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Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

Sigorta Ediyoruz 

Vekiller Mecliste siyasetimizi anlattılar 
Harbin dünyaya felaketler getireceği muhakkaktlr. Tecavüz 
etmemek, tecavüz aleyhinde bulunmakTürkiyenin siyasetidir 

Bütçe konuşmaları çok hararetli oldu 
...................................................................................... 

HükUmet Bogaıların 

filiyata CJeçmesi için 
emniyeti işinin 
çahşmaktadır 

içişler, Dışişler, Sıhhiye, Maarif, Adliye bütçeleri kabul edildi 
~eclis hülcisaları Meclis hülcisaları 
~~················ ş işler Bakanı vekili bir nutuk söy-

Jiyerek ezcümle dedJ ki: "Arsruln-
8al havanm bulanıklığından endişe 
ediyoruz. .. yeni bir harbin dünyaya 
b~ok felaketler getireceği \'e hiı; 
bir m ele)i lıalletmiyeceği mu
hakkaktır •.• Yeni bir emniyet niza.
tnı için Akdeniz devletleri arasında 
bir anla§ma elzem ~lardan biri
dir... Cemiyeti Akvamın kuV\'etll 
Olmasını yürekten l tiyoruz... Bo
ğazlar mesel inde bütün devletler 
llıüza.kere'\i kabul ettiler.... Hükfı
hıet Bo~lann tahkimi ve emniye
ti keyfiyetini filiyata geçirmek için 
Ciddi bir kaygu içinde çalışmakta.
dır .••• Cemiyeti Ak°"·am \'ardrr. Te
bıennl edelim ki biraz Jruvntıen
ıı· ın.,, 

[Arkası 6 ıncıda] 

Şükrü Saraçoğlu Şükrü Kaya Refik Saydan 

KudUs sokaklarında tel örgüleri 
[Yazısı 3 Uncu sayfada] 

••.......... ~ ....... 
Adliye Vekili bir nutuk öyliyerek 

Adliyede islerin siiratle intaç edil
diğini sö~·ledi. 1935 senesinde 
37,).205 ecza dava ından 264,771 
inin intaç edildiğini bildirdi \'e son- i 
ra dedi ki: "icra dairesinde iyi bir 1 
nziyctte ve ernni,yetli bir yolda ol-· 
duğumuzu öylemckten maalesef ! 
~ok uzağız.,, : 

Rfümü Kitapçr lUaarifte istikrar olma' 
1 

drj?;nu, tedris usul \'e proı:ramları· 1 

nm durmadan deği fiğini, Maarif 
Şfırasmm üç senedenberl toplanma
dı~mı, kitap m ele inin hala halle
dilmediğini söyledi. !Uaarif \ 1ekili 
bunlara cevaplar \'erdi. 

LMilzakerelerin bütUn tafsilatı 6 mcı 
ve 7 inci sayfamızdadır] 

Londrada merasim 

İngiltere Krahna 
dün mareşalhk 
asası verildi 

Londra, 26 (Tan) - Bugün St. 
James sarayında büyilk merasim ya
pılmıştır. Birçok askeri kıtalar ve 
asilzadeler bu merasimde hazır bu
lunmuşlardır. Kral Edvard bilahara 
Buckingam sarayına gitmiş ve lngil 
terenin 7 Mareşalinden ibaret olan 
yüksek askeri heyeti kabul etmiştir. 
Mareşallerin en yaşlısı olan Dük d e 
Konot Krala bir Mareşal asası ver· 
miştlr. 

Yeni telef on hatlarımız 

İstanbul telefon tesisatı 

satışı dün tasdik edildi 
Ankara - Kayseri, Kayseri - Adana, Kayseri -

Erzurum hatlarının inşasına yakında başlanıyor 

Eski Telefon şirketi hissedarların ın dünkü toplantısındn bulunanlar 

Ankara, 26 (Tan) - Posta, Tel
graf Umum Direktörü Nazif, muh
telif işler hakkında gazetemize şu 
izah.ııtı vermiştir: 
"- Bugün İstanbulda toplanan 

MAKiNEDE 

Va§ington, 26 (Tan) - Bir 
Amerikan ajansının verdiği 
malümata göre llitler kabi
nede mühim tadiHit yapacak
tır. llitler hariciye ne1.a.re
tini uhdesine alacak \'e Hess 
Başnkilfot mü aviri olacak
tır. Dışişler Bakanı Naurat1' 
Londra~'a hUyük elci ta~in 
edilecektir. 

Telefon Şirketi umumi heyeti Istan
bul telefonunun devletçe satın alın
ması hakkında imza edilmiş olan 
mukaveleyi kabul etmiştir .. Mukave-

(Arkası 3 üncüde) 

Necaşinin tacı ile 
kıhcı gümrükte 

Kahire, 26 (A.A.) - Doğu Mrl· 
kasından gelen bir vapurdan karaya 
çıkan bir yolcunun eşyası arasında 
bir altın taç ile kıymettar taşlar ka
kılı bir kılmç bulunarak gümrükçe 
yakalanmıştır. Bu taç ile kıhncm A
disababanın yağması esnasında ça • 
lmmış olan ve Necaşiye ait bulunan 
eşyadan olduğu zannedilmişse de bu 
nun Mareşal Badoglioya ait bulundu 
ğu ve Ualyaya götürülmekte olduğu 
tasrih edilmiştir. 

1000 liralık sigortamızı 

41 ve 3 ayDılk 

Abonelere de teşmil ediyoruz 
Sigorta teşebbüsümüz okuyucularımız tara
fından büyük bir rağbet görmüştür. Bun
lardan bir çokları senelik ve altı aylık abo
nenin daha az müddetli abonelere de teşmi
lini istemektedirler. Okuyucularımızın bu 
arzularını yerine getirmek ıçın 1 Haziran 
1936 dan itibaren 1 ve 3 aylık sigortalı abone 
ihdasını kararlaştırdık. 

TAN 1000 liralık sigorta temi
------- ninden dolayı okuyucu
larına hiç bir külfet tahmil etmedikten başka 
senelik sigortalı abone ücretinden de bir lira 
tenzil etmektedir. 

Abone fiatlerimiz 5 kuruıtan hesap edilerek 
şöyledir: 

150 Kunııs 1 aylık sigortalı abone UcreU 
450 ti 3 " " ,, 

" 900 " 6 " 
,, 

" " 1700 " 1 senelik tt " n 

T .ft N Okuyucuların~ .aigortasm! 
sermaye ve ıhtıyat akçeaı 

tamamen yurduODuzda bulunan ANADOLU 
Sigorta Şirketi temin etmektedir. 
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GÜN A Ş I RI 

y~~i 

Kagı-th.a~e 
Zanne!111e~iniz ki, bu Kağıthane, Halicin sonundaki eskl Kağıthanedir. 

Şehir planına göre, imdiden imara b~landı: Kaldımnları yapılıyor, yol
ları sulanıyor, dere::.i taranıyor .•• 

Hayır, bura ı ~oktan ölrnü tür. 
Liıle devl".inin Sii.dabadı sefih adamlar gibi zaten pek az yaşamıştı. On

dan sonra aramızda hatırası üriiklenip durdu. Her bahar derenin bula
n.ık sularında geçmiş giinlerin silik yüzünü arardık. Dalgalanan çimenle
r~ ~.!tın~~ eski ~asırl~rın harabeleri gizli gibi gelirdi. Kağrthanenin ken
dı. guzellı~rfle deb'i.l, hntırasmm güzelli~ile avunurduk. Bu Hidrelle.s, hava 
soı.,~k, yollar bozuk diye bahane ettik, onu da yapmadık. 

Uır .~anlar taze güniilleri oynatan bu mesirede 11imdi çingene kızlan 
hile gobek atmıyor. Artık ne tarhlarında çağhyanlar kaldı, ne dere ke
narlarında oğhyanlar ... 

O Kağıthane bir efsane oldu. 
Benim anlatmak f tediğim bugünün Kôğıthan~i, bizim hakiki Kiirt

hanemizdir; lzmit:teki yeni kağıt fabrikamız! 
~imdi o Kfığıthanenin devri içindeyiz. Onun bahan başladı. Onan tarh

ları yapılıyor. 

Huradan. vatanın her köşesine dağllacak milli kiı~ıtlamnız yepyeni bir 
bahorm gokle.re sa\Ttılan çiçeklerinden b~ka nedir! 

~::Ski Kiı~thanenln sulak topraklannda ateşin laleler yetişirdi. Yeni 
Kabrıthanenın beyaz yapraklarında ateşJi inkılap fikirleri tomurcaklana
cak ... 

E kisini~ koynundan yalnrz sa rho, niiralan ~elirdi; yeni~inin kucağın
dan snna)'lf(',şen rntnnın ı;elik !'tesleri duyuluyor ... 

l\~eslekt~o;;lara kutlu. ol an! F~ki Kağıthanenin batt ığı yerden ay ~ ıhlız
h ~ağıdı hır bayrak ~bl ufuklara sallıyarak bu yeni milli zaferi se\'lnçle 
selfunlı~·orum ! 

lstanbulun ördekleri 
Bazı kimseler vardır ki gürültü ile 

uyumağa alışmışlardır: Günün han
gi saatinde olursa olsun, muhit ne 
kadar gürülderse gürüldesin, şöyle 
yaslanacak bir yer buldular mı, şe
kerlemelerini yapıyorlar ve işin tu
hafı gürültü kesilip te bir sessizlik 
çökse hemen uyanrverirler. 
Meğer biz lstanbul içinde otomo

billerin klaksonlarına ne kadar alış
mışız! .. Klaksonlar ortadan kalkıp 
ta yerini "vak, vak,, diye öten kor
nalar alınca, itiraf edelim ki, içi bir 
dUzüye vıyaklayan ördeklerle dolu 
bir havuz kenanna oturmuşuz gibi 
rahatsız olduk. 

Fakat buna da alışacağız: !nsan 
oğlu neye alışmıyor ki... 

Fark olmıyacalc 
Son gelen Paris - Soir gazetesinin 

Romadan aldığı bir habere göre 1tal
ya kanunu esasisinde bazı değişik
likler yapılacak ve Mussoliniye "İm
paratorluk banisi Duçe" Unvanı ve
rilecekmiş. Bu suretle Mussolini he
men hemen İtalya Kralile ayni dere
ceye gelecekmiş. 

Bu vesile ile, başka bir Fransız 
gazetesinin Duçe hakkında yazdığı 

bazı satırları, yukarıdaki habere uy
gun bulduğumuz için, tercüme et
mekten geri duramadık: 

Büyük harpten evvel Potsdam sa
rayındaki muhafız zabitlerinin bir 
tekerlemesi vardı. Derlerdi ki: "Önce 
Allah vardır. Ondan sonra İmpara
tor Vilhelm vardır. Sonra, birşey 

yoktur. Sonra süvari zabiti vardır. 
Sonra, birşey yoktur. Sonra, ~ok u
zakta, piyade zabiti vardır. Sonra, 
gerçekten başka birşey ... Almanya
nın bakiyesinden başka birşey yok
tur." 

Italyada da denilebilir ki: "Önce 
Duçe vardır. Sonra, birşey yoktur. 
Sonra, çok uzakta Allah, veya onun 
vekili Papa vardır. Sonra, gerçekten 
başka birşey ... Kralın, ailesinin, asil
lerin, alimlerin, artistlerin ve saire
nin içinde bulunduğu halktan başka 
hiçbir şey yoktur. 
~ Bu satırlara bakılırsa, İtalya ka -
nunu esasisinde yapılacağı söylenen 
değişiklik büyük birşey olmayacak 
demektir. 

Bir de o olursa ••• 
Yine bir A"TUpa gazetesinden Du

çe hakkında şu satırları alıyoruz: 
"Duçe, şüphesiz, Kirinal sarayına 

hürmet eder, fakat onun düşüncesi
ne aldırmaz. Sarayla şehir arasında 
Duçe, şehri seçmiştir. Kendini şehre 
verir ve onun kanunlarını şehir al
kışlar. Ancak resmi bir tören, birce 
naze alayı için ihtiyaç görürse, sa
rayı seferber eder ... Asil sınıfın "söz 
terine" metelik vermez ve nazırlar
lardan akıl danışmaz. Büyiik faşist 
şurasına gelince, onu fevkalade hal
lerde toplar, fakat toplantıya, ne sek 
rcteri ve ne de daktilosu olmadığı 
için kendi yazdığı kfığrtlarla elleri 
dolu olarak gelir. Yalnızdır. Yalnız 

ORHAN SEYFi 

........ ~ ........ -...... 
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Yeniçeri t~kilatı hangi tarihten 

hangi tarihe 'iirmü ttlr! 
- Kant kimdir ! 
- :\leşhar Knıp fabrikasını kuran 

kim, yaşatan kimdir! 
- Labrador nedir \ 'e nerededirf 
- Yamato nedir! 

Dünkü sorular1n cevapları 
S - Eski Yunanlılar ayı kaç haf

taya ve ha/taJtı kaç gilne ayırırlardıı 
C - Onar günlük ilç haftaya. 
S - ilk elektrikli telgraf nerede 

hangi tarihte t:e kimin tarafından 
1..,mllmuşf:ttr 1 

O - 1774 te Cenevrede Fransız Lö 
saj tarafından. 

S - Elektrikli tefofonu meydmıa 
getiren Froman'mtulır Graham 
Bel'mi t ' 

C - Elektrikli b~lefon prensibini 
ortaya atan Fromandrr, fakat tatbik 
mevkilne koyan GraJıam Belclir. 

. S - Mc>ıg-Çö yahut Menciyüs 
kımdir 1 
.. c,.~ Meşhur Çin feylesofu Konfüç 

yus un tonınu. Bu da, bü~iik bahası 
kadar değilse bile, tanınmış feylesof 
lardandrr. 

8 - Mader ada.sının meşhur şa
raplan istih:Jal edilen asmaları ne
reden gefirilnı4tir 1 

C - On be§lncl asırda Girit \ 'e Kıh 
ri t~n. 

çalışır. Geniş sarayının içinde yalnız
dır. Yalnızdır ve herşeyi yapar. Her 
şeyi görür. Herşeyi hazırlar. Herkes: 
Askerler, jandarmalar, mimarlar ar
keologlar, adliyeciler, artistler, edip
ler, filozoflar, madenciler, toprakçı
lar, çiftçiler onun emrindedir. Ken· 
di imzalamadığı hiç bir resmi kağıt 
tatbika konmaz. Daha aşağı bir mev 
kiden çıkan bir emrin, ehemmiyetli 
olsun, ehemmiyetsiz olsun, yerine 
getirilmek için haftalarca Mussolini
nin tasdikını beklediği vakidir. Çok 
defa bu herşeyi kendinde toplama
nın, ~leri karıştırdığı da vardır. Fa
kat o, bu sisteminden hiç birşey de
ğiştirmek istemez. Ancak kendisine 
emniyeti vardır.,, 

Bir de, kanunu esasi değişip te 
"imparatorluğun banisi" Unvanını 
alırsa. .. 

Moda köıesi 

DUz renk muslin elbise Ustünde 
siyah veya yaldızlı sarma~ık yaprak
lan şeklinde kemer pek modadır. 

• 
Beyu pikeden bir yeleği kapamak 

için mavi veya kırmızı deriden iki bü 
yUk ve yuvarlak düğme kullanılmak 

tadır. 

• 
Sıcak havalarda, mavi benekli be-

yaz Şantung'dan tayör çok zariftir. 

• Siyah elbise üstünde beyaz Ingi-
liz işlemeli küçük bir ceket moda ol
maktadır. 

Arazi tahriri 

Komisyonlar bu ay 
çahşmağa başhyorlar 

Arazi tahririne 1 Haziranda baş
lanacaktır. Şehir içinde ve dışındaki 
arazinin tahriri için evvelce 33 ko
misyon kurulması muvafık görül
müş, bilahara mali sebeplerden do
layı bu mikdar 12 ye indirilmişti. 
Son yapılan tetkikler neticesinde bu 
da fazla görülmüş ve yalnız şehir 
içinde çalışmak üzere üç komisyon 
kurulması kararlaştırılmıştır. Şim
diye kadar 33 komisyona tayin edil
mek üzere belediyeye 1500 kişi mU
racaat etmişti. Komisyon adedi üçe 
inince bunlar arasından ancak 6 kişi 
seçilecek, ayrıca üç komisyon için 
de vali hariçten birer reis intihap e
decektir. Şehir hudutları dışındaki 
arazinin tahririni ihtiyar heyetleri 
yapacaktır. 

Adi ive . 

Şeker kaçakçlları 

beraet ettiler 
Sekizinci ihtisas mahkemesinde 

bir buçuk seneden beri görülmekte 
olan mühim bir kaçakçılık davası 
neticelenmiş ve bu işten dolayı zan 
altında bulunan Edirne tüccarların
dan Balat çeltik fabrikası sahibi 
Kara Bekir ile diğer arkada.şlan Şük 
rU. Salih, Kadri beraet etmişlerdir. 

• Evvelki gün Veliefendi çayırın
da eğlenmekte olan Karabetle, va
nında bulunan ailesi, Kamil ve Ha
san isimlerinde iki sarhoşun taarru
zuna uğramışlardır. Kamille Ha -
san. Karabetin yanındaki kadınlara 
el ile sarkıntılığa başlamışlar ve bir 
a7. sonra buna kanmıyarak. kadınlar• 
dan birinin zorla boynuna sarılmak 
ifltcmişlerdir. Karabetin feryadı üze
rine polis yetişmiş ve mütecaviz sar 
hoşlan karakola götiirmek teşebbü
siinde bulunmuşlardır. Sarboslar, 
bu sefer, kadınları bırakarak hep 
birden polis Cemalin Ustüne hücum 
etmişlerdir. Fakat Cemal. bu küs -
tahları. yakalayıp karakola götür -
müştür. Suçlu Kamille Hasan birinci 
istintak hakimliğine verilmislerdir. 

• Tramvayda giderken Müzeyyen 
isminde bir kadının yankesicilik su
rctile cebinden parasını aşırmağa te 
şebbüs eden Hıfzı, r.abıtaca yakala
narak Adliyeye verilmiştir. Birinci 
istintak hakimi. Hıfzının tevkifine 
karar vermiştir. 

• Kartalda, Hüseyin oğlu Ziya is
minde birisi, uyuşturucu maddeler 
satışı yapmaktan suçlu olarak Adli
yeye verilmiştir. Ayrıca müştereken 
esrar satıcılığı yapmaktan suçlu o -
tarak Musa, Naci ve Osman isimle
rinde üç kişi ile, ayni suçtan Avram 
isminde diğer birisi de ihtisas mah
kemesine verilmişlerdir. 

• Ağır yaralı olarak eczanesine 
getirildiği halde hastaya ilaç verme
mekten suçlu eczacı Cevadın duruş
masına dün Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. Şahitler dinlenmiş ve evrakın tet 
kiki için duruşma başka bir güne bı
rakılmıştır. 

Hüseyin Çelebi camii 

Minarenin yeri 
değiştirilecek 

Salkımsöğüt tramvay caddesinde 
bir çıkıntı yapan Kareki Hliseyin Çe 
lehi camii minaresinin, yol tesviyesi 
dolayısile kaldırılması belediyece is
tenmiştir. Müzeler idaresi, tarihi kıy 
meti bulunan camiin yıkılmasına ta
raftar değildir. Ancak, kaldırılması 
istenen minarenin esas şekli bozul
madan ve taşları nümerotaj yapıl -
nıak suretile arka ylize yeniden in
şasını teklif etmiştir. Bu mesele Uze
rinde belediye ile Müzeler idaresi 
arasında müzakerelere başlanmıştır. 

itfaiye kongresi 
9 Haziranda Viyanada toplanacak 

olan beynelmilel itfaiye kongresine 
İstanbul belediyesince gönderilecek 
murahhas bugilnlerde seçilecektir. İt 
f&iye müdürü İhsanın intihap edil
mesi muhtemel görülmektedir. Kon
greye gidecek delegemiz ayni zaman
da ltfaiye mektebi hakkında da tet
kikat yapacaktır. 

Deniz konferansı 

Yugoslav ve Yunan 
murahhasları geldiler 

Balkanlar arası deniz seyrüsefer 
işlerini tanzim etmek ve bu hususta 
mütekabil kolaylıklar göstermek 
maksadile Balkan Antantı devletle
ri murahhaslanndan teşekkUl eden 
bir heyet bugün İstanbul Ticaret O
dasında ilk içtimaım akdedecektir. 
Konferansa Yugoslavya hükumeti 
tarafından Hariciye Nezareti deniz 
ve ekonomi işleri mütehassısı Slov
ko Sirişçiviç, Yugoslav vapurculuk 
şirketi başkanı Dr. Stlyepo Knejeviç 
ve bugün şehrimize gelmesi beklenen 
Yugoslav Hariciye Nezareti müste -
şan Nikodiye Yovanoviç iştirak ede
ceklerdir. Pire limanı kumandam 
Basil Skarpetis, Yunan hariciyesin -
den Nikolas Hacivasilu, Firkatevn 
kaptanı Atanas Çemberopulos, Ni
kola Kominos ve Perikles Kalima
nopulos'dan mUteşekkil heyet konfe 
ransta Yunanistanı temsil edecekler
dir. 

Romen delegasyonu da dün geç 

27. 5. 036 

1 Küçük Haberler 
• Alman hukukçuları gidiyorlar -

Birkaç gündenb~ri şeJı.rimizde bulu • 
nan 21 kişilik Alman hukukçulsJ' 
grubu, bugün memleketine dönecek • 
tir. 

• J.Jiman ham J'ine "''ltılamadr -
Sirkecideki liman ·hanının müzayedesi 
dün yapılmış ve fazla talip çıkmadı· 
ğı için bir müddet daha ilan edilme
si için müzayede on beş gün sonraY• 
talik olunmuştur. 

• U küdar )llalmüdürlüğünde blt 
tayin - Trabzon merkez malmüdUrll 
Abdfillah UskUdar malmlidürJüğiiııe 
tayin edilmiştir. 

• Kartal lm7.nsı mnlmiidürü - J{sJ' 
tal kazası mal mildürü Şevket, görii· 
len lilzum üzerine vekalet emrine alt• 
narak yerine Şile tahakkuk bıijj me • 
muru Zeki tayin edilmiştir. 

• Hazirancla gelecek seyyahlar -
On haziranda bir Ingiliz vapurile 350 
seyyah gelecektir. 

vakit şehrimize gelmiştir. Konferan• 
sın çalışmaları üç dört gün devarıı 
edecek ve Balkan memleketlerinin 
ticari ve iktısadi durumu nazarı di1' 
kate alınarak, bilhassa ticaret eşya· 

sının nakliye Ucretlerinde tenzilat 
çareleri araştırılacaktır. 

Bina ve arazi vergileri için dünkü toplantl 

Maliyeden hususi idareye geçen 286 
memura bugün tebligat yapılacak 

1-------- - --- .... ...., 
j ~iz1 

Dünkü toplantıda bulunanlar 

Bina ve arazi vergilerinin 1 Hazi
randan itibaren vilayet hususi idare
sine devri dolayısile dün saat 15 de 
Vilayette vali muavini Hüdai Kara
tnbanm başkanlığında İstanbul ta
hakkuk müdürü Hakkı Kamil, Bey
oğlu tahakkuk mlidürü Kemal, Üs
küdar tahakkuk müdürü Mümtaz, 
belediye hesap işleri müdürü Kemal 
varidat müdürü ve mürakıplerden 
mürekkep bir komisyon toplanmış -
tır. Komisyonun çalışması geç vakte 
kadar sürmüştür. Maliyeden vilayet 
hususi idaresine geçecek memurla -
rın kadrosu geldiğinden dünkü top· 
lantıda memurlarla vergi defter ve 
kayıtlarının ne suretle devredileceği 
görüşülmüştür. 
Duyduğumuza göre, Maliyeden 

hususi idareye 286 memur geçmek
tedir. Bunlar arasında 3 tahvil, 3 
tahakkuk müfettişi, 1 tahakkuk, 1 

tahsil müdürü, 10 tahakkuk başme· 
muru, 5 tahsil başmemuru, 17 icra 
memuru vardır. 10 hademe de Mali
yeden vilayet hususi idaresine geç
mektedir. Maliye kadrosundan vilfı
yet hususi idaresine geçecek memur 
l&ra yarından itibaren tebligat yapı
lacaktır. 

Tahakkuk ve tahsil mlidürlilkleri
ne mevcut müdürlerden hangilerinin 
vErileceği hakkında henüz bir tebliğ 
gelmemiştir. Aybaşına kadar gelme
si muhtemeldir. Bina ve arazi vergi
lerinin vilaye thususi idaresine dev
rinden dolayı hiçbir memur açıkta 
bırakılmamıştır. 

Yeni Maliye teskila.t kanunile de 
!stanbul, Usklida.r°, Beyoğlu maliye 
milrakıplik teşkilatı kaldırılacaktır. 

Yeni kurulacak defterdarlığa mU
ra kıp Raşidin getirilmesi çok kuv -
vetlidir. 

Eyüpteki verem 
dispanseri 

-2- l') 
1.Kl U~ f;UU :Cı >LTJ up"<> ..,U UJ 

meJ..-tebin ynnmda bir ,·ercm di!ö" 
panseri olduğunu ve iki bbıa a.rasıll' 
daki yıkık duvardan, oraya gcJt.O 
hastalann ifrazatı toz olup meJcte~ 
bahçtsine ge~Uğini yazmış ve bu iJO 
binadan birisi oradan kalkamaı.'"1" 
hiç olmaz.sa araya bir yük.c;ekçe d••· 
var yapılmasını istemiştik: 

İstanbul sıhhat ve içtimai nıu•• 
\·enet müdürlüğünden bu i~e dair f11 

ccval.ıı aldık: Aynen yazıyoruz: 
"Dünkü gazetenizin ikinci sa.yfe

sinde (Ne dersiniz? mektep ve dia' 
panser) başlığı altında verilen lı1l• 
bcr okundu. 

Bahsolunan (36) ıncı ilk mekteP 
ile Eyüp verem dispanseri arasıJld& 
400 metrelik geniş bir mesafe ıne"; 
cut olduğu gibi, esasen dispanserd. 
veremli hasta yatırılmayıp, murac&ıc 
at eden az miktarda hastaların aY' 
vizitaları yapılmaktadır. e%l 

Bu hakikatlere göre, dispanserd 
mektebe hastalık sirayetine m~dd~ıı 
ten imkan görülemez. KeyfiyetiJl eW 
suretle tavzih edilmesine mUsaııd 
rinizi diler ve saygılarımı sunar~ 

İstanbul Sıhhat ve IçtiıJl~ 
Muavenet Müdürü,, 

Tıp Fakültesinde imtihanlar Maarif ı~IP.dive 

Bir de bizi dinleyin! blt 
Eyüpta 86 mcı meJ..-tcbe uznİ' ~· 

yerde bir dispanser vardır ki, 0 ııl' 
dan, mektepteki talebeye htıS~lll'• 
geçmesine lıo.kiliatcn lmkfın y~li 1,. 
Llildn mektebin bitişiğinde ~~.ti 
ym yaptırdığı bir nrem dispal1 ,il• 
\·ardır ki, mekteple arası sıtıhat ııtrO 
dürlüğünün iddiası gibi 400 Jlle 

Tıp FakUltesinde bugünden itiba· 
ren umumi imtihanlara başlanılacak, 
15 Haziranda nihayet verilecektir. 
Tıp Fakültesi talebesinin lisan im
tihanları neticelenmiştir. Bu fakülte 
ye müdavim 1200 talebeden yüz elli
si !!on amıf talebesi olduğu ve yüzü 
de nizamname mucibince imtihan -
dan muaf bulunduğu cihetle maze
retlerine binaen gelemiyenlerle bera
ber 300 kişi imtihana girmemişler, 
mütebaki 700 talebeden 244 talebe 
dönmüş, diğerleri muvaffak olmuş
tur. 

Medeni kanundan önceki 
boıanma vak'aları 

Kanunu medeniden önceki boşan
ma vakalarmın ne suretle nUfus ka
yıtlarına geçeceği hakkında dün Vi
llyete bir tamim gelmiştir. Buna gö
re kanunu medeninin meriyet tarihi 
olan 4 Birinciteşrin 1926 dan evvel 
vaki olup ta henüz nüfus sicillerine 
geçirilmemiş bulunan boşanma va -
kalarının sicilli nüfusa kaydedile'bil -
meleri için alakadarların mahkeme
den evvelce boşanmanın vuku bul
duğuna dair verilmiş bir ilam olarak 
müracaatı lazımgeldiği bildirilmistir 

Lise imtihanlarına 
hariçten girecekler 

Hariçten lise bitirme imtihanları
na dahil olacaklardan lise mUdUrle
ri askeri ehliyetname talep etmcğe 
başlamışlardır. Alakadarların vaki 
şikayetleri üzerine, dün, Maarif mü
dürlüğü lise müdürlüklerine bu hu
susta bir tamim göndermiştir. Bu 
tamimde ehliyetnameleri olmasa da
hi bu gibilerin imtihanlara kabul e
dilmeleri, yalnız askeri ehliyetname 
ibraz edinceye kadar diplomalarının 
verilmemesi bildirilmiştir. 

• Kasrmpaşadaki bahriye Gedikli 
kUçUk zabit mektebine bu yıl da ye
ni Webe alınacaktır. Bu yıl daha 
fazla talebe almması kararlaştınl -
mıştrr. Şimdiye kadar yalnız ilkmek 
tep mezunlarını kabul ederek Uç se
ne içinde küçük zabit yetiştiren mek 
tep, önümüzdeki yıldan itibaren orta 
mekteplerin her sınıfından talebe a
labilecektir. Bu gibilerin mesleki ma 
lümatı, ilave edilecek ders saatlerile 
takviye edilecektir. Ayrıca yeni ko
nan bir esasa göre, bundan sonra 

Gazi köprüsünün 
inşası hazırhkları 

Gazi Köprüsünün fiilen inşasına 
başlanabilmesi için Unkapanı ile A
zapkapı cihetindeki kulübelerin yık
tırılması ikmal edilmiştir. Halen bu
ralarda bazı istimlak muamelelerine 
başlanılmıştır. KöprUnUn temmuz 
bidayetlerinde vazı esas resmi yapı
lr.caktır. 

• Komiserliği esnasında Elmalı 
Su Şirketine ait muamelatı liıyikı 
veçhile mUrakabe eylemediğinden 
dolayı hakkında takibat yapılmakta 
olan belediye müfettişlerinden Mu -
zafferin 1 Hazirandan itibaren teka
üde sevki kararlaştırılmıştır. 

bu mektebi birinci ve ikincilikle biti
renler merasimle Heybeliadadaki De 
niz lisesine gönderilecek ve orada 
okutulmaları temin edilecektir. Bu 
suretle Gedikli kliçUk zabitlikfen za 
bitliğe geçebilmek te temin edilmiş 
bulunacaktır. Bu iki talebeden baş
ka sıra ile derece alan beş genç te 
f'ıtnsı.t U"r-cı\ndP. ol<utulacaktır 

değil 4 metrodur. ,.. l>Jlb' 
Evet (dört) metrodur. ııııtt3 e)(l~ 

çode sıra beklyen hastaıa.ır, oı. -ı;lJll 
bin bahçesinden di -ı>anser bahç\)·ot 
nyıran yıkık dmıır üzernc ~ttı.~hÇo' 
ve ara sıra talebenin oynadıgı b 
ye hile tükürliyorlar. • . sıtı' 

llu cevaptan anlaşılıyor k 1
• ıel'' 

hat müdürlüğü Eyüpta 36 ıncı fi r.tl• 
tcbin bitişiğindeki ,·erenı disP11~~dif• 
nin vücudundan habe.rclnır. . d~~ıı 4 
Haberdar olsa idi, birib.ırın Ue!6~ 
metro aralık olan iki biti~ık 111

.1. )'I• 
aıu .. 

senin arasan 400 metro ~nı rUı. J}ıJ 
ne oeşrlyatımızda ısrar ediY0 

86 f1JcJ 
dispanserin orada butunuşo it· fJlt' 
mektep talebesi için teh.~.e<l 00 bit 
t.nraftan sıhhat mUdürliıb~.irliigtl· 
taraftan İstanbul ktiltilr nıu< ',·e 11ot 
nün namn dikkatini ceı~er detııell 
ikisini hastalan iyi edelun 1,... bil 
sağ çocuktan hasta edece~ 0 

vaziyeti ıslaha davet ederıı. 
Biz böyle diyoruz. 1 ,.ıı 1 

Siı ne ders ~ 
~ 

~---..,._,..--.aırw-
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Yunanistanda partiler 

Metaksas Ahali Partisi 
reddetti ile birleşmeyi 

Atina, 26 (Tan) - Gazeteler, Baş dir. 
bakan Metaksasa kendi partisini fes Bir de asıl Ahali Partisi azalan ge 
hederek Ahali Partisinin liderliğini çen sene partinin infisaha sebep ola.
kabul etmesi hakkında yapılan tekli- rak milli ahali partisini kurmuş olan 
fi reddettiğini yazıyorlar. Başbakan, Teodokis'in liderliğe geçmesini iste -
A.hali Partisi ileri gelenlerine pa.rti - memektedirler. 

Müttehit bir cephe 

Eski yirmi beşlikler 

tedavülden kalkıyor 

!ster alnında kıymetine paha biçi-1 rip kilim yıkadıkları yalakları yoldan 
lemiyen bir satır yazı, ister böğrün- geçen atlar her zaman temiz ve şef
de mermeri gi.ı1 , nar, elma halinde faf bulur ve ağızlarım şapırdatarak 
lezzetle yoğuran bir kabartma bu - kana kana içerler. 
lunsun. lster "çeşme değil müze,, Ben her III üncü Ahmet çeşmesinin 
deyip etrafına demir parmaklık ör- önünden geçerken bu su bolluğuna 

Ankara, 26 (Tan) - Eski yirmi rülsün, ben kendi hesabına suyu ku- hasret çekerim. Tophaneden geçer -
beş kuruşluk ve 10 kuruşluk bronz rumuş bir çeşme kadar "zavallı" bir ken bu bolluğu bulduğum için durur 
paraların haziran 936 tarihinden iti- müessese tasavvur edemiyorum. Bu ve suyu akan çeşmenin eseri sanat 
baren bir sene zarfında tamamen te- yüzden suyu kuruyan bir çeşmeye olmasına hiçbir mani teşkil etınedi
davülden kaldırılması karar altına a- "kör" damgasını yapıştıran halkın ğini seyrederim. 
l.mmıştır. Buna bin~ bu paralar türkülerindeki kadar temiz ve güzel Bir de lstanbulun ne mermeri, ne 
mal sandıklannm eJıne geçtikçe tek- bir edebiyat yaptığına kaniim. kavak ı.ğacmdan yalağı olan uydur-
rar tedavüle çıkanlmıyarak zarpha- Suyu akmıyan çeşme o kadar bil- ma çeşmeleri var. Dün bunlardan bir 
neye gönderilmesi lüzumu alakalıla- yük bir dertle maluldür ki, onu en tanesine daha Kasımpaşadan Tepeba 
ra bildirilmiştir. Bu suretle tedavül - muhayyileşi kıt şairler bile bir şeye şma çıkan yolda rasgeldim. Fakat o
den kaldırılacak olan meskfıkatm ye benzetmişlerdir. Fakat ona kısaca nun bir çeşme olduğunu anlamak i
rine yeni ufaklık paraların tedavüle kör demek, onun oyulmuş bir çift çin, evvela yolun toplanan kalabalı
çıkanlması ve ufaklık para buhranı- göz gibi nurlu bir usareden ebediye- ğına bakıp: 

Hıyarlar! 
Zannederim bu sene, bununla i

kinci oluyor ki, bu menua dair ya
zı yazıyorum. Hıyarlar hakkında ö
tedenberi sükutu 1;ercih ederim a
ma hasbalar bazen kendilerinden 
bahsettirmeye de muvaffak oluyor
lar .. 

İlk yazımda tanesi )irmi l.."llnışa 
satılmasından cesaret alarak (hı
yar) sözünde bir hakaret maddesi 
göremediğimi yamuşhm ya! O par 
halılık hali. devam etmektedir, yal
nız eskisi kadar değil. Piyasada bol
dur '\.'e bücür bir~k hıyar türediği 

~in tanesini beşt>r kuruşa satıyor
lar. 

eini feshetmesinin imkaru olmadığını 
\'e ancak Ahali Partisi mensupların
dan istiyenlerin partisine kabul edile 
bileceğini söylemiştir. 

alınacak 
Atina, 26 (Tan) _ Ahali Partisi na meydan verilmemesi için Finans te kadar mahrum kalacağını kuvvet- - Ne var, bir kaza mı oldu. 

Bakanlığı li.zımgelen tedbirleri al - le duyurmağa kafi. Susuzluğuna ağ- Diye sormam lazımgeldi. Sonra bu 

Bu arada dikkate şayan bir aca
iplik te gözüme ilişti. işportalar& 
hayli ihtimamla dizilmiş olan mev
sim hıyarlannda ga~·ri tabii bir paT
lama var. Bilmem siz de dikkat etti
niz mi! "Hıyar dediğin bu kadar 
pa.rlamıyacak, bunlar neden bö:rle 
parlamışlar!,, diye kendi kendime 
merak ettim \•e satıcılardan §Öyle 
bir zararsızcasını bulup sordum: 

General Metaksasm bu cevabı Aha 
il Partisinin feshini icap ettirdiği için 
l.rtık iki parti arasında uzlaşma im
ki.nlan kalmamıştır. 

idare meclisi dünkü içti.mamda ayni mıştır. lamak için bir damla suya hasret çe- kalabalığı yapanların birer desti ve 
cepheden bulunan Teodokis, Rallis ve ken her kör çeşme önünden geçerken ya su tenekesi ile müsellah oldukla-
Kocamanis partileri ile temas ede - M.11" s· t ş· k t• aklıma Anadolunun mütevazı çeşme- rını gördüm. Daha sonra kalabalığın 
rek memleketin siyasi vaziyetinin tet 1 1 ıgor a ır e 1 leri gelir, onların sanat eseri olmak arasından, burnundan terler akan 

Ahali partilerinin birleşmesi de bü
)'\.ik müşkülata maruz kalmaktadır. 
A.hali, partiden geçen sene ayrılmış o-
1.a.n diğer pa.rtilerin her birisi birleş
blek ~in ilk gart olarak kendi teşek
künerinin baki kalmasını istemekte -

kikine ve hepsi birden müttehit bir fi k d• iddiasına kalkan oyulmuş mermerle- bir adam küfrederek çıktı. Elinde 
cephe teşkiline dair müzakerelerde tas ıye ararl ver 1 ri, bir ömür harcanarak yazılmış su dolu bir sürahi vardı. Adamcağız 
bulunmağa karar vermiştir. Bu mü Türkiye milli sigorta şirketi dün "güzel yazıları,, yoktur. Yalnız ka- sürahisini doldurmak için tam bir 
zakereleri idare için eski parla~~~ti TUrkiye milli hanındaki dairesinde u- vak gövdesinden oyulmuş tekneleri saattir uğraşıyormuş. Meğer orada 
reisi Vozikisin riyasetinde üç kışılık murni heyet toplantısını yapmıştır. ~ardır. Fakat bu tekne, soğuğa sıca- bir "iyi su" çeşmesi varmış. Çeşme 
bir heyet seçilmiştir. Toplantı lktisat Vek8.leti namına ga mermer kadar bigane olmıyan denilen şeyi gördüm. Yerden bila -

''- Ağa.bey! Bu hıyarlar neden 
böyle parlıyor!! 

- Cinsi öyJe!. AIJahtan parlak! 
Biraz daha sokularak fısıldadım: 
- Palavrayı bırak ta doğrusunu 

---------------- Nahit Tahsin bulunmuştur. İdare bu yalak. susuzluk nedir bilmez. Kör perva çıkan kısa kurşun bir boru ü
meclisi, toplantıya geJen umumi he _ çeşme tabirinden haberi yoktur. Ar- 7~rine takılmış baston kalınlığında 
yet azalanna fevkalade içtimaa da _ kasında kızıl veya yeşil bir ırmak a- bır musluk. Su almağa gelenler ara
vet sebebini izah ettikten sonra rapor k~.n .. Anadolu çeşmesi cömerttir. sında sakallı adamlar, kadınlar, ço
okunmuştur. Raporda şirketin Fö _ ~unduz gece demeden akar. Fakat c~ık.lar var. Bir nöbet kavgasıdır, 
niks sigorta şirketi ile olan mali mil- bıtmez. Yalaklar her zaman ağızla- gıdıyor. Fakat ne olursa olsun ne 
na.sebetinden dolayı muamelesini dur rına kadar berrak bir su ile doludur. mermeri ne yalağı olan borudan cö
durmuş zarureti hasıl olduğu izah e- Tırnaklarından sıhhat damhyan köy- mert bir su fışkırıyor ya. 

Filistin harp yerine dô.ndü 

Araplar bir çok Yahudi 
mahallesini tahrip ettiler 
Kargaıalık, c;arpııma devam ediyor bombalar 

patlıyor, insanlar ölüyor, yangınlar oluyor 
Kudil8, 26 (A.A.) - Filistinin 

her tarafında kargaşalıklar, devam 
etın.ektedir. Memleketin birçok yer
lerinde bombalar atılmış ve bu yüz
den telgraf hatlan ve bilhassa Fi
~n - Ml8ır telgraf telleri kesilmiş
tir. Polisin tarassut ve nezaretine 
tağmen yollarda kafilelere karşı ta
•rruzlar devam etmektedir. Birçok 
~birlerde A:raplarm yapmış olduk -
CQn llUUlil.Yi;>lCl 1 ö.J. Ut:ut: ljCh.tlllt atmış 
~e askerler, nümayişçileri dağıtmak 
için silah kullanmak mecburiyetinde 
ltaımışlardır. Bu arbedeler, bilhassa 
~ablus ve Akkada pek kanlı olmuş
!Ur. Akkada Araplardan iki kişi 
0lnıüş ve birçoklarmm yaralanmış 
Olduğu haber verilmektedir. Ayni 
llııntakada bir Yahudinin nişı bu-
1llnın.uş ve bu hal, bütün Yahudileri 
heyecana düşürmüştür. Yahudilerle 
ltıeekun olan birçok yerlerde ağaç -tr kesilmiş, hasatlar tahrip ve tar-

lar yağma edilmiştir. Bu yerler, bil 
~ geceleri yapılan tecavüz teh
dıne maruz bulunmakta olduğun

~~n .buralarm himayesi için şiddetli 
t;°bırler alınmasına lüzum görülmüş 

r. Akşam olup ta herkes, evlerine 
~kildikten aonra bütün münakalat 
ı> llrnıakta ise de yine münferiden ya 
ilan taarnızlann ardı a.raaı kesil -

aııeınektedir. 

Umumi grevin başlıca elebaşıları 
nefyedilmişlerse de yüksek Arap ko 
mitesi azası, sonuna kadar greve de
vam etmeğe azmetmislerdir ve faal 
bir propaganda yapm~ktadırlar.Bun
lrdan Emir Abdullah, ali komisere 
yeni bir muhtıra daha vererek Arap
ların metalibatmı tasrih etmiştir. 
Ali komiser, Teli.viv panayirinin, 
"lngiliz günü" münasebetiyle yapıla 
1.:aıc mel'al:lıımlt: 11uıunwak uzere o
raya gitmiştir. 

Garzede variyet çok 
mühim 

Kudüs, 26 (A.A.) - Gazze'de bu 
gün vaziyet o derecede ciddidir ki , 
İngiliz aileleri evlerinden çıkarılarak 
polis merkez dairesine ve kışlasına 
naklolunmuştur. Bu nakil ameliyesi 
esnasında bir nefer yaralanmıştır. 

Arap halk, sokaklarda barikatlar vü 
cuda getirmişler, polis müfrezeleri
ni taşlamışlar ve ayni zamanda te
lefon ve telgraf telleri ile demicyolu 
münakalatını kesmeye teşebbüs ey
lemişlerdir. Araplar ile İngiliz poli
si arasında bir çarpışma olmuş ve 
bir Arap ölmüştür. Gazze'ye asker 
ve zırhlı otomobil gönderilmiştir. 

Di.in akşam Nablus'da da bir ls
koçyalı nefer yaralanmıştır. 

Yeni telef on hatlarımız 

lstanbul telefon tesisatı 
satışı dün tasdik edildi 

---BAŞI 1 iNCiDE---
~ tasdikma daire kanun projesi 1 rtişenlerin §ikayetlerine meydan veril 
~anmUJ ve Başbakanlığa veril- memek için İstanbuldan Ankara tele 
~ . Bir iki gün içinde Kamutaya fonuna iki memur getirilmiştir. Mü
laıı kolunacak ve Kamutayın bu top- kilemelerin fazlalığı dolayısile abo • 
ltı bı:ımda görtişülec~ttir. Istanbul nelerin fazla beklemelerine meydan 
~ efonununun işletilmesi hakkında- vermemek maksadiyle ikinci korans
to kanun projesi de Kamutayın bu portöriln bir a.n evvel kurulması için 
lct l>lantısrnda görüşülecektir. Yeni mümkün ola.n süratıe yerine konul
lıtıarenin bUtçesi, umum direktörlük masına gayret etmekteyiz. Korans
~ tçesine ilave edilecek bir kısım ha portör ve malzemesi tamamen gel • 
b de hazırlanmış bulunmaktadır. Bu miş bulunmaktadır. 15 Temmuza ka 
~Usta.ki kanun projesi de yakında dar tesisatı ikmal ederek koranspor 
~f lllu~ya verilecektir. İstanbul Te- törle görUşUJmeğe başlanabileceğini 
to 0n ıdaresi teşkilatı, Istanbul tele- tahmin ediyoruz. Koransportör yeri
' 11Urıun şirket zamanındaki mev- ne konduktan sonra İstanbul - Anka 
~~ ~e,kilatınm ana hatları aynen bı ra telefonu tamamen ıslah ve takvi-
' "IQ!Inak ye edilmit olacaktır. 
~tta suretlle hazırlanmıştır. Teş Devlet Demiryolları idaresile tren-
'· ufak bazı değişiklikler yapıl- lerde telgraf ve mektup kabul mua

~:lefon Ucretlerinin indirilmesi melesi için mukavele imza edilmiştir 
t..":~daki tetkikata devam edilmek Tatbikatı bütçe ile alakadar olduğun 
~·Bir mikdar tenzilat yapılacak- dan bir iki ay sonraya kalacaktır. 
t\tı'!:t tetkikat bitmeden netice ka- lu sene İn§a edilecek 
foıı ınl~yacaktrr. Ankara tele- telefon hatları 
~Unun bilhassa İstanbulla olan gö- Umum müdürlükçe hazırlanan te
~erinin f azlalığmdan dolayı le fon program mm birinci planda 0 -

Yesi icaı> etmiş ve telefonla gö- lanlannm tatbikına bu sene başla • 

söyle! Ben şehir uşağıyım, o Wı 
yutmam!. 

- Ne yapalım kardeş! Biz de şa... 
!;iırdık! 

- İ)i ya! Lakin nedt>n parhyor 

dilmektedir. 1ii kızlarının dizlerine kadar içne gi- Bedri RAHMİ 
bu hıyarlar böyle'? Onu anlatı 

- Biz , ığhyoruz. .. 
- Neyi'? Bunun ti?..erine umumi heyet şirke

tin tasfiyetine karar vermiş, ve tas
fiye memurları intihap etmek üzere 
ikinci bir toplantı yapılması münasip 
görülmüştür. 

Ziraat umum direktörünün 
tetkikleri 

Ankara, 26 (Tan) - Trakya mrn
takasmın umumi ziraat vaziyetini 
tetkik etmek ü1.ere bir ay önce şehri
mizden ayrılan ziraat umum direktö
rü Abidin, şehrimize dönmüştür. A
bidin Trakyanm, başta Edirne ol -
mak üzere bütün vilayet ve kaza köy 
lerini dolaşmış ve pamukçuluk mmta 
kalannda tamimi düşüniilen pamuk 
nevileri üzerinde yapılan denemele -
rin neticelerini gözden geçirmiştir. 

Kücük Haberler 

• Ankara, 26 (Tan) - Delikli, le
himli ve kulplu paraların mal sandık
larınca kabul edilmemesini Finans 
Bakanlığı alakalılara ehemmiyetle ve 
tekiden bildirmiştir. 

• Ankara, 26 (Tan) - Yüksek sıh 
hat şurası dün toplanmış ve ruzna -
mesindeki işleri tetkike başlamıştır. 

Kral Yorgi lyoniyen 
adalarında 

Atina, 26 (Özel) - Kefalonyadan 
alman telgraflarda Kralın dün ada
nın birçok mahallerini ziyaret ettiği 
ve her gittiği yerde ahali ta.rafından 
fevkalade bir surette karşılandığı 
bildirilmektedir. Kral • veliaht ve ma 
iyeti ile birlikte bugün İtaki ada. ... ma 
hareket etmiş ve Başbakan da Ati
naya dönmüştür. 
!l!!2'. 

maktayız. Bu husus için umum di -
rekWrlüğün 1936 bütçesine 500 bin 
lira tahsisat konulmuş ve bütçenin 
tesbiti sırasında bu tahsisat Kamu
tay bütçe encümeni tarafından da 
kabul edilmiştir. Bu tahsisatla An -
kara - Kayseri, Kayseri - Adana, Kay 
seri - Erzurum telefon hatlarının in
şası temin edilecektir. Ankara - Si
vas telefonunun inşasına başlanmak 
füıeredir. Direk ve malzeme vaktin
de tedarik edilirse Kayseri - Adana 
ve Kayseri - Erzurum hatlarmm in
şasına da derhal başlanacaktır. Bu 
hatların ta.mamlanmasile Suriye ve 
Kafkas Sovyet Rusya.sının memleke 
timiz ve Avrupa ile telefon muhabe
resi yapabilmesi temin edilmiş ola
caktır. Bütçe encümeni, ida.re bütçe
sini tetkik ederken Posta, Telgraf ve 
Telefon teşkilat kanununun 31 Birin 
ciki.nun 1936 dan itibaren tatbik e
dilmesi kararlaştırılmış ve bütçeye 
mevzu tahsisatı da kabul etmiştir.,, 

Satı§ mulcav~lesi tasdilc 
edildi 

Eski Telefon Şirketi, dün sabah, 
şirketin Birinci Vakıf hanındaki bü
rosunda biri hissedarlara, diğeri 
borç senetleri ve Uçiicüsü de tahvi
lat sahiplerine olmak üzere Uç umu 
mi heyet toplantısı yapmıştır. Bu 
fevkalade toplantılarda, şirketin hü
kumete satılması üzerinde hazırla -
nan mukavele görüşülmüş ve her üç 
umumi heyet tarafından da kabul e
dilerek radifiye edilmiştir. 

Fransa da 

Bir kadın Sıhhat 

Vekaletine getiriliyor 
Paris, 26 (A.A.) - Petit Parisien 

gazetesi, Leon Blum'un nezaretler 
miktarım azaltacağını ve halihazırda 
birçok nezaretler arasında taksime 
uğramış olan idari servisleri bir araya 
tophyacağmı yazmaktadır. 

Bundan maksat, iki meclise teklü 
edilecek olan reformların tahakkuku 
nu kolaylaştırmaktır. 

Fazla olarak Blum, bazı kadrnları 
ve bilhassa Madam Jolio Curieyi de 
işbaşına davet edecektir. Nobel kim
ya mükafatım almış olan Madam, 
sıhhat işleri nazırı olacaktır. 

Komünistlerin isledikleri 
Paris, 26 (A.A.) - Humanite ga

zetesi, Komünist partisinin parlamen 
to grupunun içtimamdan bahseder • 
ken diyor ki: 

Grupumuz aşağıdaki noktalara ait 
kanun tekliflerini hazırlamakla meş
gul bulunmaktadır: . 

1 - Büyük servetlerden bir mik
tar para alınması, 

2 - Fransa bankası istatüsünün 
yeni baştan yapılması, 

3 - Umumi af, 
4 - Harp sanayiinin millileştiril -

mesi, 
Bu tekliflerle ait metinelerin ekse

risi hazırdır. 
Diğer taraftan intihap etmiş oldu

ğumuz zevat, faşist birliklerinin orta 
dan kaldırılmasına müteallik muhte 
lif teklifleri tanzim ile meşguldürler. 

Ayni zamanda hazine işlerinde de
mokrasi esaslarına göre bir reform 
yapılmasına, işsizliğe karşı vücuda 
getirilecek milli sermayeye, kırk sa
atlik iş haftasına, sporlar için tahsi
sat kabul edilmesine ... lla müteallik 
olan teklifleri de tanzim ile uğraşı -
yorlar. 

Dün mebusan koridorlarında pek 
ziyade rağbet bulan bir kombinezon
dan bahsediliyordu. Bu kombinezona 
göre Chautemps, hariciye, Paul Bon
cour, harbiye, Daladier, Başvekil mu
avini ve adliye, Delbos da nafıa na
zın olacaklardır. 

Hindenburg balonu 

Reklam ıavhalarından 

abnan resim meselesi 
Hususi bir grup tarafından son za

manlarda bazı müesseselerden afişaj 
parası istenmesi haklı bazı şikayetle
re yol açmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre vaziyet 
şudur: 

Vaktile hükumet, şehrin bedii man 
zaralarile tarihi kıy.metlerine halel 
gelmemek üzere afişaj imtiyazını be
lediyeye vermişti. Belediye o zaman 
bu işin idaresini Anadolu ajansına 
bırakmış, fakat ajans afişaj işlerile 
layikile uğraşamadığt cihetle yine bu 
imtiyaza dahil olan ıe.hir resimlerini 
tahsil etmeği de hemen hemen tama
men ihmal etmiştir. Belediye bundan 
zarar ettiğini görünce bu işi idare et
mek jçin yeni şekil aramaya başla -
mıştır. Bu sırada bir sene kadar ev
vel belediyeye bir gru.P müracaat ey
lemiş teşhir resimlerinin tahsil edil
mesi işinin kendisine bırakılmasını is
temiştir. 

Bu grupla belediye arasında cere
yan eden müzakere neticesinde tahsi
latın yüzde 44 ü grupa bırakılması 
... e yüzde 56 sının belediyeye verilme
si karalaştırılmıştır. 

.B~nun üzerine . grup faaliyete geç
mıştır. Yapılan bır tarifeye göre teş
hir edilen mallardan beher metro mu 
rabbaı için ayda 50 ili 80 kuruş alı
nacaktır. 

. Ya.ı~ız gazete _ilanlarile, duhuliye 
ıle gırılen yerlenn teşhir eyledikleri 
hususat bu resimden muaftır. 

Bu şekilde bir mağaza sahibinin 
kendi camekanında teşhir eylediği ku 
maş ve sair hernevi maddeden de bu 
resim alınacaktır. 

Ancak bu gibi yerlerde asilması ka 
nunen mecburi olan levha, resim ve 
saireden teşhir resmi almmıyacaktır. 
Belediye bu resmin yüzde 44 ünü tah 
silat yapan grupa terketmiş olduğunu 
düşünerek 936 bütçesine bu madde -
den ancak 6 bin lira muhammen vari 
dat koymuştur. Halbuki bu resim lev
ha, tabela resimlerinden Ön beş, yir
mi misli fazla tutmaktadır. 

Teşhir resmini ödemiyenlere karşı 
yapılacak yegane muamele teşhir et
tiği madde, resim veya saireyi bulun 
duğu yerden kat'i olarak kaldırtmak
tır. 

Şira adasındaki Beyaz 
Ruslar 

- Hıyarlan yagh,ronız, böyle par 
lasm diye.. Seni de böyle yağlasaın, 
sen de parlamaz mısın! 

Dedi ve sırıttı .. 
Ondan sonra yağcılığın JuyarJan 

parlatmaya sebep olıu-.ak kadar iler
lemiş olmasına bakarak belld gü
nün birinde beni de hıyarJan parlat
tıklan gibi parlatırlar di~·e mütesel
li oldum ve hangi hıyan parlak 
görsem içimden: 

- Bunu da ya~lamışlu.. Diye 
numara vermiye ba!51adım. 

8. FELEK 

Kozlu Elektrik 
santralı açddı 

Zonguldak, 26 (A.A.) - lş Ban
kasının Kozluda viicude getirdği kö
mür iş maden ocaklarından büyük 
bir elektrik sant.l'alı kurulmuş ve bu 
gün büyük merasimle bu santralın 
ve pek mükemmel bir işletme büro
sunun açılma töreni yapılmıştır. E
lektrik ıfantralı on bin üçyüz kilovat 
kuvvetinde olup Türkiyenin İstanbul 
dan sonra ikinci derecede bir santra 
lıdır. Kömür istihsalatımız için çok 
kuvvetli bir enerji membaı olan bu 
santral mernleketimııde çok b;~'Ük 

alaka uyandırmış, yağmura raı{meıı 
bütün vilayet ve pnrti erkanı bu tö
rende bulunmuştur. 

Pantürkmen dil kongresi 
Moskova, 26 (A.A.) - Askabadad 

dan bildiriliyor: "Tilrkmen imlası ve 
siya.sal, bilgi ve teknik terimleri ha
zırlamak ve diğer meselelerle meş -
gul olmak üzere toplanmış olan birin 
ci pantUrkmen dil kongresi kapan
mıştır. Akademi azasından Samoilo
viç türkmen edebiyat dilının tarihi 
hakkında bir rapor okumuş ve bunu 
TUrkmenistan bilginlerinin raporları 
takip etmiştir. 

Kongre çalışmalarma. TUrkmenis
tan komünist partisi ve lıüklımet a
zasiyle Sovyetler birliği bilg:.ler aka
demisi mümessilleri amele \'(' kol • 
koz öğretmen ve muharrirleri ve A· 
zerbaycan Başkır, Kırgız, Özbekis .. 
tan ve Tacikistan delegeleri de işti
rak etmişlerdir. 

Radyoda konser 
Dün gece, lsta.nbul radyosunda ta .. 

nmmış sa'atkarlardan Pakize lzzet 
Friedrişhafen, 26 (A.A.) - Hin- Atina, 26 (Tan) _ Masraflan Nezih, kemanla bir konser ver .. 

denburg balonu dün akşam saat 20. Nansen beynelmiel teşkilatı tarafın- miştir. Konser, 
40 da cenup Amerikasına hareket et- dan yapılarak bir müddet evvel Is- bütün halk tara
miştir. Balonda mühim mikdarda ha tanbuldan Şira adasına nakeldilmış fmdan alaka ile 
mule ve ezcümle Rio de Janey,.o için olan 1,100 kadar Beyaz Rusu Cenu- dinlenilmiş ve 
bir tayyare, kırk yolcu ve 200 bin bi Amerikaya götürecek olan Trans çok beğenilmiş-
mektup vardır. atlantik bugünlerde gelecektir. tir. lnce ruhlu 

~11111111111111111111111 R. p E K E R' in lllllllllllMlllllHHli! ~=kar: :! 
i inkllab Dersleri i tak~ir edilen ~u-= 1 susıyet ve dege • 
:: R. Pekcr'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiği inkilab llii ri, kemanmdaki E derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildıkten sonra, ~ tondur. Yakın bir Pakize izzet 
: ULUS Basımevince kitap halinde basılmıştır. E zaman içinde, birçok muvaffakıyetle
: 124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı olarak E rini işideceğimiz Pakize lzzet Nezih, 
S her yerde ON KURUŞA satılmaktadır. ! ara .sıra ra?yoda~i ~onserlerini esir-
: • : gemıyecektır. Degerli kemanisti teb-
~•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır, rik ederiz. 
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lngiliz polisleri sabırsızhk ve telaş 
içinde haber bekliyorlardı 

- Bu vaziyet, şerefimizi ihlaJ eder. ikisine de eğilerek, iman ve ilham 
Zira, kaçarken yakalanacak olursak, bliyüklüğilnü gösteren bir sesle: 
pek çirkin bir şey olur. Biz, bu kü- - Hiç merak etmeyin. Millet, ve 
çUklüğe dlişemeyiz ... Bakalım. Şu mil milletin başına geçen; sizi unutmıya
zakerenin neticesini bekliyelim. E - caktır. Yakında yine döneceksiniz. 
ğer arkadaşlar mukavemet karan ve- Demişti... Ve bunu söylerken; o 'bü 
rirlerse, biz de sonuna kadar müda- yük imanlı Türkün başı ve parmağı 
faa ederiz.. Anadolu tarafına çevrilmiş: oradaki 

Diye cevap vermişti. (büyük halaskar) ı işaret istemişti. 
Fakat; bir saate yakın vakti. bey- * 

hude mlinakaşalarla geçiren mebus- Bu hazin ve acıklı manzara; ( 16 
tar, hiçbir mUsbet karar vermeden, ~fart hailesi) nin. son sahnesi idi... 
teker teker meclisi terketmişlerdi. Ar Bu tarihi hailenin üzerine, gecenin 
tık meclisteki mebusların adedi; an- derin zulmeti gerilmişti. Şu anda al
cak on beş, yirmiye inmişti. tı yüz senelik Osmanlı Saltanatının 

Ortalık kararmış, lambalar yan - payitahtı, o saltanatın son sultanı 
nuştı. Aşağıda bekliyen lngiliz polis- olan(Vahidettin) tarafından sessizce 
leri, sabırsızlanıyorlardı. Mecliste ka düşmanlara teslim edilmiş; bu mis -
lan azaların çehrelerinden derin 'bir kin ve zelil hükümdar, korkak yı -
huzün ve milfıl vardı. !anlar gibi, Yıldız sarayının kuytu ve 

Bu sırada !Declis komiseri gelmiş; karanlık bir köşesine çekilmişti. 
- Efendim!.. Vaziyet fenalaşıyor.. Koca lstanbul... şimdi simsiyah 

Şimdi lngiliz karargiihmdan, a.şa.ğTda olan matemi semasının altında, dün 
lngiliz polislerini telefon başına iste- gece yarısmdanberi çektiği ıztırabm 
diler; Rauf Beyle Kara Vasıf Beyini- acılarım dinliyormuş gibi derin bir 
çin getirmediklerini sual ettiler. On- sükut içinde idi... Vakit vakit lngiliz 
lar da, meclisin bu meseleyi müzake- harp gemilerinden uzanan projektör 
re ile meşgul olduğunu söylediler. ziyaları, lstanbulu örten o siyah ma-

Onun üzerine karargahtan polisle- tem perdesini yırtıyor; Süleymaniye 
re kat'i emir verdiler. Müzakerenin nin, Fatihin narin minarelerinde şim
neticesini beklemiye mecbur değilsi- şek akisleri yapıyor; kalpleri, daya
niz: bu iki mebusu derhal alıp getire- nılmaz bir acı ile sızlayan hassas ls
ceksiniz: eğer bu i~i siz yapamıyacak tan bul halkının beyinleri üzerinde 
iseniz, derhal silahlı bir kuvvet gön- tehditkar bir kol gibi dohşıyordu. 
derelim, dc<liler... Şimdi polisler de Şu anda, yuvalarmın kuytu köşele
beni gönderdiler. Ne emir buyuruyor- rine çekilmiş olan binlerce Türk, bin· 
ıunuz?.. lerce müslUman; bu tarihi facia kar- • 

Demişti. şısmda kanlı göz yaşlan döküyordu .. 
Reis vekili Abdülaziz Mecdi Efen- Fakat acı acı şunu da itiraf etmek 

di, lngilizler tarafından yapılan bu lazrmdır ki,Türk adı taşıyan, müslü
tazyikin son haddine kadar mukave- man adıyla anılan.milletsiz ve namert 
met etmek; artık bütün limitler ke - kafirlerin arasında, -bu bliyük ve ta
sildikten sonra, mukadderata boyun riht faciadan- derin bir zevk ve lez
eğmek fikrinde idi. Fakat Rauf Bey ret hissedenler de bulunuyor; ve bun 
a) ~a kalkmı!'l: lar: bu (büyük ve tarihi facia) yı, 

- Arka '...,.} r dağıldı. Bundan son (Hürriyet ve itilaf fırkasının emsal
ra verilecek kararın hiçbir hüküm ve siz bir zaferi) telakki ederek kalple
tesiri olamaz. Bizim yüzümüzden mec ri derin bir haz ve şürurla yırtıyordu . 
lisin heyeti umurniyesine bir fenalık ihtimal ki bugün aziz karilerim ve 
gelmektense, biz teslim olalım. Hiç yann da tarih, bu son sözlerime i -
olmazsa arkadaşlarımızı bir felaket - nanmıyacaklar; 

ten kurtaralım. - Ey muharrir!.. Yalan söylü -
Demişti. Kara Vasıf Bey de, Rauf yorsun ... Damarlarında bir damla 

Beyin bu sözlerini tasdik etmişti. O- Türk kanı, göğsünde bir zerre müs
rada bulunan mebusların. başlan gö- lüman imanı bulunan kim vardır ki: 
ğüslerinin Uzerine eğilmişti. Vaziyet; Türkün ve islamın kalbine zehirli 
pek acı, pek feci ev pek hazindi. Bir- bir hançer saplıyan bu (büyük ve 
kaç dakika, derin ve matemi bir sü- tarihi facia) dan haz ve sürur duy
] Cıt ile geçmişti. Rauf Beyin bu mert sun? .. 
çesine teklifine, hiç kimse itiraz et • Diye haykıracaklardır ... tşte ben, 
memişti. Demek ki, artık; (mukave- onlara en canlı bir misal gösteriyo
met) fikirleri erimiş: bu iki arkada- nım; bizim mahut (itilafçı) nın def
gm teslimi kabul edilmişti. terinde bu (büyük ve tarihi facia l 

O zaman reis vekili Abdülaziz Mec için yazdığı satırları, şuraya harfi 
di Efendinİn elem ve ıztıra.p ile tit- ha~in~ naklederek bugün m~htere?1 
riyen sesi yükselmiıti: karılenme ve yarın da tanhe, hır 

- Ben .. Arkadaşları böylece elle- ibret nümunesi göstermek istiyo -
rinden tutup teslim edemem. Bu a- rum: 
damlardan bir senet almalıyım. Hem -Aynen-

- Defterden kopya -
Salı 
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de öyle bir senet ki.. Tarihte lngiliz 
medeniyetine bir ibret olsun... Arka
daşların, gittikleri yerde paraya ih-
tiyaçları olacaktır. Siz, çabuk tahsi- Bugünkü hatırat ve meşhudatımı 
satlarmı verin, ben, şimdi gelirim. tesbit ederken, şu cUmlei garra ile 

başlıyacağım: 
. ~emiş_ti. '_'e. doğruca ~a~~· ln • (HAZA MtN FAZLI RABBl) 

gilız p.olıslen.nın :anma ınmıştı. Evet! .. Kuvayı Milliye denilen ölüm 
l~~liz ~~ıslen •.• sa~ırsızlık. ve te : çetesi, Muhammet ümmetini Anado-

18.ş ıçınde ıdı. Abdulazı.~ Me~~! E.~end~ hıda kıtır kıtır doğrar .. (Bozkır) (1) 
o~ara .da yukarıda soy~;<Iıgı sozlerı larda köyler, hanümanlar söndürür .. 
Boyle:nış; ve .~n:a te:~uman8: . y~z- (Biga) (2) !arda yağmalar, kıtaller 
dırd~_gı senedı, ıki I~gil!z . polısı ıle yapar .. (Bayburt) ta (3) evleri to
tercuman.a imza ettırmıştı. . . pa tutar .. Anadolunun bikes köylerin 

Bu tan~t senet, şu satırları ihtiva de Ust Uste kalan son taşlan yıar .. 
etmekteydı: Yetimlerin son lokmasını da çalar-

- Senet sureti - ken; bu zavallı milleti, nekadar tees 
(Mecliste mevcut ve ekseriyeti h aiz sUfler edilir ki, düveli galibe kurtarı

olmıyan 8.zanm muhalefetine rağmen, yor. 
meclisi mebusanm sakfı altmdan, me ( Arka8ı var) 
bus Rauf Beyle Kara Vasıf Beyi, ceb-
ren aldık.) (1 )(Bozkır) lı:aıumm bir lı:lsnn u.f halı:· 

Abdülaziz Mecdi Efendi btı !lenedi ln; Millt mücadelenin daha başlanğıcmda 
aldıktan sonra, kapıya 'bir otomobil Hürriyet ve hilif frrkaamm iğfal ve ifsa

dma kapılarak üstüste ilı:i defa isyan çı· 
getirtilmesini emretmiş; ve sonra o- karmış tardı. 
radaki sivil Türk polislerinden biri- (2) Bigada, düşmanlar hesabına hareket 

· b" f k ek eden Annvur melunun oynadıiı feci rolla· 
nı ır tara a çe er : rı izah etmiştik. Bunları takip eden facia· 

- Sen de kendine bir otomobil ha- lan da sırası geldilı:c;e nakleyliyeceğiz. 
zırla. lngiliz polislerine hissettirme- (3) Bayburd civarında (Şeyh Eşref) is-

minde birinin, yine düşmanlar hesabına 
den, Rauf Beyle Vasıf Beyin bindiri- dini bir isyan çılı:arttığmdan bahıetmistik. 
leceği otomobili takip et. Nereye gö- ----=-----=----
tUrüldUklerinl a~en. Bana haber ge-
t ir. 

Demişti. 

YILDIZ Sineması 

Bugün 

Atk Yüzünden Katil 
Mirna Loy - Warner Bayter ve 

Philips Holmes 

Rauf Beyle Vasıf Bey, arkada.şla
rmın ref akatlnde olarak ~ağı indiril
mişti. Herkesin kalplerini sızlatan ız
tırap, yüzlerinden belli idi. Ve hiç 
kimse, bir tek söz söylemeye mUkte-
dir değildi. iki Kalb Birletince 

Rauf Bey, dudaklarında göıilnen Willy Forst,Paul Horbiger Zso- ı 
acı bir tebessüme rağmen, metindi. 

Kara Vasıf Beyin çehresi sapsarı ka, Szakal tarafından büyük 
kesilmişti ... Abdüli.ziz Mecdi Efen - Viyana opereti 
eti; onları birer birer ellerinden tut- Duhuliye 25 Kuruş • ırıuş, otomobile bindirmişti. Ve sonra .. •••••••••••• .. 
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Dln tçlD Olncılık Şlrketlertıı~ 
milracaat edilmelidir . 

Küçük Uii.nlar doğrudan doğ 
·ııya idaremizce ahnabntr. 

Küçük ll!nlann ~ aatırtığı bı 
iefahk 30 kuruştur. 5 aatırdaı 
fazlası l<:in satrr başına 5 kuru~ 
ıtlmır. Bir defadan ta.zla tc:in ye 
L(f\ndım 3 1 O kunıe tndtrlUr. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Antalya 

.__M_ E _M_L_E_K_E_ T_ T_ E _ '_' T_A_ N_,, _!; 
Karaburgazda bir sandal 
devrildi, 2 kişi boğuldu 
Kandıra, (Tan) - Barganh Muhtarı 1smaile ait kayığa Karaburgaz is

kelesinden odun yüklenirken iki kişi boğulmuştur. Fazla deniz yüzünden 
açıkta demirliyen kayığa sandalla odun taşınırken, dalgalar sandalı de
virmiştir. lçerde bulunanlardan Kaptan Mehmedin oğlu yüzme bildiği için 
kurtulmuş, Bucakhh Hasan ve Küçüklü Hasal). isimlerin(taşıyan diğer iki 
tayfa boğulmu§lardır. 

I zmit memleket hastanesinde 
İzmit, (Tan) - Memleket hastanesine, geçen yıl içinde 7.107 hasta 

müracaat etmiş, bunlardan 5.935 i ayakta, 737 si yatarak, 108 i rontgenle 
tedavi edilmiş ve 288 ine de ameliyat yapılmıştır. Adapazarı hastanesine 
de 2.570 hasta müracaat etmiş, 115 i ameliyat olmuş, 91 ağır yaralı da te
davi edilmiştir. Bu hastanede bir sene içinde 21 vefiyat vuku bulmuştur. 
İzmit İdarei Hususiye Köyler Birliği, memleket hastanesine 430 lira para 
yardımında bulunmuştur. 

Bir çocuk çayda boğq./du 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Şcvketiye mahallesinden kasap Ahmedin 

evli.tlık olarak bU;1\ltnıcJ\t:~ vıangu'--n:uı:seyur a.aım:ıa 'l'e ~a.şınaa oır 

çocuk hergün dolaşmakta olduğu çay kenarında kaybolmuştur. Akşam
leyin çocuğun eve dönmediğini gören kasap Ahmet çocuğu aramağa 
başlamış ,fakat bulamamıştır. 
Küçüğün ne olduğu o gün birlikte gezindikleri 8 yaşında Sıtkı adın

daki arkadaşına sorulmuş, fakat hiçbir cevap alınamamıştır. Nihayet 
söyletilebilen Sıtkmın anlattığına göre Hüseyin tabakhaneler önünde 
çay kenarında bir yere oturmuş, fakat altı boş ve oyuk olduğu için top
rak birdenbire kaymış. çocukçağız c:aya düşerek boğulmuştur. 

Henüz bulunamıyan cesedi birçok vasıtalarla aranmaktadır. 

Söğüt ve Küre hava/isinde yeni 
maden araştırmaları yapılıY,or 

' 

Kürede araştı rmalar yapan heyet 

Maraşta şehir suyu 

için tesisat yapdacak 

Maraş kalesine dikilen Zafer abidesi 

Maraş, {Tan) - Mara_ş ili ırenel 
kurultayı ışıennı oıtırmı~. ne aıt t>ır· 
çok mühim ka'rarlar vermiştir. n bUt 
çesi üç yüz on sekiz bin lira üzerin· 
den gelirle masraf denkleştirerelC 
tanzim edilmiştir. Bu sene AtatürlC 
heykeli yapılacaktır. Şimdiden tUtil· 
!ere başlanmıştır. 

Uray şar suyunu demir borulara 
alarak fenni tesisat yapmıya karat' 
vermiştir. Projelerin hazırlığı ile uğ
raşılmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı Maraş Ue 
ilin biricik istasyonu olan Eloğlu a
rasındaki Aksi nehri üzerine ytiz ırıet 
re uzunluğunda bir beton köprü ııı
şasma karar vermiştir. 
Maraş - Göksun, Göksun - ElblS' 

tan ve Elbistan - Kapıdere yolları • 
nm yapılması işi de ilerlemektedil'• 
Vali Adli Payman, inşaat mahalllııe 
giderek kontrol etmiştir. Göksun ne 
Elbistan arasında ve Elbistanla ıcs
pıdere arasındaki ahşap köprüler ı-· 
mir edildiği gibi Göksunla MaraŞ a• 
rasında da Bayındırlık bakanlığınc• 
beş muazzam beton köprünün ya· 
pılma.sı kararlaşmış bulunmaktadıt• 

Karamürsel ıosesi 

Söğüt, (Tan) - Maden Arama 
Enstitüsü tarafından Küre köyünde 
tetkikler ve araştırmalar yaptml· 
maktadır. Şimdiye kadar 110 metro
y akadar sondaj ameliyesi yapılmış 
ve tamamlanmıştır. Ayrıca birkaç 

KaramUrsel, (Tan) - KaraD10t" 
sel - Yalova şosesi üzerinde bulUJl~ 
Yalakdere köprüsünün yapılması ~\l 
aydanberi devam etmektedir. 
köprü iki Uç ay önce, yani Yalak~~ 
re • Yalova şosesi yapılırken de Ol 
kere daha yapılmış, fakat sağl~ • 

kuyu açılarak bu bölgede ~k bol yapılmadığı için liemen yıkılıverDl J. 
bulunan linyit madeninden nlimune- ti. Bu ytizden yolculuk güç ve t ol< 

likeli oluyordu. Fakat bu sefer ç it 
!er çıkarılmaktadır. Mütchasıslar, esaslı ve sağlam bir şekilde ta~l· 
çalışmalarını yakında tamamlıya - edilmektedir. Uç dört aya kadar 
caklardır. teceği umuluyor. =-1 

1 Küçük Haberler~ 
Kadıköy Vakıflar Direktör lüğü ilanlan j • Akhisar, <Tan> _ BelediYeJil

1
: 

--- ------------- ------------ zin geçen beş senelik imar pr<>~st 
Mülha~ Vakıf ar Mütevellileri le mmdaki ışıer arasında bir de b~pı1· 

açılması işi vardır. Bulvarın 1118y 
nıası bitmiş ve adına "llçebaY 1' )Jllır 
Bulvan" denilmesi kararlaştırı .ıvil 
tır. Cavit Kınay, bir ay e'VV'el_,_11• 
ispekterliğe atanan eski Uçeba.yı.v-

Mütevelli Heyetlerine: 
2762 sayılı vakıflar kanununun 23 cü maddesinin (D ) 

fıkrası uyarınca 1 Mayıs 936 gününe kadar yeni yıl büt
çesini vermemiş olan mütevellilerle mütevelli h eyetleri
nin bu gecikmeleri kabule değer bir mazerete müstenid bu 
lunmadığını onbeş gün içinde idareye müracaatla mute
ber vesika ile isbat etmedikleri takdirde bu kanunun 
33 eli maddesinin hükümleri tatbik olunacağı tebliğ olu
nur. (2894 ) 

dır. il bd' 
• Akhisar, (Tan) - Bur.ad oll~ 

lunmakta olan Devlet .. 0em1~ şe"· 
Yedinci Mıntaka Başmuhendıs e1· 
ki tarafından Halkevi konfe~eti'' 
!onunda "Halkevleri ve Gaye Jlei 

·ııniştir· -' konulu bir konferans ven yıcilcı-
saat süren bu konferans dinle ur· 
Uzerinde çok iyi izler bıraıonış 
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Olacak şeyler 

1940 Hatrbü 
r ... :a.a.we11 -82- ç.mı.: llaıl ....... 

Gordon'un arkasanda duran muhafız tabancasını 
onun sırtına dayadı, fakat Gordon ••• 

B a r p • e • a f • r lllt:llUm. 
ftl'IDek ibtifemı, Jtte erkeklerin 

._ oktulgl•n uvi lbtipmtar. Si&in 
maııtıld Alemini• hiçbir Aman ta
~~ yavrum! Tahak· 

etme bile pek devam etmiyecek. 
OUl mlacl bir &lem olacak! At*· 
ceqlverı., tehlikeler, leJ'IÜ· 

ı-.ClaP olmıyacak. 

- l'akat Jlad•m Robana, 11is 
riya a&'llyoraunUL Yeni bir 
yaratmakta higbir ihtipm ve 

:-.ra.1t olma mı ! 
- Jrfteklere yardim mı dedinis? 

JUdml edelim Onlar bUe yar
+lıaler. BDim icin onlar ça
~lepnJu. 

- ~ aalarla '!llrUkte 1U de 

NOTLA 
Klaksonlar 

R lOMANOl=LAl ... ,, .. 6 L O-~ ~ L O l!J 
No. 1 Tercilme eden: M. ..._ 07.GEN 

Yenaycle feci ilr 
• •hl• 
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Emirgan 
limanı ve 

korusu, Balta 
Tokmakburnu 

Üzerinde "Simendam,, cariyelerin dolaştığı çiçek

li yollar, basbaşa ağaç iskeletleri ile dolu !... 

Sandalcı bana elile, güneşe karşı 
yeşil şemsiyelerini açan fıstık ağaç
larının küme küme sıralandıkları bir 
yeri göstererek: 

- Nah, işte, dedi, Tokmak burnu
na geldik! 

Tokmak burnu ... Gönlümün kıv
rımları içinde yirmi yıldanberi şek
lini hiç kaybetmeyen bir Boğaz har
tası vardır. Orada Tokmakburnu di
ye bir yer olduğunu, mümkün değil 
hatırlayamadım. Fakat, bu hatırla
yamadığım köşenin bütün bir hafta 
yorulan kafam için ne emsalsiz bir 
Sanatoryom olacağını keşfetmekte 
de gecikmeyerek: 

- Beni oraya yanaştır ! dedim. 
Sandalcı, tentenesiz, harap tekne

sini, Tokmakburnuna doğru sürükle 
meğe çalışıyor, bir yandan da benim 
le konuşuyor : 

- Efendi, sen buraların yabancı-
ıısın galiba !. .. 

- Hayır! Yabancısı değilim ... 
- Tokmakburnunu bilmedin de ... 
Sonra, birden sesinin tonunu değiş 

tirerek : 
- Bilmesen de hakkın var, dedi, 

Tokmakburnunda şimdi ne kaldı ki ... 
Sen bu koruyu, bundan 35 - 40 sene 
evvel görmeli idin. Şu kıyılar, boylu 
boyunca, yalılarla dolu idi. Hidiv İs
mail Paşa, ondan sonra başka Mısır 
Prensleri, senenin üç dört ayı gelir, 
bu yalılarda otururlardı. 

Yalı deyip geçme amma .... Her 
biri, yüzer, yüz ellişer odalıktı. Her 
gece saz, her gece eğlence ... Şu Emir 
gan koyunun ağzı dili olsa da söyle
se .... Hele mehtap .... Bizim Emirga
nm mehtabı, başka köyün mehtabı
na benzemez. Ay, gözden kaybolun
caya kadar, deniz ışıl ışıl yanar. Çün 
kü, heryanı açıktır. 

Hey gidi günler! .... Biz bu yalı
ların önünden ta karşı sahile, ka
yıktan zincir çekildiği günleri biliriz. 
Emirgandan kayıklara atlaya atlaya 
Çubukluya kadar gidilirdi. Hele ses
leri güzel hafızlar, ahlı, oflu gazel
lere başladılar mı, dokunma keyfine. 
Kayıklarda, hafif hafif çakanlar da 
olurdu. Yalılardan ara sıra, hava 
fişekleri atılır.mehtabın ışığı ile hava 
fişeklerinin parıltısı denizin üstünde, 
sanki kovalamaca oynarlardı ... 

1htiyar sandalcı, bunları söyler
ken, öyle coşmuştu ki, elinden kürek 
leri bıraktı. Aldırmasam, sandal ba 
§Illl alıp gidecek. Onu adeta zorla çe
virdim. İkide bir: 

- nıe şu lstinyeyi de bir gör Efen 
di.... Birzamanlar, ne İstinye idi o 1s
tinye ... deyip duruyordu. 

En nihayet kayığın başını yeniden 
Tokmakburnuna çevirmeğe razı ol
du. 

Hidiv lsmail paşa yalrları, on ma
halleyi içine alan şu geniş koruların 
arasında imiş. Yalılar yıkıcıya veri
lip parça parça satıldıktan sonra, 
Korular da şunun bunun elinde kal
mış. 

Buhtunnasırın asma bahçelerile boy 
ölçüşen o havuzlu bahçeleri, şimdi 
yer yer otlar basmış. 

Üzerinde "Simendam" cariyelerin 
dolaştığı çiçekli yollar, başbaşa ağaç 
iskeletleri ile dolu .. Koruya ayak ba 
sar basmaz, yerde, gökte ayrı ayrı 

perdeler üzerinden haykıran sesler 
duydum: Biri kurbağanın, öteki bül 
bülün sesi idi. Kendi kendime: 

- İşete, dedim asırların bile sus
turamadığı iki mahluk! .. 

Hidiv İsmail paşa gününde de, on
lar hiç şüphe yok ki, yine böyle öter 
lerdi. Aradan geçen zaman, ne bül
bülün sesindeki perdeyi değiştirmiş, 
ne de kurbağanın ötüşüne başka bir 
ahenk katabilmiş ... 

Koru, yine o koru ... Bülbül yine o 
bülbül.. Kurbağa, yine o kurbağa .. 
Bu koruva.hu vahsi VP. emlak halivle 

ôahl güzel denilebilir. Hatta, vahşi 
haliyle daha güzel olduğunu iddia e
denlere de hak verilir, fakat hangi, 
göz, eski de\•rin sefahat enkazı ile 
birlikte sürüklenip giden bu yüzer, 
yüz ellişer odalı yalıların yerinde, 
küçük, modern, temiz, bakımlı yalr
lar görmesini istemez? .. 
Şu tokmak burnunun bir köşesin

de, üç dört odalı, mini mini bir yalı 
yaptırmak hevesine kapılmayan kim 
vardır? 

Fakat ne yazık ki, bu hevesi tat
min etmek onu yaptırabilecek kud
rette olanların bile elinde değil. 

Çünkü yapı ve yollar kanunu, Bu
ğaziçinde ancak köşk yapılabilmesi
ne müsaade ediyor. Yalı yasak oldu 
artık! .. Bugün için; mesela canınız 
öz musikiyi özlerse, su katılmamış 
bülbül sesei dinlemek icin, siz de be
nim gibi buraya gelebilirsiniz. İşte 
o kadar! .. Asıl ho~ .. gidecek tarafı, 
bu bağçede hiçbir yasakçı bulunma
masıdır. Yirmi sekiz kuruşla gidip ge 
!inebilen duhuliyesiz içine girilebilen 
cennet gibi bir koru ... 

Ben aşağı yukarı dolaşırken, san
dalcı da, sandalını rıhtıma yaslamış, 
cigara içerek yorgunluk alıyordu. 

Dikkat ettim: O canım koruya bir 
.kerre olsun bakmadı. Adamcağız 
benim gibi mi ya ... Ağaca, havaya, 
suya kanıksamış. 

Yeşilin en tatlı renkleri içinde yü
züyor. Suyun en güzelini içiyor. De
nizlerin en engini üzerinde dolaşı -
yor. 

Koruya gezmeğc gelenleri saydım: 
Benimle birlikte dört kişi! .. 

Biraz sonra bana bir desti ve bir 
de bardak getirdiler. Kaynağından 
yeni çıkan buz gibi kanlı kavak su
yu, iştihamı ö~·le bir açtı ki. yanım
da getirdiğim yiyecekleri. birkaç da
kika içinde erittim. Onları midem 
de çarçabuk eritecek olursa, yeniden 
acıkmaktan korkuyorum. Arası çok 
geçmemişti. Korunun yeni ziyaret
çileri birbiri arkMmdan sökün etti
ler. Eneyce kalabalikla~tık. Yanları
na sokulmaf.a hacet kalmadan, gü
rülliilerindcn anladım ki koruyu şen 
lendirenler, dünyanın en güzel yer -
lerine en az masrafla seyahat etme
nin sırrını, keşfeden muscvi vatan -
da<ılardı. 
Meğerse, kayıkçı ile bana suyu ge 

tiren adam da onlardanmış. 
Akı;ıam döniişte Emirgan iskele

sinrlc. epeyce yolcu vardı. Memura 
sordum: 

- Bunlar. nereve da<Yıldılar aca
ba? Hic;birine rastlamadık. 

- Şimdi Balta limanının mevsi -
midir. Çoğu oradan dönüyorlar. 

Balta limam, Tokmak burnu, E -
mirgan korusu ... Eşi bulunmıyan bu 
yerlerin canlanacağı bir gün gelecek 
mi acaba? 

Salahaddin Otı'NGOR 

ltalyanlar anlaşmak 
istiyorlar 

[Başı 1 incide l 
!etleri ile olan münasebetlerini nor
mal bir şekle sokacak olan Akdeniz 
itilafnameleri akdolunması. 

Öğrenildiğine göre Grandi, müza
kerelere devam etmek üzere yakın
da bizzat Eden ile görüşecektir. 

Akdeniz paktı ve 
zecri tedbirler 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter Ajan 
sının Romadan aldığı bir habere gö
re İtalyan siyasal mahfilleri İtalya -
nın zecri tedbirler kaldırılmadan ön
ce hiç bir Akdeniz paktına iştirak 
teşebbüsünde bulunmayacağını bil -
rlirmektedirler. Hatta. Italva Mil • 
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~öGOTLERi 
Nergis gibi güzel ... 

Gill genç kız güzelliğini temsil e
derse, Nergis de erkek güzelliğini 
temsil eder. Yakışıklı bir delikan
lıdan bahsederken, nergis gibi güzel, 
derler. Niçin ? 

Efsanenin anlattığına göre, eski, 
pek eski zamanlarda Yunanistanm 
yedi kapılı Tepe şehrinin bulunduğu 
ülkede Sefiz çayı ile peri kızı Leri
op'un oğlu {Peri kızıyla bir çayın ev
lenerek bir çocuk dünyaya getirdik
lerine elbette şaşmazsınız ) , hem vü
cutca son derecede endamlı, hem de 
yüzü gayet güzel bir delikanlı varmış 
Fakat kendisine gönül bağlıyan kızla 
rın hiç birine yüz vermemiş. 
Adı Nergis olan bu peri oğluna, bir 

gün yine onun gibi peri çocuğu olan 
Eko adlı bir kız aşık olur. Nergis 
ona da ters yüz gösterir. Kız kederin 
den taş kesilir, yalnız sesini kaybet
mez ve bu ses ülkenin bütün kızlari 
le birlikte güzel delikanlı aleyhinde 
tanrılara yalvarırlar. 

Bir gün Nsrgis evde yorulduğun
dan, kendisine aşık olan peri kızının 
yani taşın yanına uzanır.Taşın biraz 
ilerisinde akan bir çaydan su içmek 
isterken berak suyun içinde kendi 
yüzünü görür. Bu güzel yüzü bir 
yabancı sanarak onun yanına git
mek ister. Fakat yabancıyı tutamaz. 
Öfkesinden kendini öldürür. Kanının 
döklildüğü topraktan nergis çiçeği çı 
kar. lşte onun için nergis erkek 
güzelliğini temsil eder. 

Ancak nergisin kendi kendini tanı
yamaması haylice aptallık eseri de 
olduğundan nergis çiçeği ayni za -
manda gurur ve aptallık da ifade e
der. Bu da genç kızlara bir nasihat. 
Güzel fakat aptal delikanlıları sev
memeli... 

Nergis çiçeği haylice zehirlidir. 
Vaktiyle Catherine de Medicisin ken 
dilerinden bıktığı erkekleri bu çiçe
ğin hulasası ile yok ettiğini rivayet 
ederler. 

Münasip miktarda nergis çiçeği su 
içinde kaynatılıp içilirse bir uyku ila 
cı ~lur. Fakat münasip miktarını 
burmak pek güç olduğundan onun 
verdiği uykudan hiç uyanmamak da 
mümkündür. Onun için tehlikelidir. 
Yarım bardak su içinde bir, iki 

gram nergis çiçeği içildiği vakit si
nirleri yatıştırır. Şu kadar ki, bunu 
da kendi kendine içmek doğı-u olmaz 
tesirini yalnız bilmek ve kullanma -
sını hekimlere bırakmak en doğru
sudur. 

Nergisin kokusundan bile çekin -
mek lazımdır. Her halde geceleri i -
çinde uyuduğunuz odada nergis çiçe
ğini tutmamalısınız. Ağır uyku ve
rir. Oyle yapmasa bile sabahleyin 
baş ağrısına sebep olur. Hele çocuk
lar için tehlikeli olur. 

Nergis çiçegi hazan dokunduğu 
ellerde, çıplak kollarda ve yüzlerde 
kırmızı kırmızı taneler döküverir. 
Onu yiyen çocuklarda bulantı, karın 
ağrısı ve buruntu getirir. Bunlar da 
nergisle zehirlenme alametleridir. 
Çocuğa hemen kay ilacı vermek, 
sonra da kuvvetlice bir kahve içir -
mek lazımdır. 

l..okman KEK~~ 

letler Cemiyeti kendisi aleyhindeki 
tedbirleri idame ettikçe, her türlü ta 
ahhüdünden de vareste kalacaktır. 
Bununla beraber İtalya evvelemirde 
İngiltere ve Fransa ile anlaşmayı ar 
zu etmektedir. 

Negüsünseyahafive 
zecri tedbirler 

• 

Roma, 26 (A.A.) - Akşam gaze
teleri, Negüsün Londraya gidişini, 
zecri tedbirler siyasetinin yeni bir 
tezahürü olarak telakki etmektedir
ler. Giornale d'1talianın Londra mu
habiri diyor ki: 

Negüsün !ngiliz hükumet merkezi 
ne gelişi, İtalya ile İngiltere arasın
da normal münasebetlerin avdetine 
kat'i surette mani olacak bir siyah 
bulutun gelişi, demektir. Negüs Lon 
draya propaganda için gelmektedir. 
Zecri tedbirlerin devamı için propa
ganda yapacak, ayni zamanda Ce -
nevrcye de giderek Milletler Cemiye
tine müracaat eyliyecektir. Tribuna 
nın Londra muhabiri ise, zecri ted
birlerin Negüsü karşılamak için ya
pacakları tezahürlerden bahsederek, 
bunun İngiliz - İtalyan anlaşmazlığı
nı fazlalaştıracağmı kaydetmekte -
dir. 

Londrada Faşist talebe 
dayak yedi 

Londra, 26 (A.A.) - Oxf ord'da 
İngiliz siyah gömleklilerinin bir top
lan tısında bir çarpışma olmuş veba
zı talebe, Faşist talebeye iskemle 
vesaire atmışlar ve bilahara bunla
rın üzerine hücuma kalkmıslardır. 
Uç siyah gömlekli yaralan~ış, iki 
talebe tevkif olunmuştur. 

Meclis toplantısında 
ve emniyeti keyfiyetinin f"ıliyata geÇ-
mesini biran evvel tahakkuk ettirmek 
için ciddi bir kaygı içinde çalışmakta 
dır. Meselenin Türkiye için hayati 
ehemmiyeti 'Te müzakere edecek deV 
letlcrin hak taııır ve Türkiyeye dost 
vaziyetleri, çabuk netice i~·in ümit 
verici telakld edilmek, mübalağalı 
addol un masa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hariciye bütçesi hakkında yükselt 

kararlannızı dilerim. 

Ankara, 16 (Tan) - Kamutay bu lacaktır. Karakollar vaziyetinden 
gün Nuri Conkerin başkanlığında maksat, eğer karakollarımızın mad
toplanmış ve 1936 bütçesinin görü- di vaziyeti ise, bunlar her vakit tef
şülmesine devam etmiştir. İmar di- tiş edilmektedir. Ve içlerinde haki
rektörlüğünün umumi müvazeneye katen ıslah ve tamire mühtaç olan
almması hakkında Ziya Gevher Etili ları vardır ve bunlar sırası geldikçe 
(Çanakkale)nin verdiği ve bütçe en yapılmaktadır. Manevi vaziyetleri i· 
cümenine gönderilmiş olan takrire se, orada da memleketin her tara· 
karşı bütçe encümeninin imar direk- fmda olduğu gibi, cümhuriyet ka
törlüğünün bugünkü vaziyette kal - nunları tamamilc ve bihakkin ve ta
masını muvafık bulan görüşünde ıs- mamen tatbik edilmektedir. Bilvesi
rar eden raporu okundu. Söz alan le şunu arzetmek isterim ki, Cümhu 
Ziya Gevher Etili hükumetin, bu da- riyet kanunlarının tamamen tatbi -
irenin umumi müvazeneye almmasr ki bu memlekette v a t a n d a ş Hüsnü Kitapçının cevabı 
yolundaki esbabı mucibe mazbata - hürriyetinin muhafazası ve bilhassa Hüsnü Kitapçı (Muğla), söz aJa " 
srndan bazı fıkralar okuyarak hüku- rejimin müdafaası için Cümhuriyet rak: Muhterem Saraçoğlunun sözle
metin bugünkü vaziyeti bütçe vahde polisi gece gündüz uyanık bulunmak rini kemali dikkatle ve hatta kemali 
tini bozmakta olduğunu söylediğini tadır. (bravo sesleri). şükranla dinlediğini söyliyerek ila -
ve bu vaziyet karşısında bütçe encü- ve etti: 
meninin bu dairenin derhal umumi Dışbalcanlık bütçesi "- Bu sözler, milletin hakiki hiS 
müvazeneye alınmasını kabul etmek lç Bakanlık ve Emniyet umum siyat ve temayülüne tamamile muta· 
vaziyetinde oldug~unu, bu işin alım "d" 1"' vü b"t 1 · · mu ur ug u çe erı görüşülüp ka - bık olduğunu bu kürsüden söyleme -
satım işlerini aksatmayacağını ve bul edildikten sonra Dış Bakanlık yi kendime vazife bilirim. Mutabık 
hükmi ş~hsiyeti bozmıyacağmı söy- bütçesinin görüşülmesine başlandı, olan nokta budur: Türkün karakteri 
ledi. D B ış akan vekili Şükrü Saraçoğlu, medenidir. Medeni olduğu için sul • 
Şükrü Kayanın izahatı bu münasebetle şu kıymetli beyanat hidir. Türk, yapıcılık ve başarıeılık 

ta bulundu: ister. Bundan dolayıdır kı', sulhçu .. !ilk 
Ondan sonra söz alan lç Bakanı 

Şükrü Kaya: - Hariciye hüt~esini yüksek hu- dolayısile kollektif emniyet siyasetini 
" zunınuza sunarken harici siyasetimi umde ittihaz etmistir. Ama dedikleri 
- Ankara imar müdiriyetinin ib · b' · 

d zı ır daha hülasa etmek için müsaa- gibi, dünya siyaseti, go··ru"lu··yor kı·, yal 
asına saik olan sebep, tabiidir ki. d · -

e ısterim: ruz, bu emniyete. yalnız bu emele is· 
unutulmamıştır ve o sebep devam et- B' 

ız, sulhün istikrarını ve arsıulu - tinaden yu"'rümedigıv· ı'çı·n, hazırlıklı mekteclir. Türkiye Büyük Millet Mec al 
s emniyetin fiJi ve hakiki olmasını bulunmak ıa· zımdır. Tur" k karakteri 

tisi. ve millet merkezini lstanbuldan 
A k iltizam ediyoruz. Bu maksatla komşu vatanın her parçasına sarılmak ister. 

n araya nakle karar verdiği gün, ı ı 
A k arımız a tefrik edilmeksizin i:ri mü- Vatanın emnı·yetı'nı·, sela~ metı·nı" temin n ara şehrinin imarı ile devlet bir · 
b.. nasebetteyiz. Ve onlarla meydanda etmek için hükumetı'n her tu··rıu·· ted· 
uyük mesele karşısında kaldı. Şe - ü d 

birlerin imarı, tanzimi sırf beledi- ve a e edilebilir bir ihtilafımız yok- bir almasını ve alacağı her tedbirde 
yelcre ait bir vazife olarak telakki e- tur. bütün milletin kendi arkasından yüril 
d.1. B .. k" Arsıulusal havanın bulamklrılından mekte oldu.aıınu tebaru"z ettı'rmek is· 
ı ır. ugun u kanunlarımıza göre di d ,..,~ 

böyledir. Fakat Ankara devlet mer - en şe e iyoruz. Son seneler bilhassa terim. Hükumet, milletin indelhace 
kezi olunca Ankaranın bütün icaba- Avrupa vaziyeti böyle karanlık oldu. her türlü fedakarlığa hazır olduğunu 
tı ve medeni ihtiyaçları Ankaranm Bu kararsız ve emniyetsiz vazi - bilir. Ve bildiği içindir ki, başlamış 

· 35 b yetin silfilı ;\'anşı ile b~raber olarak olduguv bu''tu"n teşebbu"slerde go"!"'ter # o zamankı in, bugünkü 125 bin "' 
ntifusunun tahammül edeceği bir milletler arasmda tekrar bir infilaka diği muvaffakıyeti hiç şüphesiz Bo "' 
külfet değildi ve bu doğrudan doğ- varmasından korkulur. Yeni bir harp ğazlar meselesinde de gösterecektir. 
ruya beledivenin omuzlarına yükle· beIA.ı;mm dünyaya rok felaketler ge- Bu mühim ve hayati meselenin hı-ıl 
tilemezdi. Ankaraya doğrudan doğ- tireceği ve hiçbir mesele~i halletmiye line bir an evvel muvaffak olmasını 
ruya muavenet etmek ve Ankara _ ceği muhakkaktır. temenni ederek sözlerime nihayet ve· 
nın ve millet merkezi olmak itiba- Bu görüş ve anlayış içinde kendi - riyorum.,. 
rile tatbik edilecek imar planı ile ala mizi müdafaa. etmek vesaitini ihmal Berç Türker (Afyon Karahisar)1 
kadar olmak lazımgeliyordu. Buna etmemek lazrm olduğu lı:anaatinde ol- bugün bütün memleketi alakadar e• 
devlet şu suretle müdahale etti: Bi- mamız tabii bir şeydir. Bunun kadar den hayati meselenin Boğazlar mese• 
risi, doğrudan doğruya 0 zamanki tabii olan diğer bir şey de mmtakavi lesi olduğunu tebarüz ettirerek: (ka• 
Şehremanctine nakdi muavenet et _ veya umumi, kollektif emniyet ve prmız nasılsa açık kalmış, bunu ka "' 
mek, diğeri de, Ankaranın planım tecavüz etmemek ve tecavüzün aley- pamak istiyoruz). Diyerek sözlerine 
yaphrmaktı. üçüncüsü de Ankaranın hinde bulunmak, Türkiyenin siyaseti şöyle devam etmiştir: 
sularını Nafiaya yaptırmak suretile olmasıdır. Kadim dostluklanmızda ve "- Benim bir tecrübem vardıl'· 
Ankaranın devlet merkezinin en ta- .Pakt mükellefiyetlerimizc1e yalnız te Böyle Cemiyeti Akvam gibi komis " 
bii ve <Jn normtıl blr iı:;ıi b<1.90.r.\m.•'i' da.fiil manaJ>ul~onda.ndn•_ ~ W\nl<ı>" hnaiin tnnhı'J.l'I' Rir T\ttrii ... "''' 
oluyordu. Ankara vatandaşlarına ait Uzun karışıklıktan sonra eğer, te- turlar, Montrodan L.;enevreye, orad& 
olan günlük vazifeleri Ankara beledi menni ettiğimiz gibi yeni bir arsıulu- da bir pürüz bulurlar, Lokarnoya. 
yesi görecek, diğer taraftan devlet sal huzur ve ahenk mzamı kurmak Lokarnoda da bir pürüz çıkarırlar, 
merkezi olmak itibarile Ankaraya ya mümkün olursa bundan ve buna yar- oradan kalkarlar ve Romaya gider "' 
pılmasr lazımgelen teşkilatı Ankara ılım etmekten Türkiye bahtiyarlık du !er. (gülüşmeler). 
imar müdUrlüğü yapacaktı. lşte imar yaeaktır. Biz zannediyoruz ki, yeni bir Bu vaziyet karşısında kalınırsa, 
müdürlüğü bu suretle ihdas edildi. emniyet nızamı için Akdeniz devlet - o muhterem ecnebi murahhaslara, 
Ve kendisini teşkil eden kanunda teri arasında bir anlaşma, elzem şart- yahut devlet adamlarına söylesinler 
kendisine ayrıca bir hükmi şahsiyet !ardan biridir. Böyle bir anla.~manın ki, bu mesele, öyle bir memlekettell 
verildi. yalnız büyük devletler arasında vu - öteki memlekete sevkedilecek bir rrıe 
Şükrü Kaya. bun.dan sonra, imar kuu kafi olacağını zannetmek, ge~ir- sele değildir. Binaenaleyh bunu bira~ 

direktörlüğünün gördüğü işleri ve mekte olduğumuz hadiselerden hiç evvel bitirmelerini, yoksa biz kend
1 

başardığı müşkülleri izah ederek bu ders almamış olmak demektir.. Her isteğimizi yapacağımızı onlara anlat 
direl{törlüğün manevi şahsiyetinin devletin kendini emniyette hissetme - mak lazımdır. (bravo sesleri ,alkW 
devam etmesi lüzumunu etrafile an- si, arsıulusal huzur için şarttır. lar). 
!attı. Neticede bütçe encümeninin Cemiyeti Akvamın kuvvetli Başkan: "bu münasebetle başk3 
mazbatası reye konarak kabul edil- söz isteyen var mı?,, 
d

. olmasını istiyoruz Hariciye bütçesi münasebetile s_orı.) 
ı. h r Cemiyeti Akvamın kuvvetli olma - sözü alan Emin Sazak (Eskişe 1 .. 
lçbakanlık büfçesi 

Bundan sonra Maliye Veka 
letile tapu ve kadastro umum direk
törlüğü bütçesi kabul edildi. lç Ba
kanlık bütçesinin görüşülmesine baş 
landı. Emniyet umum müdürlüğü 

bütçesi görüşlilürken söz alan Berç 
Türker (Afyon Karahisar) Cümhu
dyctin memlekete verdiği büyük 
işlerden biri olan emniyet işini ba
şaran, fedakar ve feragatli kuvvet -
ten biri olan polislerimizin az para 
aldıklarını ve hatta bunlardan aile sa 
hibi olanlarının güç geçindiğini söy
liyerek diğer fasıllarda tasarruf au
retile bunların maaşlarının arttırıl • 
ması muvafık olacağını ve bazı yer
lerde polis karakollarının tamire 
mühtaç bulunduğunu söyledi. 
İç Bakanı Şükrü Kaya: 
"- Memleketin her noktasında, 

şükranla arzederim ki, Cümhuriyet 
kanunları tam ve şamil olarak hü -
kümferma olmaktadır. Şüphesiz bu
nu evvelemirde Cümhuriyetin büyük 
feyzine ve büyük faziletine ve yaptı
ğımız kanunların ihtiyaca mutabaka 
tine ve halkımızın tabii olan medeni 
yet ruhuna medyunuz. Hiç şüphesiz, 
bu meyanda jandarma ve polisin em
niyet amili olarak huzurunuzda zik· 
redi1mesi ayrıca memnuniyet bahiş· 
tir. jandarmamızın seçilmesi maa.şla 
değil, hizmeti mükellefiyei askeriye 
iledir. O suretle hizmet görürler. 
İçlerinde gedikli olanları da vardlt'. 
Gedikli olanlara verilen maaşlar, ken 
dilerini yaşatacak vaziyettedir. Po -
tisin vaziyeti eskiye nazaran, çok 
daha iyidir. Memleketteki inkişaf ve 
bütçedeki vüsat, bunların da maaş· 
larınm artmasına saik olacaktır ve 
ilk evvel düşünülecek esaslardan bi
ride, tabiidi ki, polisin maaşını 

kendi hem hizmetlerile ve meslek er 
babile bir sevi~eqe bull.llldutmak.. Q:. 

smı yürekten istiyoruz. içinde bulun Cemiyeti Akvamın son hadiseler rrı~ 
duğumuz dar vaziyetten cemiyetin iti nasebetile kudretsizliğinin zahire<.:\ 
bar ve kuvveti artmış, kırgm ve ek _ tığını, bu cemiyete itimat ve UJJ'l

1 

sik azasını tamamlamış olarak çık - bağlamanın doğru olamryacağıl11i 
roa.sıru dileriz. kendisinden hiç bir faY.da bekleneI111 yeceğini söyliyerek Cemiyeti Akvafl!'t 

şiddetle tenkit etti ve böyle hafif bt. 
müessesye intisabın doğru oıamı:Y3• 
cağını söyledi. Hariciye Vekaleti "'.~· 
kili Şükt.ü Saraçoğlu, tekrar kiirstı" 
ye gelerek şu beyanatta bulundu: 

Boğazlar meselesi 
Büyük mecHsin malfı.mudur ki, en 

mühim meselemiz, bugün arsıulusal 

masa listündedir. Boğazlardan bahse 
diyorum. Mevcut mukavelenin temel
lerini kaybetti~ini alakadarlara izah 
ederek müzakereye davet etmiştik.. 
Muhatap devletlerin hepsi müzakere
yi kabul ce\·abmı verdiler, teklifimiz 
bütün dünyada hatta umumi siyaset 
te biribirinden ayrı zannolunan luıtup 
tarda bile, iyi karşılanmıştır. 

Esas olarak kendimizin sağlam hak 
lara dayadığımız anlaşılmış ve usul 
olarak beşeriyet normal ve doğru yol 
dan büyük bir emniyet meselesinin 
halli misalini vermek lüzumunu his -
setmi~tir. 

Cümhuriyet hiikfuneti bugüulerde 
haziranın son haftası için lsviçrenin 
güzel bir köşesini müzakere yeri ola
rak teklif etmek ni~·etindeclir. Mutat 
olan hususi ve nim resmi temasları -
mız böyle bir İoJ)lantınm umumi şera
ite uygun olacağım zannettirmiştir. 

Konferansta VHı'aeağnnız netice -
ler hakkında beyanat ve talınıinatta 
bulunmak mümkün olmadığını kabu1 
buyurursunuz. Ancak, meselenin esa
sı olan Türklyenin emniyeti davasının 
hallolunacağına iııammız kat'idir. 

Emniyet mese<Jelerlnin ihmal ve 
teahhlir kabul etmiyen hususi karak
teri üzerinde beyanat yapmak ıçın 
mebus arkadaşlarım beni mütemadi
yen tazyik etmişlerdir. Bu halde da
hi netice hakkında yine bir tarih tes 
bit etmek iktidarında değilim. Yalnız 
şu hususta büyük meclisi temin ede
~ k1 l!~fu!ıe~, J!oğa~l~ ~a1!.Jtiı!ıi 

Saracoğlunun yeni izahofı 
"Eskişehirin muhterem ro~btl:~ 

Emin Sazak Pekala bilir ki hi~ bil' 
uzviyet doğduğu gün mütekamıl b· 
vaziyet içinde bulunmaz. Her ma tl 
liik gibi Cemiyeti Akvam da buıır;a. 
lar geçirecek, krizler geçirecek, bS" 
kat her geçen dersten, her geçen rı· 
diseden ibret alacak, ve noksanlıı ııl 
nr peyderpey ikmal ede ede teı:rıe~ı.i 
ettiğimiz iyi ve kadir mahluk b~eı' 
vücut bulacaktır. Bir mahlukun esi 
hangi bir uzviyetinin iyi işlemeıtl ıı. • 
veya tekamül dercesine varaı:rı~-~r .. 
sı onu yetiştirenlerin, onu yetış ~e· 
mekten ve büyütmekten vazgeç xıı 
!eri demek değildir. Cemiyeti A.l<":n
vardır. Gayesi beşeriyetin huzur, nsı· 
kun, refah ve sulh içinde çalışrrı;fııl1 
dır. Bu huzur, sükCın ve sulh. ~·,.efl 
içinde yaşamak ve yaşatma~ ısu;· et· 
bu mahlfık kafi dcrecde tekarn r sıı· 
miş bir vaziyette değilse kuStl ·nde 
dece şeklinde değil, uzviyetl~tl rdtı' 
ve bünyesini teşkil eden uns.~r ~ıı.yıt 
dır. Temenni edilir ki her gun ınral' 
yerleri biraz daha takviye ~~- vtı• 
bizzat kendisini bekliyen tarı lı;r e.tJ 
zifeyi ifa edebilecek bir h~1e 'l< Jtlcc 
evvel vasıl olsun. Yalnız bu):° dıtl11l 
lisiniz pekala bilir ki biz henilz 111cı· 
tekamül devresi geçiren bir :rn~.:: ,·e 
ka akt'i olarak raptıümit e:ırı; ııiı' 
bütün akıbetleri oradan bckhYe 0 5e• 
millet ve hü}sfıJE.ct ~eğiliz. (bra" 
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Dün bütce müzakerelerine devam edildi 
len, alkışlar). Kendi tedbirimizi bir 
taraftan kendimiz alıyoruz, diğer ta 
l'aftan insant ve bUyük bir makine
ilin teessüs edebilmesi için elimiz -
den geldiği kadar yardım ediyoruz. 
lıuradan söylediğim sözler büyük 
bı.ealisin o yardımlarından birisi te
llkki edilmek li.zım gelir. (bravo ses 
len, alkışlar). 

Vekilin bu izahatını mUteakıp fa
ltllarm okunmasına geç_ilmiş ve Dış 
l,leri bütçesi 3.195.790 lira olarak 
kabul olunmuştur. 

Sıhhat ve içtimai 
t.1uavenet bütçesi 

Bundan sonra Sıhhat ve İçtimai 
\ıuavenet Vekaleti büçesinin müza -
keresine geçildi. tık söz alan Sıhhat 
\>e İçtimai Muavenet Vekili Dr. Re
fik Saydam, bütçenin heyeti umumi 
l'esi üzerinde dün müzakere cereyan 
~erken HüsnU Kitapçının temas et
tiği bazı işler hakkında cevaplarını 
\>ermiştir. Dr. Refik, mUnhal bulu
ilan hükilmet tabiplikleri iddiasının 
doğru olduğunu beyan ederek mev
tut 482 hükilmet tababetinden 383 
le tabip bulunduğunu söylemiş 
"e 99 ununun münhal bulunduğunu 
ı.aret eylemiştir. Doktor Refik iza
hatına şöyle devam etmiştir: 
"- Bunların münhal bulunması

'ın sebebi heyeti celilenizce maliim
clUr. Evvelce de bu hususta maruzat 
la bulunmuştum, memlekette doktor 
•dedi noksan olmasından bu mün
halatı dolduramıyoruz. Buna karşı -
lık olmak üzere yaptığımız Tıp Tale 
he yurdu bize büyük yardımlarda bu 
lunmuştur. Bunun kafi gelemiyece -
lini düşünerek ikinci bir mektebi tıb 
biyenin Ankarada açılması hakkında 
bir kanun layihası teklif edilmiştir. 
KBravo sesleri). 

Elyevm Tıp Talebe yurdunda 711 
lalebe vardır. Bu sene bundan 93 ü 
bıezun olacaktır. Bu sene bfttçe me
'elesi dolayısile sınıfların adedi nok 
landı. Gelecek sene 84 kişi çıkacak
tır. Öbür sene birden bire 120 ye at
layacaktır. Bu suretle, memleket ih 
~Yacı için lazımgeJen doktoru Tıp 
talebe yurdu temin etmiş oluyor. 

lloıctorlarrn aılrerlilr -. ...... , 
...__ l>oktorlarm askerlik meselesinden 
"llhis buyurdular. Bu, bizim de naza
tı dikkatimizi celbetti. Hemen bir 
'eneye yakın, çalışıyoruz. Başveka
let müsteşarının riyaseti altında ça
ıı.an bir komisyon butün tahsil 
tören talebenin askerlikleri mesele
~ üzerinde bazı esaslar ittihaz etti. 
L~nun için heyeti aliyenize de bir 
~nun takdim edildi ve bir tanesi de 
~lktı. İsteniliyor ki, bunların bir bu
~k senelik hizmetlerinde bazı esas 

r bulunsun. Bu gibi fenne mensup 
~lanlann askerlik zamanlarını kıs
~en Üniversitede tahsil ederken ders 
~neleri arasında geçirmek ve geriye 
ltaıan bir senelik müddetinin altı ayı 
bı kıtada, altı ayını da askeri mües
~lerde geçirmeleri düşünülüyor. 
'«Usteşarlar komisyonunun mukarre 
t'atı, heyeti celilenizce tasvip edilecek 
~rsa, bu mesele halledilmiş olıı.cak 

Çok ~oc:ulrlu aileler 
Son olarak yine Hüsnü Kita~ı 

:rkadaşım, çok çocuklu ailelere yar 
~ rın faslının bütçemizde az olduğun
tian bahsettiler. Hakikaten azdır. Bi 
"-trı yaptığımız bir hesaba nazaran, 
"'llgUn memlekette 30binden fazla 6 
~Uklu aile vardır. Bu, çok sevini
...._ ek birşey olmakla beraber, bunla
''11 bir kısmına hıfzısıhha kanunu 
~Ucibince bir iftihar madalyası ve 
t ah.ut mühtaç olanlara para müka
~ veriliyor. Bunlardan yalnız 20 
t. ıni mühtaç farzedersek 50 er lira
~ 11 bir milyon lira eder. İkincisi de, 
~gibi çok çocuklu memurlardan 
ıı.,._ ran, müvazene vergilerinin alm
~rrıasından bahsettiler. Bu cidden 
ıuael bir şeydir. Biz de iştirak ederiz 
le lltat bütçe Uzerinde ne gibi tesirler 
~ ra edeceğini Maliye Vekili daha iyi 

l'lerler.,, 

he:ırn lçöz (Yozgat), bunun çaresi 
) lrlardan vergi alarak evlilere 
etnıektir. 

4d&ye VekCileti 
l.iitçesi müzakeresi 
~lhhat ve içtimai Muavenet Veki.
.ı~çesi müzakere ve kabul olun
~;... sonra, Adliye Vekaleti büt
' <&lll1 müzakeresine geçildi. Bu mü 
lıı 

8 
betıe söz alan Adliye Vekili Şük 

btıİ araçoğlu, şu değerli beyanatta 
Undu· 

~ . 
df1ye Velciflnin nutku 
l!on günlerini yaşamakta olduğu
'- btıtçe yılı hakimler kanununun 

a baf1andığı ilk devreye rast 

lamış ve bu itibarla Adliye için ay
n bir hususiyet arzeylemiştir. T~ki
latın işleyiş tarzını tayin ve ayni za
manda muhtelif kanunların verim 
neticelerini tesbit maksadiyle kur -
muş olduğumuz merkez bürosu, bi
ze bu kanunun da adalet cihazı üze
rindeki tesirlerini yakından takip im 
kanını vermiştir. Bu bakımdan her 
hakimin ehliyet derecesi, Temyiz olu 
nan hükümlerinin nakz veya tasdi
kı nisbeti, çalışkanlığı, her ay ve her 
sene çıkardığı iş mikdarına göre ay
n ayn fişlerde tesbit edilmiş, bun -
dan başka her mahkemeye gelen ve 
çıkan iş adedile bunlann nevi ve ma 
hiyetlerini gösteren birer cetvel ter
tip olunmuştur. Teşkilatın verim ka
biliyetini olduğu kadar kanunların da 
sosyal bünyemize intibak derecesini 
göstermeye yarayan ve bu itibarla 
adli ıslahata verilecek veçhenin en e 
saslı unsuru, bulunan bu maliima
tın doğru ve tam olarak edinilmesi
ne büylik bir itina sarfedilmiş, her 
mahkemeye ait istatistik bir taraf -
tan adliye müfettişleri, öte yandan 
Temyiz mahkemesinde kurulan ay
rı bir büro vasıtasiyle daimi bir mü
rakabe altında bulundurulmuştur. 
işte bugün arzedeceğim rakamlar bu 
teşkilatın mahsulüdür. 

Hakimler kanununun Uç esaslı he 
definden: 

1 - İşlerin daha çok ve daha ça
buk çıkanlması, 

2 - Hakim ve müddeiumumne
rin ehlivet seviye ve derecelerinin 
yükseltilmesi, 

3 - Adliye mensuplarının seciye 
bakımından devamlı ve tesirli bir mü 
rakabeye ti.bi tutulmal!lı, 
hususlarında bir senelik tatbikat 

devresinde elde ettiğimiz neticeler 
şunlardır: 

intaç edilen davalar 
1 - 1935 senesinde cumhuriyet 

mahkemelerine arzedilen 357.205 ce
za davasından 264. 771 adedi intaç 
edilerek 936 senesine 92.434 iş dev
redilmiştir. 

Ceza mahkemelerinin 934 senesin
de intaç eylediği iş yekilnu 222.000 
olduğuna göre hakimler kanununun 
ilk tatbik vılında bir önceki yıla na
uran 264:000, 222.000. 42,000 fazla 
iş çıkanlmış olduğu tezahür eder. 
Bu suretle 935 senesinde çıkan ceza 
davalan 934 senesinde çıkan işe na
ıı:aran yüzde 10.98 nisbetinde bir faz 
talık göstermektedir. 

Hukuk işlerine gelince. 935 sene
sinde cumhuriyet mahkemelerine 
475.437 dava arzedilmiş bunlardan 
281.172 adedi intaç edilerek 86,765 
adedi müracaata kalmış, 936 sene
sine 107.500 is devredilmiRtir. 934 
senesinden 935 senesine 243.000 iş 
devredilmil!I olduğuna göre hlkimler 
kanununun ilk tatbik yılında devir 
mikn~rrl"m bir önrf'ki senPve n~.,a -
ran 100.000 den fazla azalmış oldu
ğu görülür. 

243.000 - 107.500 = 135.400. 
Müracaata kalan davalar intaç e

dilmemiş işler mevanmda sayılması 
tabii olduğundan 935 senesinde çı -
kan iş adedi 934 senesine nazaran 
vUzde 19 nisbetinde bir fazlalık arze
der. 935 senesinde çıkan fazla iı;ıin 
cezadaki nisbeti ylizde 10-98 olduğu 
halde hukukta vUzde 19 a varmıuu 
bu sahadaki tedbirlerin daha faydalı 
olduğunu gösterir. Bu sebebe binaen 
dir ki, ceza işlerinin bir kısmında se
ri ve basit bir muhakeme usulüniin 
tesisi lüzumu hissedilmiş ve bu mak
satla hazırlanan kanun projesi diğer 
tadil tekliflerile birlikte yüksek mec 
lise sunulmuştur. 

Adliye encUmenindeki tetkiklerle 
daha uygun bir hale gelen bu teklif
lerin tasvibinize iktirani halinde ce· 
za davalarında da sürat ve sadeliğe 
doğru esaslı bir adım atmı§ olaca
ğımızı umuyorum. 
Çalışma ve sürat bakımından ce

zada yüzde 10,98, hukukda yüzde 19 
raddesinde müşahede olunan bu se
lah bilgi ve ehliyet sahasındaki ü
mitlerimizi de boşa çıkarmamıştır. 

Hakimlerin liyakat ve muvaffaki
yet derecesini tayin için tatbik edi
len kıstas bir taraftan her sene in
taç edilen iş miktarı diğer taraftan 
temyize intikal eden hüklimelerin r•ı 
kız ve tasdik nisbetidir. Bu ölçü 
mahkemelerin temyiz mahkemesi ta
rafından mürakabesi esasına ve ka
za vazifesinin icaplarına en uygun o· 
lanıdır. Çilnkil mahkemeden sadır 
olan hilkilmlerin kanuna muvafık o
lup olmadığını tetkik temyiz mahke
mesine ait olduğuna göre hakimin 
vazifesindeki muvaffakiyet derecesi
nin ilk önce temyiz olunan kararla
rının kabul veya reddolunanlarıla 
ölçülmesi tabiidir. Hakimler kanunu
nun meriyet mevkiine girdiği ilk ay
da - birinci kanun 1934 - bütün 
hakimlerin vasati bozma nispeti yüz
de 46,28 iken bu nispet t
kinciteşrin 35 - yüzde 39-70 e dile-

mek suretile bir senelik tatbikat so
nunda yüzde 7 raddesinde bir salah 
kaydetmiştir. 

Hakimlerin ehliyeti hususunda bir 
sene fasıla ile müşahede edilen bu i
lerleme altı aylık devrelerde hemen 
hemen aynı nispeti muhafaza et
mekte ve seli.hın tedrici ve fakat u
mumi olduğunu vazihan göstermek
tedir. 

Hakimler kanununun adli kadroya 
dahil olanların çalışma bilgileri ü
zerinde icra eylediği bu müspet te
sirler meslek inzibatı alanında daha 
bariz neticeler vermiştir. Esasen 
hakimler kanunu yüze yakın hakimi 
tasfiye ederek işe başlamıştı. Gerek 
bu sebepten ve gerek hakimler kanu
nunun tatbiki sebebinden hakimlere 
verilen cezalarda büyük bir azlık gö
rülmüştür. Bu azlık 934 senesine na
zaran 935 senesinde yüzde 68 nispe
tindedir. Mükafat cephesinde de ay
nı seJah vardır. Adliye vekaleti kad
rosunu teşkil eden 687 mahkemede 
1304 hakim ve 437 müddeiumuınr ve 
muavini vazife görmektedir. Bunlar
dan terfi için lazım olan müddeti dol 
durmuş bulunan 1369 hakim ve müd
deiumuminin vaziyeti hakimler ka
nununun derpiş eylediği şartlar da
hilinde ayn ayn tetkik edilerek 1115 
i terfia layik görülmilştUr. Terfi e
deceklerin tetkika tabi tutulmuş o
lanlara nispeti - 240/ 1364: yüzde 
83 dir. 

Adiye vekili bundan sonra bu yüz
delere dair rakkama müstenit malfı
mat vermiş ve demiştir ki : 

Terli eden ve edemiyen 
hakimler 

Tercihan terfia layık görülen ha -
kimlerin erişmiş oldukları tasdik nis 
beti en az yüzde yetmişin fevkinde
dir. Bunların devamlı bir gayretle ge 
lecek levhanın mümtaz sınıfına ayrıl
maya namzet olduklarını şimdiden 
kabul edebiliriz. Terfia layik görülen 
diğer 654 hakim vazifelerini kanunun 
tesbit eylediği esaslar dairesinde yap 
mış olanlardır. Terfi müddetini dol
durdukları halde kanunun tayin eyle
diği tasdik nisbetini tutamamış ve eh 
liyet ve liyakat şartlarını tamamen 
ödememiş olduklarından dolayı ayır
ma meclislerince terfi defterine alınan 
mış olanlara bulunduklan derecede 
bir kere daha ayni akibete giriftar 
olmalan hakjmlik sıfatım ebediyen 
kaybetmelerine müncer olacaktır. 
Çünkü ayni derecede iki ve ayni sı -
nıfta üç defa terfia layık görül.mi -
yenlerin vazifelerine nihayet veril -
mesi hakimler kanununun sarih hü -
kumleri iktizasmdadndır. Bu suretle 
devamlı ve fasılasız bir istifa yalu ile 
her sene bir yıl öncekinden daha iyi 
bir vaziyete girecek olan adli kadro -
nun yakın bir atide meslekin sosyal 
rolü ile mütenasip ve güzide bir he -
yet halinde memleketin de haklı bir 
gurur duyacağı bir merhaleye erişe -
ceği kanaatindeyim. 

Ceza evleri 
Ceza mahkemelerinin f-ıaliyeti tec

ziye sisteminin tatbikiyle yakından a-
lakadardır. ÇUnkU ceza tertibindeki 
maksat ve gaye infaz sahasında be -
lirir. Bu itibarla ceza evlerinin hugün
kU hali en esaslı kaygularımızdan bi
rini teşkil etmektedir. Eski devrede 
derin bir mazhariyetsizlik içinde ka
lan ceza müesseselerinin bize intikal 
eden binaları en iptidai şeraiti sıhhı
yeden mahrum ve hemen hepsi bu -
günkü prensip ve telakkilere göre 
ceza infazına müsait olmayan yerler
dir. Bunlardan bir çoklarının mevcu
du istiap kabiliyetlerinin kat kat 
ilstündedir. Bazılarında her mahkil -
ma isabet eden yer bir metro mürab
bamı bile bulmamaktadır. Hapisane 
binalarının 'bu vaziyeti mahkumlar -
dan kabili islah olanlannm olmıyan
lardan tef rikini ve hatta bir kısım 
yerlerde çocuk mahkflmlann bile bü
yüklerden ayrılmasını imkansız kıl -
mıştır. Bu hapisanelerin idaresi dev -
lete her sene 900 bin liralık bir yük 
tahmil etmektedir. Bunun 600 bin li
radan f nlası bir ekmek tedarikinden 
bile aciz olduğu sabit olanlara veril
mekte olan kuru ekmek bedelidir. 

Bundan başka, diğer mahkumlara 
aileleri tarafından elbise, yatak ye -
mek için yapılmakta olan yardımın 
mahkiim ba.şma 20 kuruş hesabile, 
senede 2,5 milyon liraya baliğ oldu
ğunu düşünürsek ne müthiş bir istih
lak makinesiyle karşı karşıya bulun
duğumuz anlqılır. Bu vaziyette gü -
neş ve temiz havadan kafi gıdadan 
mahrum bulunan ve ·hemen tama.men 
denecek derecede uyuşuk bir hayat 
geçirmekte olan bu insan kütlesini is 
li.h ve terbiye ve bir daha cürmü işle
mekten sakınacak bir hale getirmeye 
matuf emellerin·' ne çetin ve devam 
1ı bir mesaiyi istilzam edeceği kendi
liğinden tezahür eder. Adliye veka -
leti, kısa bir zamanda tahakkuk etti
rilmesine imkan olmayan bu hedefe 

tedrici fakat sistemli ve emin bir me 
totla yürümeyi tercih eylemiştir. Bu 
maksatla içtimai bünyemize en uygun 
bulduğumuz progressif sistemi örnek 
ittihaz ettik. Progressif sistemin esa 
sı mücrime çektirilen cezanın şidde -
tini, onun ahlaki vaziyetinin iyileşme
si ve cemiyet için tehlikeli olmak vas 
fmdan uzakl~masıyla mütenasiben 
azaltmak ve bu suretle kendisini ah-· 
laki bir tasfiyeden geçtikten sonra 
cemiyete iade etmektir. Böyle bir teş 
kilatm başarılması için düşündüğü -
müz tedbirlerin bariz ve müşterek vas 
fı memleketin hususiyet ve icapları -
nı nazara alarak tanzim edilmiş olma 
sıdır. 

MahlcGmların çalı§trrrlması 
Filvaki ceza müesseselerinin ıslahı 

na lüzumlu olan geniş membalarm 
bizzat onu istihlak edecekleri çalış -
tırmak suretile temin, tuttuğumuz 

yolun en esaslı hedefidir. Mahkumla
rın çalıştırılması bugün bütün dev -
Jetlerin kanun ve nizamlarında yer bul 
muş ve cezanın en esaslı unsurların
dan birini teşkil etmiştir. Çalışma ru 
hi ve sıhhi tesirleriyle müessir bir 
islah vasıtası ve hapisane rejiminin 
istilzam ettiği disipline en çok uyan 
bir yaşayış sistemidir. Bu itibarla 
çalışmanın gayemize hizmet eden ik
tisadi faydalarından başka, mahku
mun disiplin altında yaşamak kabi
liyeini tenmiye eylemesi, ona bildiği 
işleri ilerletmesi bilmediğini öğret
mesi ve bu suretle serbest hayata av 
detinde bir çok müşkülleri iktihama 
imkan vermesi gibi ahlaki ve içtimai 
faydaları da vardır. 
Şu kadar ki çalışmamn randman 

verici olması muhiti hususiyetlerine 
göre tanzim edilmiş bulunmasına 

bağlıdır. Bizdeki mahkumlardan ek
serisinin köylü olmalan ve aynı za
manda büyük tesis masraflarına kat
lanmamak mecburiyeti işe çifçilik ve 
halıcılık ile başlamaklığımıza mü· 
him bir amil olmuştur. lmrali adası
na muntazam elbiseler geydirerek 
yolladığımız yetmiş kişilik ekip barı
nacak yerleri kendileri inşa etmişler 
tarlalarını kendi vasıtalarıla ekip 
biçmeye, demir aletlerinden bazıları
nı bizzat yapmaya başlamışlardır. 
Bunların mevsim sonunda alacakları 
netice yalnız istihlak ettikleri meva
dı değil tesis işleri de dahil olduğu 
halde diğer bütün masraflarmı koru 
yacağını ilmit ediyoruz. Onun için ö
nümüzdeki sene içinde ekiplerin a· 
dedini birkaç misli çoğaltarak der
hal geniş mikyasta ziraata başlaya
cağız. 

Ispartada her işi mahkumlar ta· 
rafından yapılan halılar yapılmak· 
tadır. Burada yetişmeye başlayan 

200 kişilik ekip bir müddet sonra 
küçük gruplar halinde diğer hapisa
nelere dağıtılmış olacaktır. Istiap 
haddi 1500 kişi olan Edirne hapisa
nesi bu ayın ilk günlerinde açılmış
tır. Oraya sevkettiğimiz mahkum
ları ayni metodlar dahilinde çalıştır
maya başladık. Bu çalıştırmaya baş 
ladığımız mahkilmlar yalnız idare
nin verdiği yemekleri yiyor yalnız 
idarenin verdiği elbise ve ayakkab
lannı giyiyor. Bunlara cigara ve ucu 
kumara varan her oyun memnudur. 
Yatmak kalmak çalışmak ve oku
mak saatleri tam bir program altına 
alınmıştır. Onun için daha şimdiden 
kiloları artan, benizlerine kan gelen 
ve yarın iyi ve çalışkan bir aile ba
bası olacak olan bu gürbüz çocuklar, 
icabında, vatan hizmetine ruhları 
tasfiye görmüş birer vatand~ ola
rak katışacaklardır. 

önümüzdeki bütçe senesi içinde bir 
tarftan hapisanelerde halı imalatını 
tevsi ve teşmil eder ve Edirne ve 
Imralı mevcutlarını beşer yüze ibla
ğa çalışırken diğer taraftan da Es
kişehirde zirai faaliyete geçmek 
çocuk mahkumlarını bir devlet fab
rikasında toplamak, bir iki maden 
ocağı işletmek çarelerini arayacağız. 

Yeni lcanun projeleri 
Mücrimlerin mütecanis zümreler 

halinde tasnifi ve bu suretle progres· 
sif sistemin tatbikına imkan verece'< 
hapisane binalarının muhtelif tip ve 
plinlan şimdiden tespit ve tanzim o
lunmuştur. Yüksek tasvibinizle ih
das edilmiş olan inşa programların
dan elde eylediğimiz hasilat artık i
şe b~layabilecek bir hadde varmış
tır. Bir senelik mesai neticesindt? 
tanzim ve ikmal edilmiş olan ve el
yvm vekalette bulunan teklif proje
leri şunlardır : 
Avukatlık kanunu, noter kanunu, 

merkez teşkilat kanunu ve beynelmi
lel hususi münasebetlerde tatbik edi
lecek kanun ve tebliğat işlerinin tan
zimine dair kanun ve nizamname pro 
jeleri bundan başka ceza muhake
meleri usulü ve ceza kanunlarında 
gerekli olan tadiller ve meşhut suç
ların usulU tahkik ve muhakemesine 
dair Uç kanun projesi bütçe milzake-

resinden sonra birer birer tasvibinize ra konulduğunu, çocuk orta mekte• 
arzolunacaktır. be gelince kendisinde bir şaşkınlık 

icra iıleri devresi başladığını anlattı. llk mek
tep hocasının terbiye işlerine ayıra

Adliye cihazının üçüncü safhası bileceği zamanının hemen hemen 
olan icra safhasına gelince, bu saf- hiç olmadığına işaret eden Türkan 
hada iyi bir vaziyette ve emniyetli bilhassa büyük vilayet merkezlerin • 
bir yolda olduğumuzu söylemekten den uzak olan yerlerde nahiye ve 
maalesef çok uzağız. Bu safhanın ce köylerde muallimin köy hayatına in
za kısmında biraz evvel arzettiğim tibak etmek zorunda kalarak kendi
gibi iyi bir yola girmek arifesinde sinden beklenilen heyacanı kaybetti
olduğumuzu hissediyoruz. Fakat hu- ğini ve kütleyi ideal seviyeye çıkar
kuk kısmında henüz tetkik sahasını mak yolunda kendisinden beklenileni 
aşamadık. Her memlekette bir dert veremediğini, bunun i ç i n tat i 1 
halinde görünen hukuk icrasını ad - a y 1 a r 1 n d a k u r s 1 ar aça
liyemizin diğer cihazı ile ahenktar rak merkezde toplanan muallimlere 
kılmak için önümüzdeki yıl bütün tare heyecan ve bilgi verilerek 
mesaimizi bu mesele üzerine teksif yaşıyan sistemlerin öğretilmesini is-
edeceğiz. tedi. Orta mektep terbiyesinin tale • 

Arkadaşlar, besinin sayısı 1500 zü aşan büyük 
Bu münasebetle kusur ve meziyet mekteplerimizde 'bile bir müdürle iki 

!erimizi apaçık söylemeye çalıştım. muavinin elinde olduğunu, bugünkü 
Sözümü bitirirken şurasını haber pedagoji siste.nderile artık talebenin 
vermeliyim ki, Adliye cihazının muh zor ve baskı altında ezilmesinin sa .. 
telif safhalarını ahenk ve intizamla hadan çekildiğini, muallimlerde mes
işletmek bizim için bir gaye değildir. Ieki bilgilerin artınlmasmm zarureti 
Biz bunu sadece ödeyemediğimiz bir ni anlatan Bayan Türkan, bilhassa 
borç telakki ediyoruz. hususi mekteplerin ı.'aziyetine temas 

Adliyecilerin gayesi Türk adliyesi- ederek, her sene birinci ve ikinci tah 
ni Türk ordusu gibi memleketin gu- riri yoklamadan sonra resmi mektep
ruru yapmaktır. !erden hususi mekteplere bir akın baş 
Saraçoğlunun çok .. alkışlanan bu ladığmı ve burada kolaylıkla geçerek 

beyanatından sonra soz alan Esma Türk çocuğunun çalışmadan ve emek 
Nayman (Seyhan), bütün ileri giden harcamadan lise mezunu hakkını ala~ 
memleketleri işgal eden bir meseı7 rak memleketin mukadderatına karış 
haline giren . mahkun:ıı.a~ mesel~~~ tığını söyledi ve bazı misaller zikret
hakkında Adlıye vekılının verdıgı ti. Bu mekteplerin tam ve sıkı bir kon 
izahatı şükranla karşıladığını beyan trol altında bulundurulmasını istedi 
ederek suç~u ~ocuklaı:_ meselesine te- ve son olarak kitap yazanlara yar • 
mas eylemıştır. Çocugun bir memle- dım edilmesini temenni etti ve alkış
ketin atisi, istikbali olduğunu ve ce- landı. 
miyetteki ehemmiyetini tebarüz etti 
ren Nayman birçok içtimaiyatçılarla Talebe pansiyonları 
romancıların neden çocuğu suçlu o
larak kabul etmediklerini izah et -
miş, ve ezcümle demiştir ki: 

"- Cemiyetin suçlu bir çocuğa ce 
za vermesi değil, bilakis ona el uzat· 
mak, onu kurtarmak için çareler a
raması lazımdır. 

Sayın Adliye vekilimizden ricam 
şudur: Kanunun emrettiği bu cemi
leyi tatbik etmek. çocuklar için ha
pi~hane değil, bilakis hapishaneler -
den çok uzak ayn yerler, onlara mah 
sus yerler, muzır telkinlerden uzak 
temiz muhitler, çocuk ıslah evleri 
yapmaktır. 

Yekilimizden bir temennim daha 
var: O da çocuk mahkemelerinin ih
dasıdır. Bu Uerilemiş her memleket
te hemen hemen var gibidir. Filvaki 
bir ihtisas meselesidir. hazırlık yap
mak 18.zımdşır. 

Tekrar kilrsüye çıkan Şükrü Sa
raçoğlu , bu dikkate değer mevzula
ra dair düşüncelerini anlathmıştır. 

lstanbul adliye binası 
Bundan sonra Emin (Yozgat), Is 

tanbul Adliye binası hakkında vekil
den izahat istedi. Saraçolu, İstanbul 
adliyesinin her zaman yapılan bina
lardan olmadığı için üzerinde esaslı 
etütler yaptırıldığını, açılan müsa
bakada kazanan projenin tabikı mev 
cut tahsisatı aşacağından liste de de
ğişiklik yapıldığını ve belki de bu 
hafta içinde münakasası yapılacağı
nı söyledi. 

Bu izahatı müteakıp Adliye Veka
leti bütçesi kabul edildi ve birinci 
celseye 15 dakikalık bir istirahat i -
çin son verildi. 

iKiNCi CELSE 
Maarif VekCileti 

bütçesi müzakeresi 
15 dakikalık bir aradan sonra i -

kinci toplantısını saat 16,40 da ya
pan Kamutay Kültür Bakanlığı büt 
çesini görüşmeye başladı. 

Berç Türker (Afyon Karahisar) 
bazı vilayetlerde mektep buhranı ol
duğunu haber aldığını, yüksek tahsil 
görenlerin hep bUyük şehirlerde 

bankalarda ve şirketlerde memuri -
yet aradıklarını, sanate ehemmiyet 
vermediklerini ve Anadolunun uzak 
şehirlerine gitmediklerini söyledi. 

lstemat Ozdamar (Eskişehir), dil 
birliğinin KUltür hayatındaki değe
rine işaret ederek bütün tedbirleri 
alan Kültür Bakanına teşekkür etti 
ve bunun bir vatan borcu telakki et 
tiği bir temenniyi ekalliyet mektep
lerinde türkçe dersine li.yik olduğu 
ehemmiyetin verilmediğini ve o İnek 
teplere en değerli muallimler gönde
rilerek oradaki çocukların vatanın 
istediği ideal tip olarak yeU,tirilme
sini istedi. 

Türkan Baştuğ (Antalya) , ilk ve 
orta tahsile ait olan ihtiyaçlardan 
bahsedeceğini söyliyerek ilk mekte
bin çocuğun yetişmesi üzerindeki bü
yük tesirini izah ederek altı seneden 
beş seneye indirilen ilk mekteplerde 
asıl yüklil kısmın 4 ve 5 inci sınıfla-

Ruşeni (Samsun), sıhhiye veklle • 
tinin açtığı talebe pansiyonlarında 

7-8 yüz talebeye bakıldığını, böylelik· 
le burada kontrollu ve mUsbet bit' ta 
lebe hayatı burulduğunu söyliyerek 
bunun memleketin dört bir tarafından 
gelmiş olan gençlere de teşmili im .. 
kanının bulunarak mazbut bir talebe 
hayatının kurulmasını ve gençlerim! .. 
zin karşılaşacağı hadiselerin onların 
hayatında kötü neticeler vermesine 
mani olunmasını diledi. 

Ziya Gevher mektep kitaplarmm 
biran evvel hazırlanılmasını istedi. 

lkitıci bir mesele olarak lisan işine 
temas eden Ziya Gevher, üniversite 
de mecburi olan lisanm ancak lise ve 
bilhassa orta mekteplere öğretebile
ceğini, halbuki bugünkü şartlar ve u
suller içinde buna imkan olmadığını 
söyledi. 

Hüsnü Kitapçı, maarifte istikrar ol 
madığmı, tedris usulü ve proğramla
rınm durmadan değiştiğini kabul edl 
len bir kanunla toplanması lazımge .. 
len maarif Şurasının 3 senedenberi 
toplanmadığını söyledi ve nakledile .. 
cek muallimlerin mektepler açılma.
dan en aşağı bir ay evvel haberdar 
edilmesini temenni ederek kitap mew 
selesinin hala halledilmediğini bildir
di. Tek kitap usulü kabul edildiğine 
göre, mektep kitaplarının vakit ve za 
manında memleketin en uzak yerleri 
ne yetiştirilmesinin temin edilmesini 
istedi. 

Maarf vekili Saffet Ankan bütün 
bu tetkiklere cevap verdi ve Maarif 
bütçesi kabul edildi. Saffet Arıkanm 
sözlerini yamı neşredeceğiz. 

Poliste 

Bir yolcu trenden 
yuvarlandı, yaralandı 

Zeytinburnu fabrikasında çalışan 
Veysel tstanbuldan Zeytinburnuna 
giden trenden aşağıya düşerek ağır
ca yaralanmıştır. Veyselin yarası 
tehlikeli olduğundan hastaneye kal .. 
dırılmıştır. 

Otomobil çarptı 
Küçül:pazarda oturan Mustafa. 

Galatada Voyvoda caddesinde gider
ke.n bir otomobilin sadamesine ma
ruz kalmıştır. Mustafa yere düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralndığından 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kereste hırsııhğı 
Unkapanında Arabacılar caddesin 

de kerestecilik yapan Değirmenci -
yan polise müracaat ederek dört ay
dan beri mağazasından muhtelif za
manlarda kereste çalındığını ve dün 
yine bir mikdar kerestenin eksildiği
ni söyliyerek şikyette bulunmuştur. 
Yapılan takibatta hırsızlar yine ayni 
maksatla dükkana geldikleri sırada 
cürmü meşhut halinde yakalanmış
lardır. Bunlar sabıkalılardan Dur
muş, Necdet ve Niyazi adında Uç ki
şidir. Şimdiye kadar ayni dUkkln • 
dan çalınan kerestenin kıymeti beş 
altı yüz liradır. Haklarında tahkikat 
devaın PtmektPtlir 
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EKONOM·i 
PIY ASA VAZiYETi 

Piyasada buğday tacirleri, fiyat
ların düşmemesi için zürradan a.z 
mal almaktadır. Bu vaziyet devam 
edecek olursa yeni mahsul piyasa
ya arzolununcaya kadar buğday fi
yatlarmda daha ziyade düşkünlük o
lamıyacaktır. Bundan başka zürra
m elinde geçen sene mahsulünden 
kalacaktır. Ziraat bankası zürraı bu 
müşkül vaziyetten kurtarmak için 
piyasaya yeniden mal çıkaracakts:. 
Dün bu haber ticaret borassında iyi 
bir tesir bırakmıştır. 

Et ve balık fiatleri 
Son günlerde balık fiyatları çok 

ucuzlamıştır. Bilhassa piyasada kı

lıç bolluğu vardır. Bu yüzden kılıç 
balığı 25 kuruşa kadar satılmakta
dır. Kalkan balığı da 30-35 kuruş a
ırasmdadır. 

Et fiyatlarına gelince,Yunanistana 
kuzu ihracatı olduğu için Trakyadan 
az miktarda kuzu eti gelmiş ve bu 
yüzden fiyatlar artmıştı. Son gün
lerde Manisadan piyasaya fazla mık
tarda kuzu eti gelmektedir. Asmaal
tı piyasasında kuzu eti 35 kuruşa ka 
dar düşmüştür. 

meyva f iatlerJ 
Son günlerde yağan yağmurlar, 

meyvelere zarnr vermştir. Bilhassa 
çilek mahsulü yağmurlardan çok zi
yan görmüştür .. İstanbul çileği 60 
kuruşa kadar satılmaktadır. Ereğli
den de az miktarda çilek gelmekte -
dir. 

Kiraz fiyatları gün geçtikçe ucuz. 
la.maktadır. Son günlerde 15 kuruşa 
kadar düşmüştür. Fakat yağmurlar 
kiraza da zarar vermiştir. 

Trabzon tütünleri bu 
yıl çok verimli oldu 

Trabzon, (Tan) - Trabzon mın
ta.kasında bu sene iki buçuk milyon 
kilo tünü yetişmiştir. Hiç bir sene
nin tütün mahsulü bu kadar yüksek
likte olmamıştır. 934 senesi mahsu
lü iyi fiyatla satıldığından mustah
siller tütün ekimine ehemmiyet ver

mişlerdir. Bundan dolayi Ş35 senesi 
tütün mahsulü fazla olmuştur. 

Bu senenin satışları da mustahsill 
memnun ettiği iç.in 936 senesi tütün 
mahsulünün daha artacağına mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Tütün mahsulümüz bu 

sene çok iyidir 

Üzüm • • • ve ıncır TJıyasası 

Bu sene E9e mıntakasında 

üzüm mahsulü bol olacak 
Ege mıntakasında bağların iyi va

ziyette bulunması ve toprağın kafi 
derecede rutubetli olması dolayısile 
yeni yıl rekoltesinin de memnuniyet 
verici olacağı şimdiden tahmin edil
mektedir. 

Piyasada son hafta içinde mua -
meleler nisbetcn daha çok ve hara
retli olmuştur. Fiyatlar geçen haf
taki seviyelerini muhafaza ederek 
şu suretle kaydedilmektedir: 

No. Son hafta 
7 8,50- 8,75 
8 9 - 9,25 
9 9,75-10 

10 11,75 - 12,50 
11 Fiyat yoktur 

Mevsim başlangıcından 13/ 5/ 936 
akşamına kadar Izmir Borsasında. 

satılan üzüm miktarı 72.664.283 ki
lodur. 
DIŞ PIYASALARDA - Ham

burg kuru üzüm piyasası son hafta 
içinde durgun geçmiştir. Bununla 
beraber Türkiye ile az çok işler ya
pıldığı bildirilmektedir. Ve 1936 
mahsulünden bazı mukaveleler ya
pıldığı ilave edilmektedir. Fiyatlarda 
bir hafta öncesine karşı hiçbir de
ğişiklik olmamıştır. Izmir ihracat
çıları yaptıkları tekliflerde 100 kilo 
başına cif Hamburg aşağıdaki fi -
yatları istemişlerdir: 

N o. Son haf ta 
7 Ekstriı:ısima Karaburun 14,00 
8 Kip Karaburun H,50 
9 Muslese Karaburun 15,00 

10 Neo Plus Ultra 17,00 
11 Ekselsior 20,00 
Ayni piyasada rakip Yunan Kan-

diye Uzümlerinin muhtelif tipleri 
100 kilo başına loco Hamburg Al-

Cevizler 

man ithalatçıları tarafından aşağı
daki fiyatlar üzerinden ve mark o
larak dahile teklif edildiği haber 
verilmektedir: 

Tip 1 55,00 
,, 2 52,00 
,, 3 46,00 
•• 4 42.00 

Londradan bildirildiğine göre Yu
nanistanda yağan şiddetli yağmur
lar Korent üzümlerinin neşvünema
sına mani olmaktadır. Bu yüzden 
alivre satış yapan tüccar adedi a
zalmıştır. Satış yapanların da yük
se'· fiyat istedikleri kaydedilmek
tedir. Alivre satışlar hafif miktar
da olarak ancak eylfıl teslimi için 
yapılmıştır. 

incir piyasası 
Ege mıntakasında incir piyasasın

da mevsim dolayısile ehemmiyetli 
muamelelere tesadüf edilmemekte
dir. Elde bulunan pek az stokun ye
ni mahsule kadar satılacağı anlaşıl
maktadır. Son hafta içinde Isken
deriyeye fop 8 kuruştan 7 ,5 ton in
cir satılmış ve 6 tonu gönderilmiş -
tir. Inhisar idaresinin de piyasada 
mevcut 250 ton inciri satmaldığı 
takdirde bütün mahsul satılmış ola
caktır. 

DIŞ PlYASALARDA - Ham
burg piyasasında kilosu 68 / 70 ta
nelik ekstrissima cenuin Izmir natu
rel incirleri için 100 kilo başına cif 
hamburg yine geçen haftaki gibi 
10,00 lira istenmiştir. 

Londrada çuvallı cenuin incirleri
ne talep vardır, bazı muameleler ol
muştur. Fiyatlar (7 şilin gümrük 
resmi dahil olduğu halde hounder
tureigt'de) 32 - 34 şilindir. 

Sebzeciler 

Piyasada bu haf ta Biri esmek ve himaye 
stoklar çok azaldı görmek istiyorlar 
Istanbul ceviz piyasasında büyük 

bir lş olmamıştır. Yalnız Macaris
tana bir miktar kabuklu ceviz sa
tılmıştır. Stoklar çok azdır. Son 
fiyatlar şunlardır: 

Iç ceviz 
Kabuklu 

24 
10 

Istanbul civarındaki sebzeciler 
buhran geçirdiklerinden şikayet et
mektedirler. Bu işle uğraşan bir bah 
çe sahibi şikayetini şu suretle izah 
ediyor: 

Ege mmtakası ceviz piyasasında 
Piyasada tütün satışları iyi git - kayde değer bir hareket görülme -

nektedir. Evvelce de yazdığımız gi- miştir. Piyasa ve fiyatlar eski du

Adana ve Ege mmtakasından pi
yasaya bol miktarda sebze gelmek
tedir. Bilhassa Izmirde sebze koope
ratifi piyasada büyük bir mevki tut
maktadır. Bu vaziyet karşısında İs
tanbul civarındaki küçük bahçivan 
lar, bUyük sermaye ile teşekkül edip 
Eğe mıntakasındaki şirketlere reka
bet edemiyorlar. İstanbul bahçivan
lannın da birlik olarak bir koopera
tif yapmaları lazımdır. Eğer böyle 
bir kooperatif ve yahut adi bir şir
ket kuracak olursak Ziraat Banka -
smdan borç para almak ta kabil o
lacaktır. Bugünkü şerait altında. kü
çük bahçe sahiplerine kredi veren 
bir müesese yoktur. 

bi son günlerde Marmara havzasının 
mallan satılmaktadır. Bursada da 
satışlara başlanmıştır. Bursa mallan 
geçen seneye nazaran daha yüksek 
bir fiyatla satılmaktadır. 

Bir tütün taciri diyor ki: 
- Bu sene tütün fiyatlarının yük 

eek oluşundaki bir sebep te, mahsu
lün diğer senelere nisbetle daha çok 
itina ile yetiştirilmesinden ileri gel 
mektedir. Bundan başka bu seneki 
tütünler kalite itibarile, geçen sene
ki tütünlerden daha iyidir. 

No. 85 

Ademle Havva 
Btlrhan OAHID 

Yapılacak iki şey var, dedim. Biri 
hastalığa sebep olacak şeylerden ko
runmak, sonra hastalığa yakalanın· 
ca, kurtulmanın çaresini çabuk bul
mak. 

Bu küçük ailenin şirin ve temiz 
bir evleri var. Alis için önceleri hiç 
de iyi düşünmemiştim. Onun Alek -
sandrla gezmesinden kuşkulanmış -
tım. Sonradan anladım ki Aleksan -
drın kıza musallat olmasının sebebi 
Alisin parasından istifade etmektir. 
Müthiş bir içki düşkünü olan Alek
sandr'm böyle ahbap olduğu kadın
ların ikramlarından pek hoşlandığı
nı da sonradan öğrendim. 

Alisin üç yilz franklık mektep maa
şı herhalde Aleksandr için bir vot
ka menbaı ola.bilir. 

Oyle hissettim ki, Aleksandr bun
ların evinde pansiyon kaldığı zaman
lar birçok da borç bırakmııı. 

Oğleye kadar çene çaldık. 
Alisi hafta içinde tekrar gelip gö-

111eeğimi söyliyerek ayrıldım. 
Yemeğe artık eve gidebilirdim. 

rumunu muhafaza etmektedir. Ka
buklu cevizlerin kilosu 8 - 9, iç ce
vizlerin ise 25 kuruştur. 

Sameun mıntakası piyasalarında 

mal bulunmadığı için son hafta için
de gelen talepler karşılanamamış -
tır. Teklif edilen fiyatlar kilo başı
na cif Tiryeste 13 - 14 kuruştur. 

DIŞ PIYASALARDA - Ham-
burg ceviz piyasasında son hafta 
içinde kayde değer yenilikler kay -
dedilmediği bildirilmektedir. 

İstanbul civarındaki sebze bahçe
lerinde, sebzelere pilscrn hastalığı a 
riz olmuştur. Bu da büyük derttir. 

Esasında hiçbir fenalık olmıyan gittik. 
bu ziyaretten Hayalin kuşkulanma- Bunu o kadar tabit söyledim ki, 
sına imkan yoktu. Fakat onun en kü- sesim bile titremedi. 
çük hareketten şüphelenen gözleri in- Yüzüme bakıyordu. 
sanı şaşırtır. Gözlerinin o keskin projektötil bir 

Sabahleyin çıkarken yanıma aldı - röntgen huzmesi gibi kafamın içini 
ğım çantam koltuğumun altında a- araştırıyor. 
partımana geldiğim zaman Hayal sof - Neden sordun Hayal! 
rada kıza yardım ediyordu. - Hiç dışan çıkmıştım. Seni al-

Bcnimle beraber yatak odasına mak için mektebe de uğramıştım. Bu 
girdi. gün gözükmediğini söylediler. 

- Kamran! - Vah vah. Keşki sabahtan söy-
- Hayal. lescydin. Dönüşte mektebe uğrardım. 
- Bugün öğleye kadar neredey - Halbuki biz doğruca şehre döndük. 

din? Onun yalnız mektepte beni sordu-
Aman yarabbi. Bu kadın yer din- ğu anlaşılıyordu. Biraz daha emni -

liyen, esrar çözen, kayıpları keşfe- yet vermiş olmak için: 
den bir sihirbaz mı? Oyle afalladım - Bugün tatbikat günü olduğunu 
ki, aptal aptal yüzüne baka kaldım. söylemediler mi? 
O her halde benim mektebe gitme - - Sormadım! 
diğimi öğrenmişti. Ama nereye git- - Canım eıkıldı. Keşki gelecğini 
tiğiıni belki bilmiyordu. Meğer ki sabahtan söylemiş olsaydın. 
peşime bir polis hafiyesi katmış ol- - Hangi günler tatbikata gidiyor-
sun. ÇUnkü ben çıkarken kendisi da- sunuz? 
ha ev işleriyle uğraşıyordu. Takip - Belli olmuyor ki! 
etmesine imkan yok. Şu halde - Peki bugün nasıl belli oldu. 
hücumu kaI'§ılamak lazım. Mektebe hiç uğramamışsın! 

Kendimi topladım. Bir taraftan Gene bir sersemlik etmiştim. Ha-
cekctimi, yeleğimi çıkarırken cevap yalin tecrübeli bir sorgu hakimine 
verdim: taş çıkartan suallerini saçmalama -

- Bugün tatbikat gUnü ya... dan ve daha gelecek suallerin cevapla 
Otobüslerle Ayrendeki madenlere rını da hesaba katarak karşılamak 
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Para Borsası 
Ahı 

Sterlin 625.-
1 Dolar 123,-

20 Fransız frangı 164,-
20 Belçika fran~ 80.-
20 Drahmi 21,-
20 lıviçre fr. 813.-
20 Cek kuron 84.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48.-
Liret vtaikalı 190.-
Florin 82.50 
Avusturya ,mn 22.-
Mark 29.-
Zloti 21.-
Penro 22.-
Leva 22,-
Yen 30,-
lsveç kuronıı 31,-
Al tm Q64,-
Banknot 242,-

Çekler 
Pariı iizerine 
tnriliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Btlga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Cekoılovak 
Avuıturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Es b a m 
lt Bankası Mil. 
.J N. 
a, a. Hamltlrıe 

Anadolu % 60 
" 3100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oıımanh Banka~ı 
Sarlı Merlıea Eczanesi 

l sfflrraılar 

Türk Borcu 1 

.. " il 

.. " 111 
İstikrazı ıhhili 
Erıanl A. B. C. 
Sıvas Erzurum I 

• • n 

Sa tsı 

625.-
126.-
166,-
84.-
23.-

820,-
88.
ı6,-
52.-
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Ben seviyorum, o başkasını seviyor 
Izmirden Em~l imzasile: 
"21 yaşıııdayım. Avrupadmı bu 

.sene döndüm. Orada tahsilde idim. 
Şimdi lzmirde dört aydanberi bir 
gençle tanıştım. O 20 yaşında, fcv
kalcide zeki, maliı.matlı tıe yakı§ıklı. 

Gitgide bu genci sevmeğe başladım. 
Fakat o bana kar§ı iyi bir arkadaş 
gibi davramyor. Ben ontt ne za
man görsem 1ıcyccaıııma mağlıip 
olup söyliyeceğimi şaşırıyorımı. 

Son zamanlarda öğrendim ki bıt 
genç ba§kasını seviyormuş. Deli gibi 
oldımı. Omt muhakkak o kızdan 

vazgeçip, baııa gelmesini istiyo
rttm. Çünkil müthiş seviyorum. Siz 
ne dersiniz1" 

Mektubunuzu aldık, siı.e vereceği
miz cevap, her halde hoşunuza git
miyeccktir. Fakat biz doğru ve 
dürüst cevap veririz. Sevdiğiniz 
genç ,başka birisini seviyormuş. Fa
kat o genç kızın kabahati ne? O si
ze ne yaptı? Yaptı ise de bilerek 
yapmadı. Siz ne hakla sevişen iki 
kişiyi ayırmak istiyorsunuz? Sonra 
f arzedelim ki, ayırmağa muvaffak 
oldunuz. Aşkı böyle kolayca yanan 
ve sönen bir adama ne itimadınız 
kalabilir? Zannediyor musunuz ki, 
bu karakterde bir gençle mes'ut o -
labilesiniz? Onun için bu fikirden 
vazgeçiniz. Bırakın onları da mes'ut 
olsunlar. Siz çabuk unutursunuz, ve 
pek yakında, karşınıza istediğiniz 
gibi ve sizi seven bir genç çıkacak
tır. Daha pek gençsiniz, acele et -
meyiniz. 

* 

Ayrı/mı§ fakat hôlô seviyor. 
Osmanbeyden Nermin imzasile: 
"28 yaşındayım. Bir gençle evıen· 

dim, fakat mali vaziyeti kötü oldtı· 
ğu için ayrıldım, seve seve ayrtl • 
dun. Şimdi miitlıiş pi§manım. Ne 
yayayım'!" 

Parası yok diye sevdiğiniz gençdell 
ayrıldınız. Evlenmeden evvel par~ 
olup olmadığım bilmiyor muydu?~z; 
Biliyordunuzsa neden evlendınız · 
Fakat belki de haklı idiniz. Para sıı· 
adeti temin etmiyorsa da, paraSIZ 
saadet olmaz. Fransızlar şöyle deı:· 
ler: "Sefalet kapıdan içeri girdi ~ı, 
aşk pencereden uçar." Bu böyJedıt• 
Her halde bunları siz de düşünmUş• 
sünüzdür. Eğer, başka bir menfaat 
meselesi için ayrıldınızsa, o zaına!l 
çok fena hareket etmişsinizdir. Der· 
hal gidip sevdiğiniz adama kendinizi 
affettiriniz. 

* Fazla seviyorum 
Samatyadan H. Münür imzasiJe: 
"18 ya§ındayım. Şimcliye kad<Jf 

hiçbir kadm veya kızla alakadar o!· 
madını. Tanı bir sene oluyor ki, vır 
kızı seviyorum. Hiçbir gün haya • 
limden gitmiyor. Vazifeme bakamı· 
yarımı. Yenıck yiyemiyorum. Gil1ı· 
den giiue zayıflıyorum. Bir türlil 
anneme, babama söyliyemiyorırmk 
Onlar da benim bu 1ıalimc mera 
ediyorlar. 

iyi biliyorum ki kız da beni .~e· 
viyor. Çüııkü beni gördiiğil zamall 
hayatında hiç görmediği bir mah· 
li'tk görmüş gibi gözleri biiyiiyofı 

On beJ senelik aık rengi değişiyor, ve hep bana bcıkı • 
Eskişehirden N. T. imzasile: yor. Fakat ben cesaret cclip yü.."'11116 

"On dört yaşınıdanbcri bir kız ile bakamıyorum. Nasıl edeyim de kO
scvi.şiyorum. Yaşını kilçUk idi. Is- nuşmağa muvaffak olayım1 Ne şe

kil hareket edeyim 1 Nasıl Ziif ata,; 
tikbalimi temin etmemi§tinı. Bımuıı yım, Ne söyliycyim bihniyorııml·· 

1836 1 --
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için kızı ailesinden istiyemiyordımı. Evvelfı, sakın 0 genç kıza laf at· 
Onıt bir başkasilc evlendirdiler. Fa- mayınız. !kinizi de tanıyan bir ıır
kat aramızdaki aşkı bir türW öldü- kadaşmız vasıtasilc kendinizi oJ1& 

~ -==·~T~-~k.çr. -'°~CJ.c-&:cn.c_J~ ~dim et.li};ipi~ • .;g.na .. dµrüsL-pir ~ 
zın gözü önünden ayrıldım. Fakat kıld: aşkınızı soyiey~~z: Ege: e 

--90.-

1911 III 84,- 85,-

T ahv llô f 
Rıhtım 10,35 
Anadolu 1 ve lI 44,20 

" 
IlI 47,75 

Anadolu Miirnessil 51,85 

Bununla milcadele ediyoruz. Bu has 
talık sebzelerin mahvına sebebiyet 
vermektedir. Istanbul sebzeleri ev -
saf itibarile diğer vilayetlerden ge
len sebzelerden daha iyidir. Bilhas
sa lstanbul halkı, burada yetişen 
sebzeleri tercih ederler. Konserve 
febrikaları da İstanbul bahçelerinin 
sebzelerini alırlar. 

İstanbul sebıeciliğini himaye et -
mek vazifesi.belediye iktisat müdür
liiğünü alakadar eden bir iştir.Çünkü 
lstanbul civarındaki sebze bahçeleri 
şehir iktisadiyatında btiyük bir rol 
oynamaktadır. Her büyük şehirde 
olduğu gibi, lstanbulda da, şehrin et 
rafını sebze bahçeleri kaplamıştır. 

Bu bahçelerde çnlışan bahçe sahip
lerini muhtelif şekillerde himaye et
mek lazımdır. Aksi takdirde bu bah
çeler eski mevkilerini kaybedecek -
lerdir. 

lazımdı. Birdenbire toplandım: 
- Bugün bir tesadüf oldu. Yeni 

bir gazometre tecrübesi yapmak la -
zımgeldi. Bugiln için karar verdik. 
Fakat sen eğer istersen ben çıkaca
ğımız günleri evvelden öğrenmeye 
çalışırım. 

Sesini çıkarmadı. 
Fakat bugünkü müdafaamın onu 

tatmin etmediğini hissediyorum. Ben 
yıkanmağa çıkarken onun yan göz
le elbiselerimi kontrol ettiğini gör -
düm. 

• 
Kadınlar çok sinirli, hırçın mah -

lüklar ... En zekisi, en akıllısı, en o
kumuşu gene bir noktada muhake · 
mesini kaybediyor. 

Benim Alisle dostluğum tam ma
nasiyle samimi bir arkadaşlık .. Artık 
kendimi de aldatacak değilim ya. 
Alisle aramızda aşk yok. Fakat te -
miz bir arkadaşlık var. Onunla be -
raber bulunmaktan, konuşmaktan 
zevk alıyorum. ÇUnkU iyi kalpli, ka
falı ve sempatik bir kız. 

Fakat bu dostluğun samimi oldu
ğunu, yalmz arkadaşlıktan ibaret 
kaldığını bizim akıllı, zeki, malfımat
lı Hayale anlatmanın imkanı ihtima
li yok. İnsanlar anlaşılır mahlüklar 
değillerdir. Şimdi kendi kendimi 

.. .. ~.. . nıdıgmız yoksa, sevgımzı kendısııı 
tekrar kızı gordugum vakıt h01Jcca- bir mektup ile bildiriniz ve bu rnel<• 
ıııma esir olarak ona ltıf attım. O tubu ona vermek için mlinasip, fe.· 
da benden ziyade sevda çektiğini ve kat dürüst bir yol bulunuz. 
yuvasına bir türlii ısınamadığım Eğer bunu da yapamazsanız, e11 
söylüyor. Bugiin yirmi dokuz ya- iyisi aşkınızı annenize açmaktır. ,A.Jl: 
şmulayını. Kadının da dört yaşında neler, insanların biraz arkadaşlar.~ • 

dır da. O size en doğru hareketi göS bir çocuğ1t vardır. Bir scnedenberi 
yine ondan uzak dü§tiim. L<ikiıı en terir. 
zevkli mesireler oo eğlenceler ruhu- * mu okşamıyor. Bir kadııı görsem o 
hatmnıa geliyor. Ne yaptımsa da 
bir tiirlii. haycılini göziimilıı önünden 
silemedim. Hulcisa on beş senelik 
aş7mm bir türlü öldürcmiyomm. Ka
dın da kooasından ayrılıp ucniınlc 
evleıımeği teklif ediyor. Aradaki 
yavrucuğu analı babalı öksfü; yap -
mağa 'IJicdamm elvermiyor. Ben bu 
~i yaparsam acaba mes'ut olabilir 
miyim'" 

Mes'ut olamazsınız. Çünkü kader 
ve talih sizi ayırmış, sevdiğiniz kız 
evlenmiş, bir çocuk sahibi de olmuş. 
Bir aileyi yıkarak onun enkazı üze
rine saadet kurmak bir hayaldir. 
Daima aranızda çocuk ve o çocuğun 
babası bulunacaktır. Bu, sizi şimdi
kinden daha fena rahatsız edecek -
tir. 

temsil ediyorum. Alisle münasebetim 
bir arkadaşlık. Kendi yakın saade -
tinin selameti için insan bir arkadaş 
da feda edebilir değil mi? Ama böy
le olmuyor işte. Kendi kendime soru
yorum: 

- Alisi aşkla, ihtirasla seviyor 
muyum? 

- Hayır: 

- Alis benim evimin sıikflnetini 

bozacak bir taşkınlık gösteriyor mu? 
- Hayır! 

O halde niçin çekiniyorum. Neden 
korkuyorum. Hayali al~atmıyorum 
ki! 

insanlar menedildikleri şeyin üs -
tüne daha çok düşerler. Şimdi Alis 
benim için gizli konuşulacak bir dost 
ya! Onu görmek için adeta sabırsız
lanıyorum. Halbuki Hayal ona ehem
miyet vermese, onu görünce kuşku
lanmasa bu arzu gelmiyecek belki! 

Sofraya oturduğuumz zaman Ha
yalin gözlerindeki bulutların dağıldı
ğını gördüm. !çim rahat etti. 

* !ki ay geçti. 

Bana mütemadiyen 
gülüyor 

Aksaraydan E. EE. imzasile: 
. 11•• "li ya§ında bir talebeyım. dB 

senedir taıııdığım bir kız beni ııcr~ e 
görse gillüyor ve ben de gfemcS1:Z" 
mukabil gülüyorum. Ben ıbu. '1.1"'. 

konıtşnuık arzu cdiyoru.m. Konı!!',,e 
yım mı, kmwşmıyayını mı1 Sız 
dersiniz'" 

Bu gibi şeyleri düşünmeden ~\'~ 
vel, derslerinize çalışsanız, daha iı 
~dersiniz. Çahşmağa pek ihtiyacını· 
1lduğunu yazınızdan ve üslubuJllliıı 
dan anladık. 17 yaşında bir talebe: t· 
daha iyi okumuş olması Hi.zıın ı ıı 
Eğer bunu yapmazsanız size yalll 
' kız değil. herkes güler. 

onun idaresi ve nezareti altında. s; 
iki ay içinde Alisi ancak üç kere g t• 
reblldim. Iki defasında Hayal rsb~· 
sızdı, bir hafta çıkmadı. Bu bir b d& 
ta içinde Alisle küçük bir lokaJlte. .. 
yemek yedik. Onun benim dostl~st 
ğumdan bir şey beklediği yok .. F'~ bit 
görüyor ki ben de kendisine ıyı 
arkadaşım. te 

Uçüncü defa ben onları ziyar;u. 
gittim. Bu da gene bir tatbikııt fiti 
nü oldu. O giln Hayalin ın~s~bt.İ' 
vardı. Brükseldeki ev sabibcsı ~ .. 
yar kadın gelmişti. Çıkmıyaca ıcs· 
dan emindim. Alis benim. ~ö~l~Ui • 
çamaklardan istifade ettıg~ ltO .. 
yor. Fakat aramızda bunu .~~ içffl• 
nuşmuyoruz. O Hayali gördU"' yor: 
benimle her buluşmasında. sorıı 

- Madam nasıl? ~sJJ 
Ona teşekktir ediyorum. Dk bilh~

bir kere Hayali pek güzel ~e leJilıştı• 
sa enteresan bulduğunu soY 
Hepsi bu kadar. 9ı.ııııl 

Bana beraber gezmek a~fıfl'I' 
-röstermiyor. Fakat benirn t~..,.,ıvot• 

Hayal beni adeta cendere içine 
aldı. Mektepte, derste geçen saatle -
riınden başka hayatımın her parçası 1 

., ddeµ•· ~ ı rlan gelen teklifleri de re işte·.4 
Tam makul dUşUnen bir kadın ,.,.r) 

( Ark114• 
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No. 99 Yazan: MITHAT L"EMAL 

Adnan bu kadar müreffeh cenaze, bu kadar 
CJÖrmemişti • • • 

CJıyınmış, 
Va k ı l b u y a 1 n ı z kalma

lar bir taraflı bir saadetti: Kadınla 
erkek arasındaki yabancılığı eksilt
llıiyen bir hazin yalnızlıktı. Fakat 
bu esassız saadet bile bitiyordu: 
M:ermer yalı mektebe dönüyor, Ad
nan artık büsbütün muallim oluyor
du. Belkise bir muallimin klişe yü
tü ile, muntazam gözlerile bakacak
tı. 

Aksarayda her kış biraz daha si
l'a.hla§an tahta evde hergün biraz 
daha azalan kolları erimiş koltukta 
Adnan bu sabah hep bunu düşünü -
Yordu. Zaten o, Belkise gideceği 
için, bir hafta sevinir, gideceği gü
llUn es.babından itibaren de bedbaht 
e>lı:nağa başlardı. Elindeki sabah ga
tetesini bu ıstırabın içinde sürerken 
Ortibali müessif) te durdu. Olüm 
haberi erkAnı harp müşirinin adile 
başlıyordu. Helecanla, mUşirin öl -
dUğünü sandı. Müşir ölürse yalının 
altın çerçevesi darmadağın olacaktı 
\Te Belkisin güzel ytizti çerçevesinden 
çıkarılırken örselenecek, güzelliğin
den bir şeyler kaybedecekti. Fıkra
nın beşinci satırında müşirin Avru
Padan gelen kızının fUcoeten öldüğü
llU görünce dona kaldı. Talebesi, 
ders dinlerken, sandalyede ölmüş 
tibiydi. Bir de Adnan bir şehir gibi 
göıüne bUyUk görünen mermer ya
lıdaki cenazeye şaşıyordu: Sade bu
rada oturmıyanlar ölürlermiş gibi! .. 
Belkisin oturduğu bu yalı o kadar 
başkaydı. 

kuşanmış ölü 

başka hiçbir şey değil! .. Adnan kaç 1 ölüye ne çok kişi acımıştı! 
defa Hüsreve söylemişti de gene a- Bazıları suratını mateme şimdi -
nasının verem olduğunu mermer ya- den ,hazırlıyordu. Bazı konuşanların, 
lıda kimse bilmiyordu: Hatta Hüs- gülenlerin de mermer yalıda, sırayla 

rev bile! .. Unutmamıştı; çünkü öğ- gözleri dolacaktı. Adnan ınezarda 
renmemişti. bile açılan tiyatro perdesine - ken-

. Bu ~alıdaki cenazeye a:ıası n.e di de oynadığı oyunun içinden - bir 
~ye. aglıyordu? Adnan kendı ke~di- seyirci gözüyle bakıyordu. 
nı yıyor, kuduruyordu. Hastayı uz - M 

1 
k k ~ d . . ermer ya ınrn ar a so agın a mekten çekınerek odadan sessız çı- . . 

karken Belkisi öldürmek istiyordu. duran konak arabaları bırer ınsan 
Karar veremedi: Cenazeye gitme

h tniydi? Tabutun arkasındaki mev-
tili insanlar arasına kendi meçhul Büyük yanlı§ 

kadar meşhurdu. Fakat Adnan yal -
nız Hidayetin kupasını tanıdı. 

Yahya girebilenler, o mahallede 
oturmıyanlardı. Mahalleli giremiyor
du; cenazeyi uzakUı.n görm ye razı 
oluyorlar, duvarlarda birikiyorlar -

~ile karışmak istemiyordu. Fa- . .. •V• 

kat yalıdaki tarih hocalığı bir me _ Adnan yılla~.anberı g~ı:rıedıgı ta-
txıunyetti. Bu memuriyette bu ce- nıdıklarına bug"!n Boğazıçı vapurun
l:ıa.zeye koşmak ta dahildi. Fakat da rasladı. Salonlar, kamaralar o. 
-\dnan, cenazeye bu tlirlil gitmiye- kadar kalabalıktı. Mermer yalıdaki dı. (Arkası var) 

f inlandiyahlarla ilk karsllasmayı yapacak 
takım dün aksam tesbit edildi 

Cekti: Husrevin canciğer arkadaşı 
Olduğu için gidecekti. Kendi kendi
tini bu tilrlU kandırarak, cenazeye 
~tı:neğe karar verirken pek !la bi
hyorcıu ki kendi ölseydi tlirkçe ga
ıeteleri okumıyan Belkis bunu Ve
kilharç Salihten duyacak, kocasına 
hergünkU aesile: "Adnan Bey öl
ınuş, duydun mu Husrev?" diyecek
ti. Sonra A vrupadan gelen eşya he
'6.plarına geçecekti: "Londradan se
tıeUk pabuçlannm notlan geldi Hus
l'ev! YUz elli isterling biraz fazla 
değil mi?" 

Dün akşam federasyonlar merke -ı ket ederek yarın şehrimizde olacak-
Adnan biliyordu ki, Belkis hesabı- zinde saat 18 den 21 e kadar uzun !ardır. 

'1, kitabını bilir görünmeğe de me- bir içtima yapan gilreş federasyonu, b•t • ... 
~klıydı. Beyoğlu mağazalannda perşembe günil şehrimize gelecek o- Pa~ara ı mesı lazn'? gelen 
l>a.ıarlık etmeğe utanan müslüman lan Finlandiyalı güreşçilerle ilk kar- hk maçlarının yenıden 
~dınlarlle Adnanın yanında kaç de- ,~aş~ayı yapacak takımı tesbit et- geriye kalması muhtemel 

eğlenmişti. Ve Adnanm öldüğü- mıştır. Istanbul ajanlığının resmi fikstü-
~U kocasına söylerken bu sıkıntılı 30 mayısta yaprlması kararlaştm- . . .. 
4Lfın uzamaması için en iyi çare pa- lan ilk temasta 8 siklet üzerinde mü- rilne nazaran bu pazarkı musabaka-
~ç ve ruba hesaplarını Belkisin sabaka yapılacak bu mlisabakalarm larla nihayetlenmesi icap eden lik 
~zla bulması olacaktı. Adnan, ken- 7 si Grekorumen 1 tanesi serbest maçları, birçok sebepler yüzünden 

ölümü beş dakikadan fazla konu- güreş olacaktır. Bu karşılaşmada Fin tehire uğrayarak tamamlanamamış 
'1.ılnuyacak olan mermer yalıdaki k 1 te landiyaltlara çı arı acak takımı sı- vaziyettedir. Haber aldığımıza göre, 
Q tlazeye gitmek için hazırlanacaktı. rasile yazıyoruz. tehir müsabakalarına bu haftadan 

azetede ikinci (bir irtihali azim) 56 kil d p t K 
~Otune ilişti: Süheyli.nın babası öl- . 0 a ru unen - enan itibaren başlanması icap ederken 
'QU§tU ! 61 ~loda Lanne - Ahmet (Ankara) First Viena maçlarına hazırlık ol -

Al 66 k~loda Ranta - Yus~ Aslan mak üzere antrenemanlara başlana-
~ aliye nazınnın ölmesine hayret 72 k~loda Kokko - Nurı cağı için, karşılaşmalar yine geri ka 
~ edi. !nce yllzilnUn ucundan sar- 79 kıloda Vecksten - Adnan lacaktır. Bu takdirde delik maçlan-
~:ı cansız sakalile maliye nazırını 87 kiloda Korhonen - Mustafa nın sona ermesi biraz şüpheye gir-
~ 8Jı her g~rüşünde hastalıklı s~- Ağırda JS.rvinen - Necmi (Ankara) miş demektir. Çünkü 6, 7 ve 9 Hazi-
)e • Halbuki bu dermansızlık malı- Günün yegine serbest gu"reai An randa yapılacak temaslardan sonra 
f)~ llazırmm devlet adamlığı tarzı idi. . . Y • -

"'ltti-:ed .. 1 d' "lU Und karalı Habıple aynı gün 61 kiloda oyuncular kampa girecekler ve bir 
,.,. • u en o mesey ı o m en son G k h .. ild 
·cı. belki yirmi yıl daha ı acak ka.- hem re orumen em serbest gureş ay devamlı şek e çalışarak olimpi-
clar- ea wl d yaş y yapacak olan Lanne arasında olacak- yada hareket edeceklerdir. Sona ka-

.\d gam ı.. . trr. Lanne Filandiya serbest güreş lan maçlar hakkında klüplerin pu-
ha, ;ıan dilşilndü: Iki cenazeden şampiyonu ve grekoruınen ikincisidir van vaziyetindeki sırasını gözönünde 
!ta bgisine gitmeliydi? Maliye nazın- . bulundurarak tehir maçlanna han-
lı Ilıı? Belkisin hemşiresine mi? Da- Finlandiya güre§çileri gi takımlarla yapılacağım gösteren 
ı.68tanlı hocanın Adnanı cenazede yarın geliyor b' l' t t rt" tt'k B l' l'" 
~esi lazımdı; o halde maliye na- ır ıs e e ıp e 1 • u ıs e, ku up-
... ,na. Milli güreş kadrosuna seçilen gü- lerin son karşılaşmalarda alacakları 
~ gidecekti. Fakat Adnanm ce- reşçilerimizle 4 karşılaşma yapacak neticeler hakkında tahmini bir bil -
~ Ye geldiğini Belkisin duyması olan Fenlandiya güreşçileri Polonya kilm vermek fırsatını hazırlayacak
ile ~dı; o halde Belkisin hemşiresi- vapurile bugün Köstenceden hare - tır: 
t gıtrnelidi. Oltiniln arkasında ma-
~et Çehresiyle yUrüyeceğini birden Kulüp ismi 
()ıi. dU§Undü; genç kız için °nereden 
la U!" dedi. insanların mevki fark
?t~her yerden ziyade belli olan ce"d erı ve düğünleri zaten sevmiyen 
t1ıt ~n bugün Belkisin he~iresi ni-
~ldü diye canı sıkılıyordu. 

titt· :vlııdikten sonra anasının yanma 
~il 1",.Belkisin kız kardeşinin öldüğii
~Yledi. Naciyenin gözleri doldu; 
' 1 adığı ölUye ağlıyordu. Adnan • 'il l r 1 e n d i: bu göz yB.Şlan 
~ ... tl k servetin karşısında fı-

ıgın gözlerinin kamaşın.asıydı; 

Fenerbahçe 
Galatasaray 
Beşiktaş 

Beykoz 
Gtineş 
Istan bulspor 
Anadolu 
Vefa 
Süleymaniye 
Eyüp 
Hilal 
Top kapı 

Puvanı 

56 
50 
48 
41 
41 
41 
38 
35 
35 
31 
29 
29 

Tehir maçı 

3 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
l 

Karşılaşacağı takımlar 

Beykoz, Hilal, Anadolu 
Beşiktaş, Güneş, Vefa 
Galatasaray, Beykoz, l.spor. Vefa 
Fenerbahçe, Beşiktaş, Güneş 
Galatasaray, Beykoz 
Beşiktaş 
Fenerbahçe, EyUp 
Beşiktaş, G.saray, Sülcymaniye 
Vefa 
Anadolu, Topkapı 
Fener bahçe 
Eyüp 

iki FAYDAL' ..... ~~---_... ,r Her ... n .. bir\ ~ f;;u.Aa 

JUkaye 

"'\ 

1 
Peride CELAL _,.,1 

dllencı 

--BiLGiLER '-- ı k" Her akam eve dönerken yo un o- geler içinde yaprakları gümüş renk
lerle yanarak, titreşen söğüt dalla· 
rına takılı arkadaşının mahzun sil • 
kiituna iştirak ederek öylece sessiz 
dururdu. O akşamlar ikisinin de 
kötU talihlerinin azabını yüreklerin
de taşıyarak, yeislerini biribirlerine 
bir şey söylemeden paylaştıkları ak
şamlardı galiba... Fakat gi.indüzleri 
genç bütlin kederinden sıyrılmış gibi 
mütebessim, kadın sık sık çocuğu

nun başına gömdilğil yilzline taktı • 
ğı yalancı sükutu böylelikle muhafa
za etmeğe çalışarak sessiz sedasız 
dururlardı. 

Bugünkü Program 
lstanboJ 

18,- Sahne musikisi. 19,- Haberler, 
19,15 Muhtelif plaklar veya retransmission. 
20,- Dans musikisi (Amatör san'atkarlar 
tarafından) Müfid Hasan idaresinde, 20,30 
Stüdyo orkestralan 21,30 Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm gaze
telere mahsus havadis servisi verilecektir. 
Ankara: 

12,30: Plak yayımı ve Ajans haberleri; 
19,30: Sporcu konuşuyor; 19,50:t Plak ya· 
yımı; 20,30: Ajans haberleri; 20,40: Kar-

12,30: Plak yayımı ve Ajans haberleri; 
piş 15ehir lokantasından nakil. 

RlTKRF.:Ş 

18: Orkestra; 19,20: Konserin de..amı; 
20: Gh. Cucunun eserlerinden; 21,25: Vi
yolonsel konseri; 22: Avrupa konseri; 
(Tafsilat radyo sahifemizdedir); 23,15: 
Mandolin orkestrası. 

l\'IOSKOVA 

18,30: Rus musikisi; 20: Çaykovski'nin 
eserlerinden konser; 21: Russalka opera-
11ndan bazı sahneler: 22: Yabancı dillerle 
emisyon. 
BUDAPE.5TE 

18: Orkestra; 19: Yeni Ingiliz transat -
!indiği Kuin Meri vapurundan yapılacak 
neşriyatı nakil; 20: Çingene musikisi; 21: 
Konferans; 22: Bükreşten nakil: Avrupa 
konseri; 24,25: Pllk. 

VARŞO\'A 

17,20: Şarkılar; 18,20: Salon orkestrası; 
19: Oda musikisi; 19,30: Muhtelif; 21 : 
Plak (salon musikisi); 22: Bükreşten na
kil: Avrupa konseri; 23: Sözler; 23,25: 
Dans musikisi. 

Kısa Dalgalar 
Berlln 
Çalıema uatleri: Saat 10.45 - 14.20 ı 

J 74 m. n 51, 45 m Saat lS.00 - 18.3.5: 
51.38 m. Saat lD - 23.35: 25. 40 m.. ... 
49 8~ m. 

Londra 
Ça.ııma aaatleri: 10 - 12.20 ı 25,53 m 

•e 31 SS m Saat l3 - ıS .45 : 16. 86 aı 
Ye 1~. 82 m. Saat 16 - ı8 : Goıterilen 
postalardan lkiııi. 19,82 m. 25. 29 m. H 

H , SS m.. 
S 3t lı1,l5 - 2!.30 : Göıterilen 2 Yeyı 

L poıta 19. 6t- m.. 25. S! m., !1, SS H 49 
tO m.. 
':ilnemalar ~ Tiyatrolar 

• TEPEBAŞI ANFt TtY ATROSU : 
Bu akşam saat 20,30 da (Süt Kardeş
ler) . Komedi 3 perde. Her yer elli ku
ruştur. 

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

tizma, Fakirizm ve İpnotizma numara
larL 

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

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

• İPEK : (Klo·Klo) ve (Kaplan Ku:) . 
• TÜRK : (Saadet) ve (İki Gönül Bir 

Olunca). 
• SARAY : (LUom) ve (Foliberger). 
• SÜMER : (Kızıl Alev) çe (Kadmlar 

Gölü). 
• AZAK : (Wonder Bar) ve (Vah5i At

lar Kralı). 
• MİLLi : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö· 

lüm Kasırgası). 
• HİLAL : (Hiitum Filosu) ve (Sevda 

Maceraları). 

• KADIKÖY SÜREYYA: (Aak Bando· 
ıu). 

• ÜSKÜDAR HALE : (Aysel • Bataklı 
Damın Kızı) Türkçe sesli ve sözlü. 

Oavetler, I'oplantılar 

İHTİYAT SUBAYLARIN 
YOKLAMALARI 

Fatih Aıkerlik Şubeıinden ı 

1 - İhtiyat subayların yoklamalarına 1 
Haziran 936 da başlanacaktır, ve 30 Hazi
ran 936 da bitecektir. 

2 - Şubede kayıtlı bulunan ihtiyat su· 
baylar niıfus ciızdanlarile ve birer adet fo
toğraflarıle §ubeye gelmelerini. 

3 - Şube mıntıkası haricinde veya ecne· 
bi memleketlerinde bulunan ihtiyat subay
lar ıubedeki kayıt veya icra numaralarile 
sarih ikamet ve memuriyet adreslerini gös
terir bir mektupla şubeye müracaat eder
ler. Ecnebi memleketlerde bulunanlar ma
halli konsolosluklar vasıtasile yoklama. 
larmı yaptırabilirler. 

TEŞEKKÜR 
Yofurtçu Halid Ekşinozlugıl Dariişşafa

kaya Yiız kilo Yoğurt ıöndenniştir. Müdi
riyetinden teşekkür olunuyor. 

C0LHANE MÜSAMERELERi 
Gülhane seririyatı 936 senesi 13 tindi 

son tıbbi müsameresi 22 Mayıs Cuma 
günu Prof. Dr. Niyazi İsmet Gözcü baş
kanlığı altında toplanmıştır. Musamerede: 
Prof. Burhanettin Osman tarnfmdan muh
telif ensülinlerin klinikteki muessırıyetin 
tetkiki neticeleri bildirılmiştir. ProI. Dr. 
Nüzhet Şakır taratmd~n asabi tenebbühü 
ile husule gelen fizik ve şimik hadiseleri. 
Nisaiye Baş Asistanı Dr. Saim tarafından 
Aschheim·Zondek teamülü ile folliculine 
dozajından bahsetmişlerdir. Nisaiye asis
tanı Dr, Necati tarafından bir fistül veziko 
servikal vak'asile vajinal yoldan parça
lanmadan çıkarılmış bır büyük servikal mi
yom vak'ası. Hariciye asıstanı Dr, Cevdet 
tarafından müzmin envaziyon arazı veren 
bir brid vak'ası, Cildiye Asistanı Dr. Ta
cettin tarafından hususi bir tedavi şeklile 
tam şifa elde edilen bir 'psoriyazis vak'ası, 
Kulak asistanı Dr. Emin Bülent tarafından 
afrigorisue asabı raci felci vak'asL Teşrihi 
marazı asistanı Dr. Kamil tarafından mide 
kanseri ve mibyazlarda Krukenberg tümö
rü metastazi vak'ası gösterilmiştir. 
Münaka~lara : Prof. Dr. Abdülkadir 

Noyan, Lütfü, Nüzhet Şakir i~tirak etmiş
lerdir. 

Kirahk Yah 
Bebek vapur ve tramvaya iki 

dakika mesafede 5 odalı bir 
yalı kiralıktır. Bebekde Salih a
part. Berber Yorgi'ye müracaat. 

şesine oturmuş iki dilençiye tesadüf 
ederim. Bunlardan biri yirmi beş yaş 
lannda büyücek yüz.lü bir gençti. 
Meşinlere sarılı iki bacağı da dizle
rinden itibaren kesikti.Hiç sesini çı
karmaz, kimseyi rahatsız etmez sa
de önünden gelip geçenlere san çil 
lekelerile dolu yüzünde açık mavi 
göz.lerile gülümser, sevimli bir hare
ketle elini yırtık, satrançlı kasketi
ne götürerek selam verirdi. Sanki 
geçenlere orada yardıma muhtaç bir 
fakirin mevcudiyetini bu sevimli u
sul ile işaret etmek isteyordu. Onun 
biraz ötesinde çok zayıf, bitkin ta
vıırh, genç bir Habeş kadın ayakta 
durur, ayaklarına sarılan kendine 
benzer bir kız çocuğunun kıvırcık 
saçlarını okşayarak, br elini çekin
gen yarım bir hareketle uzatıp.gelen 
geçenlerden imdat arar gibi iri si
yah gözleri elemli manalarla dolu di
lenirdi. lkisile de aramızda az çok 
göz aşmahğı vardı. Her sabah, her 
akşam önlerinden geçtiğim için 
artık birbirimize iyice alışmıştık. 
Sanki onlar bu köşenin sadık bckçile 
riydi. Bir gün de yerlerini terkcttik
lerini görmemiştim. Fakat o kadar 
da rahatsız etmeden, başka dilenci
ler gibi kulak tJrmalayan bir sesle 
insanın eteğine takılmadan, köşele
rinde birisi küçük temenna ile, öteki 
esmer yüzünde hüzünle parlayan iri 
siyah gözleriyle öyle çekingen, za
vallı bir halleri vardı ki... Kimse de 
anlan orada faz.la görmüyor, büyük
lü küçüklil eller sık sık birkaç kuruş 
atmak için önlerine uzanıyordu. Ba
zan ben de bir şey vermek için yan
larına yaklaşınca yarım bacakları • 
nın üzerinde delikanlı hafif doğru -
lur, çil lekelerinin bilrtidüğü yüzünde 
mavi gözleri bir gök parçası gibi 
duru, temiz ışıklarla yanarak gü
lümser, uzattığım parayı alır almaz 
hemen elini kasketine götürerek te
mennayı, sonra da bu selama "Yo -
lun açık olsun" diye, iyi bir temen
ni katmağı unutmazdı ve öbür ta
rafta Habeş kadın kucağına çektiği 
çocuğunu daima görrneğe alışık ol -
duğum bir el hareketile yavaş yavaş 
okşıyarak, hiç kıskanmıyan müte • 
bessim gözlerle arkamdan bakardı. 
Birkaç kere de onun kilçük Habeş 

kızını yerde, delikanlının kesik ba
caklarının yanında otururken gör -
milştüm. Çocuk ona küçük, kesik 
kahkahalar atarak oyunlar yapıyor, 
o da mütebessim, memnun bir yüz
le se)Tcdiyordu. Bazı akşam üzerle
ri Habeş kadınla genci yanyana bu
lurdum. Kadın duvann dibine çöme
lip oturur, dizlerinde bin yamalı, 
yırtık bir yorgana sardığı çocuğunu 
hafif hafif sallıyarak, gözleri dalgın, 
düşünceli bir tavırla akşamın parça 
parça karanlık lekelerini taşıyan 

kaldırımlara dal!lr, öbürü de elleri 
kesik ayağının mcşinlcrinde gezine -
rek, bakışlan biraz ötede koyu göl-

Bir giln bizim semtte oturan bir 
ahbap ile beraberce önlerinden ge
çerken arkadaşım bana onların basit 
hikayesini anlatmıştı. Kadın mem • 
leketinden satınalınıp saraya cariye 
getirilen eski halayıklardan birinin 
kızıydı. Anası ö!Unce sokaktfA kal • 
mış, iş göremiyecck kadar zayıf ol
duğu için, onu yanma kimse almak 
istememişti ve o sokaklarda aç sefil 
kalarak "Seni alacağım" diye, yüzü
ne gülen kucağındaki çocuğun baba
sına son bir destek diye, tutunmuş, 
onun da omuzundan bir yaprak gibi 
silkelemesile işte böyle kucağında 
çocuğu, canlı iskelet gibi bitkin vü
cudu ile kaldırımlara düşmüştü. 
Gencinin hikayesi de şuydu: Bir za
manlar sokakta şunu, bunu satarak 
geçinen, hala bırakmadığı o sevimli 
gülümsemesi ve temennası ile her -
kese kendini sevdirmiş küçük bir es
naftı. Sonra bir tramvay kazası 

ayaklarını alıp götürınilş ve bu ka
zadan evvel şu sokak köşesinden 

başka sığınacak yer kalmamıştı. 

Kimsesi yoktu. Yardım edecek, bu 
yarım insana kapısını açacak hiçbir 
insan da çıkmamıştı. lşte önlerinden 
geçip hergün bir parça daha sefa -
letlerine aşina çıktığım bu iki bed
bahtı açık avuçlarile kaldırımlara 

dü.silren sebepler .. 
Bir sabah acele ile evden çıkmış

tım. Onlann durdukları köşeye ge
lince ilk defa orada genci yalnız 
gördüm. Obür Habeş kadın orada 
değildi. !çimde kıvrılan bir istifham 
ile yoluma devam ettim. Akşam dö
nüşte kadını yine orada gençle be· 
raber görünce merakım dağıldı. Fa
kat dikkat ettim. Kadının kucağın
da bir eksiklik vardı. Çocuğu yanın
da değildi ve zayıf kuru kollan ha
zin bir biçarelikle ğründe kavuş
muştu. Onların y nma yaklaşınca 
birdenbire şaşırd . Kadın sakat 
arkadaşına hem yavaş yavaş bir 
şeyler anlatıya , hem de esmer v9.
naklarında bol bol parlak izler wbı
rakan yaşlarla ağlıyordu. Benim 
önlerinde merakla durduğumu gö
rünce bakışları dalgın onu dinliyen 
delikanlı başını kaldırdı. Sonra her 
zamanki sevimli tebessümüne hiç 
benzemiyen acı bir gülümseme ile, 
ben sormadan merakımı gözlerimden 
anlıyarak anlattı: 

(Sonu yann) 

' 28~ Mayıs Perşembe günü saat 17,30 da 

Manyatizma - lspiritizma - F akırızma mütehassısı 

PR. ZATi SUNGUR 
Yeni ve görülmemiş programla Fransız Tiyatrosunda 

vereceği matine Hasılatını 

HAVA KURUMU menfaatına terk etmiştir. 
Bu büyük fırsatı kaçırmayınız. Fiyatlar 50 - 75 - 100 kuruştur . 

Her cins yerli ipekli kumaşlar, er
kek ve kadın ipekli çamaşır takımla
rı, pijamalar, brode, pentür ve apli
ke yorgan takımları, sabahlık ve rob 
döşambrlar, banyo havlularının iyi 
ve ucuzunu BURSA PAZARINDA 
bulursunuz. 

Sultanhamam 24, Beyoğlu, Istik
ıa.ı caddesi 376. 

88.'~0 

lstanbul dördüncü Icra memurlu
ğundan: 

5-5-936 tarihli gazetenizin 11 inci 
sahifesinin birinci sutununda. sa ş 
ilanını yapmış olduğunuz Emniyet 
Sandığına ipotek Üskildardaki gayri 
menkulün adresi hakkında yanlışlık
lar olduğundan (Üsküdarda açık 
türbede Ahmet Çelebi mahallesinde 
uzun yolda ve 22 No. lu kısmı Davut 
ağa sokağında eski 10 yeni 16-22 
No. larla murakkam Uç kısım bahçe
li bir evin tamamı) şeklinde tashi -
hen ilam istenir. 

YENi NESRiYAT 

Ruhsa ti 

R. Peker'in 1 nkllôp dersleri 
Ankara, ve IsUı.nbul üniversitele

rinde verdiği inkılap derslerinde tu
tulan talebe notları gözden geçiril
dikten sonra Ulus Basımevince kitap 
halinde basılmıştır. 

124 sayfa eser her yerde, yalnız 
basma masrafı karşılığı olarak, ON 
KURUŞA satılmaktadır. 

1stanbulda toptan ve perakende 
satış yeri: Ankara caddesi muallim 
A. Halit kitap evidir. 

Dr. l H S A N S A M I 

öKSOROK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 

ve ecza depolarmda bulunur. 



ı ~ lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Beşiktaş Sinan paşa mahallesin

de Hasfırın sokağında üstünde bir odalı 9 N. lı kagir dükkan 937 veya 
938-939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır
maya konulmuş ihale gününde giren bulunmamış olduğundan artırma 30 
Mayıs Cumartesi gününe uzadılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülür. İstekliler 360 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber yukarda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende bulun
malıdır. (B.) (2898) 

.Karaağaç mUessesatı ,aoğuk hava depolarına Tüccar4arafından kona
cak tahminen 40000 teneke yoğurt, peynir krema tenekelerini lehimle
mek yalnız peynirlerin bu deliklerden zayi ettikleri salamurayi ikmal et
mek işi bir sene müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 
640 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım . Müdürlüğünde 
görülür. İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 48 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 10 Haziran 1936 çarşamba günü 
saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (2896) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Çapada Saraç doğan mahallesinde Yeni çeşme soka-
ğında 8-10 N. lı iki odalı ve bahçeli ev 60 
Unkaparunda Papaszade mahallesinde 18 N.lı 
dükkan 
Topkapıda Sülukule caddesinde Kale burçu 
Topkapıda Arpa Emin mahallesinde Tatlı kuyu 
sokağında iki kuyulu dolaplı bir N. 1ı bostan (937 
mayıs sonuna kadar) 
Yeni bahçede Mimar Sinan mahallesinde 63-65-67 
N. lı bostan (937 mayısı 936 sonuna kadar) 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi soka· 
ğında 23 - 47 N. lı ev 

96 
24 

100 

300 

48 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi sokağın-
da 32 - 61 N. lı ev 72 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçilk Ayazma 
sokağında 9 • 11 N. h ev 72 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük Ayazma 
sokağında 33 - 59 N. lı ev 72 
Samatyada Tramvay caddesinde 305 N. lı arsa 36 
Beyazıtta Camci Ali mahallesinde Veznecilerde es-

4,50 

7,20 
1,80 

7,50 

22,50 

3,60 

5,40 

5,40 

5,40 
2,70 

ki 79 N. lı Kuyucu Murat medresesi 200 15 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve tcminatlan yazılı olan 

mahaller 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlü
ğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 Haziran 1936 Çarşamba 

\ günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (2900) · 

Bir kilosuna 15 kuruş bedel tahmin olunan Üsküdar Tapu dairesinin 
karşısındaki binada bulunan 7500 kilo kurşun eatılmak üzere açık artır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. 

Artırmaya girmek isteyenler 85 liralık muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 28 Mayıs 936 perşembe günü saat 15 de Daimi En· 
cUmende bulunmalıdır. (B.) (2632) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

5786 
2786 

626 
3573 

Kilo İskarta kanaviçe 
,, 

Adet 
Kilo 

,, Çul 
,, Çul 

" İp 
430 ,, ,, K'mnap 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla sa
tılacaktır. 

İstekliler bunları görmek üzere hergün Ahırkapı Ba
kım evine ve pazarlık için de 8 - VI - 936 Pazartesi 
günü saat 1 O da yüzde 15 teminat paralariyle birlikte 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesi Müdürlüğünde
ki satış Komisyonuna müracaat edebilirler. (2805) 

879:5 

TAN 

HALITASFIYEDE BULUNAN 

MANGANEZ T. A. Şirketi 
Tasfiye Memurluğundan: 
Manganez T. A. Ş. nin umum hisse

darlar heyetinin 21 B. Kanun 935 ta
rihinde fevkalade surette vukubulan 
toplantısına şirketin feshile tasfiye 
muamelatının ifa ve ikmali için tasfi
ye memurluğuna intihabım karar al
tma alınmtş ve kanuni müddeti için
de tasfiye muamelatı ikmal edilmiş 
bulunduğundan bu baptaki muamela
tın tetkikile tasdiki ve tasfiye memur 
ve milrakibinin ibrası ve tasfiyenin 
hitam bulduğu hakkında karar itti -
haz edilmek üzere şirket hissedarları
nın 17 haziran 936 tarihine mUsadif 
çarşamba günü saat 15 te Bahçekapı
da Taşhanda 16 No. da hazır buluna
rak atideki ruznameyi müzakere ve 
karar altına almaları ve yevmi içti -
madan bir hafta önce hamil oldukla
rı hisse senetlerini veya bunlara mu
tasarrıf olduklarını mübeyyin vesaiki 
tasfiye memurluğuna tevdi eyleme -
leri lüzumu ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - Tasfiye memurunun rapor ve 

bilançosu ile mUrakip raporunun o -
kunması. 

2 - Işbu rapor ve bilanço hesaba
tına nazaran tasfiye muamelatının in 
taç edildiğinin tasvip ve tasdiki. 

3 - Tasfiye memuru ve milrakı -
bin ibrası. 

4 - Maliye Vekalctile olan ihtila
fın sulhen halli zımnında tasfiyenin 
hitamına mebni, mUnasip görUlecek 
bir- zata salahiyet verilmesi. 

Üsküdar Sulh 1 inci hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdarda Kasımağada Acıçeşme 
de Mecit 60kağında 14 No. da Safi. 

Sadullah, İzzet, Rıfat, Ahmet, Ha
sene, tarafından aleyhinize ikame o
lunan Nuhkuyusunda kain 5 ve 3 
No. lu hanenin izalei şuyuu davası
nın cari muhakemesinde: Gönderilen 
tebliğata rağmen ikametgahınızın 

meçhul bulunduğu mübaşir tarafın
dan verilen şerhten anlaşıldığından 
15 gün müddetle gazete ile lanen teb 
ligat icrasına ve muhakemenin 15-6-
936 pazartesi günü saat 10 a talikina 
karar verilmiş olmakla yevmi ve 
vakti mezkurda Üsküdar sulh birin
ci hukuk mahkemesine gelmeniz lil
zumu il!nen tebliğ olunur. {23260) 

KOÇUK iLANLAR 1 

120 lira senede kira getiren Kadı
köyünde Yeldeğirmeninde Tepe so
kağında bir hane 1000 liraya satılık
tır. Mahalle bekçisi Şevkiye mUra
caat. 

Bakıköy Malmüdürlüğünden : 
Semti Mamahallesi Sokağı Numara Cinsi Kıymeti 

eski yeni Lira Kuru§ 
Bakırköy Küçükçekmece lstanbul 54 8/1 8/ 2 Köhne ev 350 

12 14 ve dükkan 250 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri 
3-6-936 Çarşamba günü saat 14 de mübadil İkinci tertip 
tasfiye vesikasile satrlacaktır. Taliplerin yüzde yedi bu
çuk pey akçeleriyle mezkur gün ve saatte Malmüdürlü
ğünde müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2874) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mülhak Vakıflar Mütevellilerile 
Mütevelli Heyetlerine: 

2762 sayılı vakıflar kanununun 23 ncü maddesinin 
(D) fıkrası uyarınca 1 Mayıs 936 gününe kadar yeni yıl 
bütçesini vermemiş olan mütevellilerle mütevelli hey'et
lerinin bu gecikmeleri kabule değer bir mazerete müste
nit bulunduğunu onbeş gün zarfında idareye müracaatla 
muteber vesika ile isbat etmedikleri takdirde haklarında 
vakıflar kanununun 33 ncü maddesinin hükünıleri tatbik 
olunacağı tebliğ olunur. (2844) 

ARiF HiKMET BEY VAKFI MOTEVELLlLl
CtNDEN: 

Semti Mahallesi Sokağı N o. 
Beyoğlu Kamerhatun Tepe başı 1 O 

Cinsi 
Emperiyal Oteli 
altında dükkan. 

Yukarıda yazılı dükkan 9 3 7 Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verileceğinden isteklilerin Mayısın 2 9 uncu Cuma 
günü saat 15 de teminat akçelerile Beyoğlu Evkaf Direk
törlü2"üne 2'elmeleri ilan olunur. (271 O) 

27 - 5 - 936 

Modern Alman San'atı 
ve Alman Tezyinatı San'atları 

SERGiSi 
Istanbul'da Fındıklı'da 

Büzel San'atlar Yüksek Okulun
da 30 Mayıs'dan - 8 Haziran'a 

kadar açık bulunacaktır. -
3881 

Beyoğlu aulh mahkemesi başkltiP" 
liğinden: 

Diruhi ile Me;mıkanm mUştereke!l 
mutasarrıf oldukları Beyoğlunda J{a" 
mer Ha.tun Hüseyinağa mahallesini~ 
mektep eokağında eski 27 ve yeni 4 
numaralı ve 3720 lira muhammen kı)' 
metli hanenin tamamı izalei şuyu için 
açık artrrmaya konulduğundan 29-6-
936 tarihine müsadif Pazartesi gUııU 
saat on beşten on altıya kadar Beyol 
lu sulh mahkemesi b~yazganlığınd• 
müzayede ile satılacaktır. Artırma 11; 
deli tahmin edilen kıymetin % de '! 
şini bulursa o gtin ihale edileceJctif • 
Bulmadığı takdirde on beşinci gU~ 
gelen 14-7-936 tarihine mUsadif s 
günü saat 15 ten 16 ya kadar icr& 
olunacak ve en çok artırana ihale e
dilecektir. 

1.) Thaleye kadar birikmiş olan ırı• 
liye, belediye vergileri ve vakıf ica~ 
leri ve dell8.liye müşteriye aittir. 2. 
senelik evkaf taviz bedeli olan 201 ıı· 
ra 60 kuruş ta müşteriye aittir. 

2.) Artırmaya girmek istiyenıer 
muhammen bedelin % de yedi buçu• 
ğu nisbetinde teminat akçesi ve ulu~ 
sal bir bankanın teminat mektubun 
getirmeleri ı;arttır. 

3.) Artırma bedeli ihale gtınlen1t" 
cinden itibaren beş gUn içinde mahk~ 
me kasasına yatırılacaktır.Aksi ~at 
dlrde ihale bozularak fark fiyat ~ .. 
ve ziyan ve faiz billhükO.m mUşte 
den alınacaktır. ıı· 

4.) 2001 sayılı icra ve iflas kanun • 
nun 126 mcı maddesine tevfikan ga)' 
rimenkul Uzerindek! ipotek sahibi ~ 
caklari ile diğer alakadarlar ga ıı 
menkul üzerindeki haklarını ''.e hU1~ 
sile faiz ve masarife dair id~ıal~ 

11 
i ı p a t i ç i n i 1 l n g ~ n. ırı· 
d e n i t i b a r e n 20 gün ıQ tıf 
de evrak mUsbitelerile bir~i~te sa ,41< 
memuruna mUracaat etmeJıdırter ne 
si takdirde haklan tapu kUtUğU y• 
sabit olmayanlaı aatıı:- parasmın pa 

la.tmasmdan hariç kalırlar. :fJa.1<• 
5.) Merzuka hissesi lbrahiın dığt 

krya, Diruhi hissesi emniyet san 
na ipoteklidir. · 9Jle 

6.) Şartname mahkeme dfvaııh, re 
sinde berkesin görebileceği bir ;:ti· 
asılmıştır. Fazla malQmat atmak uJb 
yenlerin 936-14 sayı ile Beyoğlu 9 ~
mahkemesi bafyazganlrğına ınUt• 
atları ilin olunur. (23273) 
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ISTA?\~UL GAYR1MUBAD1LLER KO~llSYONUNDAN: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. 

363 Langa Katip Kasım Yalı E.232 
Y. 79 

1094 Be§iktai Te3vikiY.e E. Ktğrthane E. 98 
Y. Teşvikiye Y.142 

1564 EyUp Nipncı Degırmen E. 5-~ 
Y. 5-7 

2089 Büyilk Çal"§I Bit pazan 19 
Çadırcılar 

3395 Kadıköy Eski Osman- E. Ulul Suluk E. 17 
ağa Y. Hasanpaşa Y. Tag ocağı MU. 

3832 ArnavutköY. Kilise E. 16 

4198 EminönU Ahi Çelebi Yemi§ iskelesi E. 11 
Y. 9 

5790 Kurtulue E. Aya Klryakl E. 30 
ve Irmak Y. 1-1-6 
Y. Kurtulu~ deresi 

6179 Huköy Kiremitçi Hasköy Cad. E. 35 
Ahmed Çelebi Y. 29-29/ l 

8H7 AksaraY, Şeyh Ferh8' Simyoııı mahallen E. 6 
Mesih paşa mahallen 51 ada 

25 Parsel 690 
8197 Fatih Hacı Tim.ur E. Çrlanaz E. ve Y. 5 

kilise Ada 244: 
Y. KöprUlU zade harita 6036 

8201 !st&nbul Hacı Timur Atlamata§ı E. 15-17 
Y. 13-15 

mahallen 
.Ahmet Vefik paşa 

8202 Davutpaşa Bayazıdı E. Çubukçu E. 6-8 
cedit Y. Kehribarcı Y. 1-1/ 1-3 

Kadık6Y. Caferağa E. Yoğurtcuçeame E. 7MU. 
cad. Y. 55 
Y. Keresteci 

8205 Kadıköy Caferağa Bahariye Cad. E. 4 MU. 
Y. 78 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Bağçell kagir hane- 70 Açık 

nin 16 hisseden inti- arttırma 

fale beraber bir hissenin 
mülkiyeti ve iki çıplak 
mülkiyet hissesi 
2862 metre bağçeli 11600 Kapalı 
maa müştemilat kagir zarf 
Konağın 9/ 36 His. 
Bostan ve Bostan 160 Açık 
Evi ve kulubenin arttırma 

7/ 72 His. 
Kagir dükkanın 220 

" 32/ 120 His. 
Evvelce harap Çi- 2400 Kapalı 
mento Fabrikasını ha- zarf 
vi 13 dönüm bağ yeri 
19820 metre bostan 400 Açık 

ve tarlanın 1/ 5 His. arttırma 

Ustünde odaları 1430 Kapalı 
olan kagir dükkanın zarf 
6/ 25 His. 
Bostan ve Tureu 230 Açık 
fabrikasının arttırma 

619,329,375 his. 

12,262,440,960 
Kagir dükkan ve 400 ,. 
üstünde oda 
50 metre arsanın 340 ,, 
2/ 3 His. 

23,18 metre arsa 25 ,, 

324 metre arsa 330 ,, 

!ki parça ve 5340 80 " metre bostan ve iki 
ahşap hanenin 
77/ 4800 His. 
Kagir hane 2400 Kapalı 

zarf 

Bağçeli ahşap 3350 " hanenin 
2.070,873 His. 

2,471,040 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 12-6-936 tarihine te

~adUf eden Cuma giinU saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 
! -Trakya umum Müfettişliği bölgesinde bulunan 

köyler için 13981 aded defter, mevcud şartname mucı
bince tab ve teclit edilecektir. 

2 - Muhammen bedel yedi bin liradır. 
3 - İhale 9 Haziran 9 3 6 Salı günü vilayet binasında 

tnektubculuk makamında saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacaktır. Kapalı 

ıarflar ihale gününde ihale saatından bir saat evvel saat 
14 de vilayet Alım Satım Komisyonuna tevdi edilmiş 
olacak dır. 

5 -Teminatı muvakkata 525 liradır. 
6 -Talihler şartnameyi her gün vilayet Daire Müdü-

~etinden isteyebilirler. (2838) 38(i0 

~bt: Mahmut &a:.L>A.N - Umww Netrıyatı lelaJ'e edeıı: t:i. ::lA.J...Ua 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. e. - Basıldığı yer: TA.N Matbaam 

Cild Güzelliği 

VENUS PUNDRASI: 

Çehreye hilkatin veremiyeceği yu. 
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 
VENUS KREM! : 
Ile beslenen bir cild dUnyanın en ta
ravetli güzelliğidir. 
VENUS RUJU: 
Kullanan bir dudakdan çıkan her 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı 
olur. 

Beyoğlunda tanınmış Karıman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu : EVLIY A ZADE NURED
DiN EREN, Kimya, Ecza, Alat ve 
Itriyat ticarethanesi, İstanbul - Bah
çekapı. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGILİZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu - İstanbul 

ADEMi 
iKTiDARA 

:.ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ı 

1 " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta :: 
i abone teklifnamesi kuponu ~ 

- No Tarih: 27 / 5/ 1936 1 
1 

1 

1 

1 

-

ı ı Adı, baba adı 

soy adı 

1 

1 

1 

fafsilat; lialata P .K. 1255 Hormobın 
8336 1 

Doğduğu yer ve yıl / 
1 

1 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Ankara'da Askeri 

1 

1 
1 

il 

lşt ve giicU 

Veresesi 
kimlerdir ? 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Baytar Mektebine bu sene 
sivil lise mezunu olmak şar- 1 
tile ( 14) talebe kabul edile
cektir. Taliplerden aşağıda- ~ 
ki vasıflar aranılır. ı 

A - Türkiye Cumhuri-

İkametgah 

Adresi 

Maluliyeti var 
mıdır, var ise ne-
resinden mali'il-

-

1 

1 

1 

1 yeti tabasından olmak 1 dilr ? 

il Sonu : B - Yaşları 18-21 olmak 1 C - Türkiye Maarif Li
selerini bitirmiş ve olgun- 1 
luk imtihanını vermiş olmak 

D- Bünyelerinin tam sıh 1 

Ne kadar zaman 
için abone olduğu ! 

Başlangıcı : 
- ·-

Bu kupona dcrccdilccck yazılar gayet okunak!ı yazılrnı$ olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

1 

1 

1 

1 hatli ve askerliğe elverişli 1 Gazetenizin 23 Nisan t 936 nüsha -
olduğu Askeri Sıhhiye he- smda yazılı şartlar dairesinde kaza-
yetlerince tesbit edilmek 1 ya karşı 1000 u alık si~ortalı abone 
"tam teşekküllü askeri has- yazılmak ıstiyonım. Aboneman bede-

15 kuruşluk 
pul. 

imza: 

1 

tanelerce,, 1 il göuderllml~tir. Sigorta muamelesi- 1 
E - Kendilerinin ve aile- 1 nin yapılmasını dilerim. i 

••ııı•ıııı••••ıı•ıııı•ıııı•ıı ıı •ııı ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ııı •ıııı•r: 
!erinin hüsnü halleri zabıta- :ı======================== 
ca tevsik edilmek 

z - Bu vasıfları haiz ta
lıpler müracaat istidalarına 

şu kağıt ve vesikaları bağ
larlar. 

A - N uf us cüzdanı veya 
resmen musaddak sureti 

B - Musaddak sıhhat ve 
aşı vesikaları 

C - Mezun olduğu lise
nin şahadetnamesi veya mu
saddak sureti 

D _:Kendisinin ve ailesi

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ( 30,882) lira olan muhtelif civata, 
vida, rondela, gupilyalar 3 Temmuz 1936 Cuma günü 
saat 15,30 da Ankarada İdare binasında satın alınacak-
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 2316.1 5) liralık muvak
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmaktadır. ( 2651) 

8727 
nin hüsnühalihakkında fo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
toğraflı zabıta vesikası 

E - Mektebe kabul edil
dikten sonra askeri kanun 
nizamları kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi. 
F- Selisülbevl, gaşi nev

bati ihtilaciye, sar'a ve sai
rülmenam hastalıklarile ma

lul olmadıklarına dair velile
rinin N oterlikden tasdikli 
taahhütnameleri "bu gibı 
hastalıklardan birile mekte
be girmezden evvel malfıl 
olduğu sonradan anlaşılan 
talebe mektebden çıkartılır. 
Ve o zamana kadar mekteb 
masrafı velisine ödettirilir.,, 

3 - Kayıt için müracaat 
yerlerı Ankarada Yüksek 

Muhammeo bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton 
hurda bakrr 19 Haziran 1936 cuma giinü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında arttırmaya 
konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2565 liralık muvakkat te
minat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler beheri 170 kuruşa Ankara ve Haydarn~-
sa veznelerinde ~ahlm~ktadır ( 271 Q) 37;;3 

Devlet Demiryolları Eksiltme ve Arttlr· 
malarına girenlerin nazarı dikkatine 
7-5-936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neşir olu

nan "Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden 
aranacak ehliyet vesikaları .. talimatnamesi idaremiz iş
lerine girecek olanlar da şamil olup daha evvel ilan edil
miş olsa bile 1-6-936 dan itibaren yapılacak eksiltmeler 
için tatbik edileceğinden aiakalıların şimdiden bu ve
saiklerin tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(2787) sn2 
~iraat Enstitülerinde ''As- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
keri Baytar Talebe Amirlı
ği" İstanbulda Haydarpa
şada "Askeri Baytar Tat
bikat Mektebi Müdürlüğü" 
dür. Taşralardan talip ola
caklar 1.2 maddelerde bil
dirilen evrak ve vesikaları 
tamam olmak şartile bulun
dukları yerlerdeki Askerlik 
Şubeleri vasıtasile dileklerini 
M. M. V. Baytar İşleri Daı· 
resi Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve 
şartları haiz talipler imtiha
na tabi değildir. Kabul mü
racaat tarih ve sırasına göre 
yapılacaktır. Müracaat Ey
lül 1936 iptidasına kadardır. 
F a k a t ( 14) talip ta
mam olunca kayıt muamele
si daha evvel kapanacaktır. 
Taliplerden lise şahadetna
mesi iyi derecede olanlar 
tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinın 

Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme 
gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usu
liyJe Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi ek
siltmeye aid ise o eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden alınabilir. ( 2 7 91 ) 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati 

1 - Bezirler 
bedeli teminatı gunu 

22380 lira 1678,50 lira 22-6-936 15 
2 - Neft yağı 
3 - Vernikler 

4800 ,, 360 " " " 15.30 
5965 " 447,38 ,, " ., 16 

ve sikatif. 
4 - Beyaz emaye 7 5 O ,, 

boya 
5 - Üstübeçler 114 7 5 ., 

ve sülyen 
6 - Toz ve anilin 3827 ,, 

boyalar. 
7 - Grafit ve 

Plombajin 
1205 ,, 

56,25 ,, 
" ,, t 6,JO' 

860,63 ,, 24-6-936 15 

287,03 " " ' ' ı 5,30 

90,38 ,, ,, ,, 1 ') 

3i93 

kapanmasından sonra kabul D HQRHQRUNİ (B k O )..-
:~!~~~~~:i~a!s::r~~~c~~~~r ~a- ~ ... :.-:. hor gün akşama kadar Eminönü \ 'alde kıraa~ .. ı~anı~a 1 
(69!) (2656) 8645 36 13 

.. 
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EKOV AT l<ompreaörlü 
FRIGIDAIRE, elektrik 
aarfiyatmı aagari derece
ye indirir. 

•• • 

diye endite etmeyiniz. Sıcak havalarda yavrunuzun 
gıdaamı FRlGlDAIRE'de aaklaynız. Bu auretle aütü, 
tereyağnu, ve yumurtaları daima taze ve bozulmadan 
muhafaza ederıiniz. 

1936 Modeli FRiGiDAiRE 
EK OVA T'lı kompreaörü aayeıinde elektrik sarfiyatım 
aonderece azaltır. EKOVAT adeta elektrik cereyanının 
düşmanıdır. 

EKOVATyalnız FRlGlDAlRE'e mahıuıtur ve 
(General Motnr•) tarafmdan icad edilmiıtir. 

BOURLA Biraderler ve şürekası 
Galata, Heza~an ~ddul - a..otıu, istlklll caddesi - Ankara, Bınk: l ır 

caddesı - ızmır Gazi bulvarı ve SATiE'nin biiliin şubelerin._cl~e-~-~-=--~~--~ 

il il 

1 1 
Şifa kaynağıdır 

.Aaabi ağrıl.ar belki geçici fey
Zerdir, lôkin, iMana dünyayı rin
dan ettiği gU>i i§inden, güciln
deta de alıkoyGr t>e Jaayatmt 
aeAir eder. BalbuW bir kaf6 

GRiPiN 
Bütün ağnl.an en kıaa zamanda 
giderir ve utirahatini.ri, Jaaya
MUVI üatizamını temin eder. 

GRiPiN 
Sizin icin en lüzumlu hayat yoldasıdır 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

BUkrette açılan (BUkreş ayı) sergisini ziyaret vesilesile tüccar 
ve sanayicilerimizden mürekkeb bir seyyah kafilesinin tertibi Oda
mızca takarrür etmiftir. 

Seyahat 3-6-936 Çarpmba gUnU bqlamak ve yolda geçecek 
zaman da dahil olmak üzere eekiz gUn devam edecek ve (latanbul· 
Bilkreı • Clmpina • Sinaya • Brqov • Bran • Btıkret - İatanbul) 
yolu takib olwıacaktir. · 

Seyahat ean•mnda Romanyamn ticarl, lhıal ve maU mUeaeee 
leri ve bu meyanda Clmpiııadaki petrol kuyulan da ziyaret oluna
caktır. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYATiK 
Sinirden ileri 
gelen ağnlan 

ve diğer eoğuk 
alğmlıklarm -

dan ileri gelen 
ıtddetll afnlan 

''l'BBKIN 
ve izale eder. 

Bu akıam 

Her eczaneden 
araymız. 

Ç A G L A Y A N 'ın 
Son geceıt münasebetile veda mtıameresl 

EFTALYA SADi bestekar BtMEN 
NAŞiD " ARKADAŞLARI 

S. ATTİLA RöVO HEYETİ, ve bUtUn musiki meslek arkadqla

rmm ltfu'akile muazzam su heyeti. Telefon: '6335. 

HALiL ALI KARDEŞLER TiCARETHANE
SINDEN: 

Beyanname No Gümrilkden çıktığı tarih )(arka RAB 
18372 21-2-935 Galata No 1"18/20 
19330 27-10-934 Ithallt 872/'m 
1'829 21-8-934: Gttmrllillnden MOe,IMl.2-5933/M 
13330 9-10-935 5721/26-3SN5~/~7 

20«6 
12631 

5-8-934: 1 Istanbul 
20-11-934: lthalit 

GümrUğllnden 

1183/66 
2380/3 

Yukarda izahatı yazılı pamuklu mensucata aid gUınrl1k remıt makpuz
______________ ıillll_llİll __ _. lan kayboldu. Yenilerini çıkaracağnnml•n bunlarm hiçbir htumıtl olma-

dığı llln olunur. 

Fazla izahat almak ve iştirak prtlanm öğrenmek lateyenlerin 
nihayet 1-6-936 Puarteai günü akşamına kadar Odanm (Tetkikatı 
Şubeılne) mUracaatlan. 

. 

Güzelliğin baharı 
DiŞLERDiR 
Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
kullanarak aazınızdaki ba

har. muhafaza ediniz . 

RADYOLiM 
Dişlerin abıhayatıdır 

.--- Şehrimizin tanmmq bt1ytlk kundura maiUjlı __ .., 

N. A M i R IS. L i S 
Saym mUfterl]erlne, ayakkabı aldıklarmda a.ğlamhiJ w 

teminatlı oJan ve her hususta memnunlyetlerlnl temlD ecleD 

.H U S U S 1 C 1 N S 
Kundura almalamu ta~aiyeyİ kendiaine ftsİfe 

latiklil Caddesi No. 387 


