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Bütçe müzakereleri 
................................................................. 

Nafia, iktisat, Ziraat, 
bütçeleri m.üzakere 

Milli Mudaf aa 
kabul edildi ve 

Bütçeler konuşulurken çok mühim nutuklar söylendi 
Recep Peker değerli bir konuşma yaptı 

~...._.. ... _, - - ----t ,a.•u. .. U.4'\,&.\.U..,J' IJ' W 

ıun Rafet Canrtezin başkanlığında 
~.opıanmıştır. Bolu mebusu Mithatm 
Oltinıüne dair hükumetin müzekkere
li~ okunmuş, ruhunu taziz için bir da
kıka sükut edilmiş ve sonra bütçenin 
hıUzakeresine devam olunmuştur. 

Nafia bütçesi 
Nafia Vekaleti bütçesinin müzake

t-esinde söz alan Ruşeni Barkin 
(Samsun), hükumetten iki temenni
~? .bulunmuştur: Bu temennilerden 

1
1rı, Kızıl ve Yeşil ırmakların delta-
arının işgal ettiği bir buçuk dönüm 
~e?n kurutulması ve işletilmesine 
k aıt-dir. Diğeri de milli şoseler hak
ıtıda hazırlanmış bulunan kanun 

t>rojesinin bir an evvel Kamutaya gön 
~rill'l)esi hakkında idi. Rüşeni, bu 

temenniden başka Nafia Vekilin
~en bir ricada daha bulunmuş ve köy 
Üye yardım olmak üzere trenlerde 
~ÇÜncü mevki biletlerin ve nakliye ta 
lifesinin bir mikdar daha ucuzlatıl
~ı imkanının mevcut olup olmadı
fillll sormuştur. 

"4afia Vekilinin nutku 
ti Bundan sonra Nafia Vekili Ali Çe
t,~k~ya kürsüyü işgal etmiş ve Nafia 
"'-erı hakkında uzun ve etraflı izahat 
·~tıniştir. 

.:Nafia Vekilinin üzeridne çok ağır t;kler vardır. Bunu takdir edersiniz. 
it n de müdrikim. Elimizden geldiği 
~dar çalışmaktayız. Hazineden Na
tıi. V~kaletine ayrılabilecek bütçe 
ti l!b~tınde bize tevdi edilen vazifele
cla dıkkat ile ve mümkün olduğu ka
,. r intizamla yapmaya çalışacağımı 
8~ Vadedebilirim. Elimizde 935 sene 
d:den devrolunan birtakım işler var 
'el· A.yni işlere devam edeceğiz. Şo
d er var, köprüler var, su işleri var, 
~iryoııarı var, bunlar hakkında hü 

tan izahat vereceğim. 

Oerniryollarımız 
da beıniryolları inşaatı, Filyos hattın 
l'u. n Sonra Filyostan Zonguldağa doğ 
lilt Ç~talağzma kadar 13 kilometre 
tre hı:. Yolumuz var. Bu sene onu bi
~z. Bununla kömür havzasına 
<le k ~tmiş olacağız. Ve 936 senesin 
ıı:ıiir atıyetıe Anadolu dahilinde kö -
tçitı .~akline başlayacağız. Bu bizim 
lteltı 0 tedenberi beslenilen bir ümidin 
(llraale gelip başarılması demektir. 

0 
Vo sesleri). 

~lan ndan sonra Zonguldağa kadar 
~r kısım ki, orada pek çok tünel-7 Vardır. İnşaata devam edeceğiz. 

de bitecektir. Sonra Sivas - Er-
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Büyük Millet Meclisi içtima halinde 

Dünkü Meclis müzakeresinde 

Recep Peker Besim Atalayın çok 
geride kalmış düşüncelerine 

karşı kuvvetli bir cevap verdi 
Ankara, 27 (A.A.) - Kamutayın 

bugünkü toplantısında · Ekonomi ve 
Ziraat bütçelerinin müzakeresi esna 
smda Recep Peker - Kütahya - söz 
alarak demiştir ki: 

Arkadaşlar, bütçe müzakeresi bir 
hesap defterinin gözden geçirilmesi 
değildtr. Bir devletin bütçesini milli 
meclis gözüyle tetkik etmek demek, 
ulusun medeni, ekonomik, siyasal ve 
kültürel bakımlardan bütün durumu 
nu gözden geçirip, yeni girecek ya
şama yılında bu durumun nasıl ola
cağını ve nasıl yükseleceğini sağıya 
bağlamak demektir. Bu bakımdan, 
yeni yılın bütçesini gözden geçiren 
Büyük Mecliste geçen müzakereler
de söz söyleyen üye arkadaşlarımın 
dikkati ve olgunluğu ile onlara cevap 
veren vekil ve arkadaşların ciddiliği 
insana övünç ve iftihar verecek bir 
mahiyet arzediyor. Fakat bu güz.el 
çalışma tarzı içinde, yeni Türkiyenin 
yeni çalışma yılma girerken takip et 
tiği yolların esasını teşkil edecek o 
lan bütçenin görüşülmesi esnasında 
üzerinde durmaya değecek bir nokta 
oldu. Medeni bir görüşle akislerinin 
hazin olacağını tahmin ettiğim bu 
eksik noktayı aydınlatmayı kendi
me borç saydım. 

Bir a'rkadaş muhtelif bakanlıklar 

ekonomide, bayındırlıkta, tarım büt 
çesinde, noktai nazarlarını anlatırken 
zararlı şeyler söyledi. Bu noktai na 
zarlar, 10 bu kadar yıl Türkiyenin in 
kılap aleminde yaşamış olduğu hal 
de (tabiri mazur görünüz, duyduğu 
mu tam ifade için söylüyorum) yo 
sun tutmuş bir taş gibi bu ileri gidi 
şin heyecanını hiç duymamış bir ada 
mm ifadesidir. Bu sözler bizim bulun 
duğumuz zamana nisbetıe pek çok ge 
ri sayılan zamanları hatıra getiren 
ve bizim neslimize, bizim vazife duy 

[Arkası 8 incide] 

bütcPsinde söz söylediler. Kültürde, Parti genel sekreteri Recep Peker 

ve selamını bildirdi 
Otuz altı çocuk 
sahibi bir baba 

Silifkeli Ahmet, bü

tün oğullarının isim

lerini hatırında tuta-

madığını söylüyor 

Silifke, (Tan) - Tamam 36 çocu
ğu olan bir çiftçi ile görüştüm. Silif
keninOvacık Recepli köyünde oturan 
bu adam, 53 yaşında, fakat çok dinç 
tir. Asıl adı Ahmettir. Onu herkes 
tKüçük Kahya) diye çağırır.Saçla

rında bir tek beyaz tel yoktur. Diyor 
ki : 

',-Buna herkes şaşıyor. Hatta 
saçlarımı boyadığımı zannedenler bi 
le oluyor. Bugün, hayatta olan ev
latlarım 36 tanedir. On tanesi de öl
dü. Bunlardan 22 si erkek, 14 ü kız
dır. Erkeklerden ikisi, kızlardan üçü 
evlidir. Bütün bu aile bir evde otu-

SUlfkeli kUçllk kahya 

ı rurlar ki, yekun itibarile 60 kişilk 
bir hane oluyor.,, 

! Çocuklarının isimlerini nasıl hatJ 
' rında tuttuğunu sordum. Şu cevabı 
iverdi: 
İ "- Adlarını bilmem .. Analarının 
ı yanında görmesem bazılarını tam · 
j marn, bile. Yolda hazan evlatlarım· 
dan bazılarına rastlarım, kimin oğlu 
olduğunu sorarım. "Küçük Kahya
nın,, cevabını alınca kendimin oldu
ğunu anlarım.,, 

Otuz altı evlat sahibi babaya, ço· 
cuklarmı nasıl beslediğini sordum: 
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Yugoslavyada 

Arnavutluğa karşı 

tedbirler ahyor 

Yugoslav Başbaalmı Stoyadinovi~ 

Atina, 27 (Tan) - Usküpten alı
nan haberlerde Arnavutluk hudutla
nnm tahkimi dolayısile Yugoslav hü 
kfunetinin ehemmiyetli tedbirlere baş 
vurmak zaruretinde bulunduğuna işa 
ret edilmektedir. Yugoslav hükUme
ti, huduttan giren bütün ecnebilerin 
şimdiden şiddetle takibi için alakalı
lara emir vermiştir. Bu tedbirler, 
İtalya ve Arnavutluk tebaasına mün 
hasırdır ve bu iki hükumetin konso
loshane memurlarına da teşmil edil
miştir. 

İngiliz siyasisi şehrimizde 

Lord Loyd dün Atatürk 
tarafından kabul edildi 

Dün şehrimize gelen lngilterenin sabık Mısır komiseri \"e Lordlar Kl\mıtruı 
azasından Lord Lloyd İngiliz elçiliğinden çıkarken 

!ngilterenin tanınmış siyasilerin - ırasa kartını bırakmıştır. 
den Lord Loyd ve oğlu, dün sabahki L d L d At t ·· k 
ekspresle şehrimize gelmişler ve Sir or _oy a ur . • 
keci istasyonunda İngiliz sefaretha- tarafından kabul edıfdı 
nesi erkanı tarafından karşılanmış- Istanbul, 27 (A.A.) - Seyahat su
lardır. Lord Loyd, sefarethanede bir retile şehrimize gelmiş olan sabık Mı
müddet istirahat ettikten sonra, Prof sır fevkalade komiseri ve Lortlar 
Vitmorla beraber Ayasofya müzesini Kamarası azasrndan Lort George 
ve Sultanahmette yapılan hafriyat Loyd bu sabah Cümhurreisimizin ls
yerlerini gezerek izahat almıştır. İn- tanbulda bulunması münasebetile 
yerlerini gezerek izahat almıştır. Da- Dolmabahçe sarayına giderek defte. 
ha bir müddet şeb-hnizde kalacak o- ri mahsusa yazılmış ve öğleden son
lan Lort, dün, Perapalas oteline gide ra Atatürk tarafından kabul edil • 
rek Hariciye eVkili Tevfik RUştU A- mi~tir. 

MAKiNEDE ltalyanlar üç lngiliz 
zabitini tevkif ettiler 

Londra, 27 (Tan) - !talyan maka 
matı Habeşistanda bulunan Ingiliz 
Kızılhaçma mensup uç yüksek rüt .. 
beli ~übayı Diredavada tevkif etmış
tir. 

Gerek bu tevkif at ve gerek "Timetı,, 
gazetesi muhabiri Stirin Adisababa • 
dan kovulması hakkında, ltalyan hU~ 
kumetinden izahat istemesi ıçin, 
Romadaki Ingiliz elçisine talimat ve
rilmiştir. 

1000 liralık sigortamızı 

41 ve 3 ayDık 

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 tahmi] etmedikten başka 
senelik ve altı aylık sigortalı abone ücretin
den de tenzilat yapmıştır. 

Abone fiatlerimiz 5 kuruştan hesap edilerek 
şöyledir: 

15" Kuruş 1 aylık sigortalı abone ücreti 
450 ,. 3 " ,. ., 

" 850 ,, 6 ,, ,, ,, 
" 1700 ,, 1 senelik .. ,, ,, 

TAN Okuyucularm?1 .sigortasm! 
sermaye ve ıhtıyat akçesı 

tamamen yurdumuzda bulunan ANADOLU 
Sigorta Şirketi temin etmektedir. 
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GÜNAŞIRI 
l'. A N 

Dilr-ıy~ '7e 
et.hr~t: 

f tanbulda, dünya n ahret yanyann ya ıyor. A ırlık mezar t~Jarile 
asri apartıman ta.şlannı bfribirinden a~·ıramazsınız. Güneş, odalanmıza 
biyah ervllerin ara~mdan süzülmektedir. 

ln.,ann, yaşamak, gülmek, me 'ut olmak arzulan veren §U ~ık alınlı 
genç evin yn ı pencerelerinden bakınız: Huuu! .. diye baş eğmiı; kavuklu 
ta;,lar karşınızda sıralanır \·e ı;enziniz sen·iJerin uhrevi kokusile dolar ... 

l~imize, ziyaretçileri bile toprak olmu:;ı meıarlann üstünden atlıyarak 
gidiyoruz. Her adımcla bir (Hüvelbaki) bize dünyanın faniliğini haykır
maktadır. 

Kuzular, mezarlıklarda otlayor. Köpekler, mezarlıklara ha,·layor ,.e 
ÇOf'Uklarımız mezarlıklarda oynayor. Renkli uçurtmalar, bir mezarlık ha
,.a ında nılıllll'la konu;maktadır. 
Saraybumuııdan uzaklara bakınız; Tak<1im hah~esin<le hüJ~·alara ka

\·u~unuz; l"enerbahçe kıyılarında düşüncelere dalınız: Gözlt>rinizin önün
de, yerden göğe iyııh bir ölüm i>"'Tdesi rckmil) Karacaahmedin servilerini 
bulacak<1ınız ! 

htanhuhla P-\"ler meznrlnnn, mezarlar e\·lerin içine ~innl!itir: Memur 
dairesine, tilccar ynzihaneslne, talebe mektebine giderken mutlak öliller 
mahallesinden ge~er ... 

Fatihten kalkan bir tram\'aya bininiz, Köprüye \'anncaya kadar g~en 
on b dakikalık me afede üç mezarlıkla karşı karşıya gelecek iniz: Şeh
zade camUnln ye il pannaklıklanna mermer almlannı daya.mı ihtiyar 
ta lar .. Dlvanyoluna bakan unutulmu, mezarlar.. Alemdar yoku unda 
dinlenen de\'rllmiş ka\'uklar ... 

Ahretle bu kadar yakından kom'.)uluk eden in anların, ruhlannı uğuşuk 
bir arklı tevekldilünden kurtarması ne güç! 

YUSUF ZIYA 

Gazıe kapılarında 
Filistin işleri karıştıkça karışıyor. 

............. ---Bilginizi Y o ki ayınız 

Sorular 

Dünkü toplantı 

Tahsilat için yeniden 
şubeler ihdas ediliyor 

DUn belediyede muhasebe müdürU 
Kemalin başkanlığında bir toplantı 
yapılmış, maliyeden belediyeye g~e 
cek 286 memurdan ibaret yeni kad
ronun şahıslandırılmasile uğraşılmış
tır. 

Halen beledivenin 28 tahsil şube.si 
vardır. Buna 12 şube daha ilave edi 
lerek bütün belediye resimlerile bera 
ber arazi ve bina vergileri işi dP 40 
şube marifetile idare olunacaktır. 

Diğer taraftan, belediye riyaseti ta 
rafından dün şubelere g-önderilen bir 
tamimde hazirandan itibaren beledi
yeye geçen bina ve arazi vergilerine 
ait hesaplar hakkında emir verilmi§
tir, Bu emre göre. iş bankasının şu
besi bulunan yerlerde belediye namı
na bu bankalarda yeni bir hesap açı
lacak. bankanın şubesi bulunmıyan 

yerlerde mal sandıklarında bu namla 
yeni bir hesap küşat edilecektir. 

Ancak bu tahsilattan bilihara hifl 
seler aynlacağy cihetle hiçbir şube -
nin bu parayı karşılık tutarak mas
raf yapmamaları da ilave edilmiştir. 

Hariciye VekiJI Ankaraya 
gitti 

Pazar gilnUndenberi şehrimizde bu
lunan hariciye vekilimiz Tevfik Rüş
tü Aras, diln ak§am Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Hele Araplar mitralyöz de kullanma
ğa başladıktan sonra bu işler, mitral
yözleri kullananların saçma döndü. 

- İlk kağıt para nerede kullanıl- Maarifte 
mışftr! 

dir! nk madeni parayı ıcat eden klm- Muallimlere tevzi 
- ilk filozof k imdir! d•I k •k • 
- Platin'in mevcudiyetini ort.aya e 1 ece 1 ramıye 

Mektep ihtiyacı 

Ahnacak tedbir 
tesbit edildi 

Maarif idaresi bu yıl mümkün oldu 
ğu kadar yeniden az ilk mektep aça
cak, yalnız, mevcut ilk mekteplerdeki 
şubelerin çoğaltılmasına çalışılacak -
tır. 

Orta mektep ihtiyacı için tetkikler 
bitirilmiştir. Izmir, Ankara ve lstan 
bulda ihtiyacı karşılıyacak nisbette 
kısmen yeni orta mektep açılması kıs 
men de mevcutlara şubeler ilavesi 
esasi kabul edilmiştir. 

Tarihi bir mahzen 
Divanyolunda Kara Mustafa Paşa 

sebili civarındaki sokaklardan biri -
sinde bir mahzene tesadüf edilmiştir. 
Müzeler idaresi, bu mahzende tetki
kat yaptırmaktadır. Vaziyet beledi -
yeye bildirildiği gibi, zarara uğrama 
ması için de icap eden tedbirler alm
mı§tır. Yakında mahzenin temizlen -
mesine başlanacak ve burası seyyah
ların gezebileceği bir şekle sokulacak 
tır. 

Muallimlerin Almanya 
seyahati 

Alman Muallimler Birliği tarafın
dan davet edilen TUrk muallimleri 
Temmuz ayı içinde Almanyaya gide
ceklerdir. Seyahate iştirak edecek 
muallimlerin kayıtlan İstanbul Al -
man mektebinde yapılmaktadır. A -
vusturya Muallimler Birliği ile Ma -
car Muallimler Birliği de TUrk mu
allimlerinin Peştede ve Viyadana A
vusturya ve Macar muallimlerinin 
misafiri olarak kalmalarını istemiş -
!erdir. 

28 - 5 - 936 -

Döviz kaçakçıhğı Küçük Haberler 

Tahkikat isi son 
saf haya giriyor 

• ihtiyat zabitleri kanunu - !hti· 
yat zabitleri ve ihtiyat askeri me
murları kanununun üçilncU maddesi· 
ne bir fıkra ilavesi hakkındaki kanun 
dün vilayete bildirilmiştir. 

• Silahtar Yahya Çeşmesi - l{a· 
bataşta inhisarlar binasının karşısın· 

Zabıta, Uç döviz kaçakçılığı tahki- daki set üzerinde bulunan birinci Ha· 
katına el koymuştur. Bunlardan biri, mit devrine ait Silahtar Yahya çr~~ 
mektubun içerisine para ve çek ko - mesinin tamiratı tamamlanmıştır. BU 
nulmak suretile yapılmak istenmiş - çeşmenin ön cephesini süsliyen bi~ 
tir. Almanyaya gönderilmek üzere buçuk metro uzunluğundaki kitabelı 
Galata postanesine verilen bu mek - taş yere düşerek parçalandığı için. 
tup, şüphe üzerine Istanbul postane- müzeler idaresi, bütün parçalan biri· 
sinde açılmıştır. Bir :ıeyet huzurun - birine kenetle eklemek suretile lev • 
da yapılan tetkikat neticesinde zarfın hayı tamir ettirmik ve yerine koydur 
içinden 120 lngiliz lirası kıymetinde muştur. 
çek ve sterlin çıkmıştır. Mektubu ki- • Damızlık koç mübayaası _ Bir 
min verdiği henüz belli olmamakla müddet evvel Macaristana dam~ık 
beraber, tahkikat ehemmiyetli bir saf koç almak Uztfre giden "Pendik· ha.Y· 
haya girmiş bulunmaktadır. van enstitüsü laboratuvarı müdürÜ 
. I.kin~i hô.di_s~, _Balıkpazannda Alek- Şefiğin riyasetindeki heyet, Macarls· 

sı ısmınde bırmın, 9 mektup içine tandan Almanyaya ge..,..,iatir Heyet, 
koydu- "k" • A • ~··· !< • .. gu 1 1• cıns p~r~yı rnavutluga Almanya hayvan laboratuvar ve ens 
g~ndermek ıstemesıdır. Bu kaçakçı - titülerini tetkik ettikten sonra şehri· 
lı~n. tahkikatı adliyeye intikal et - mize dönecektir. MUbayaa edilen k09 
mı~~~k . lar Merinos cinsindendir. Ve bunla.1 

aç gün evvel poRtaneye gelen Karacatey harasında alakonulacak " 
mektuplardan birinin şişkin olduğu tı 
na.zan d1kkati celbetmiş ve üçüncü r~ GU ··k dl kt'"ril idi -
kaçakçılık teşebbüsü de bu suretle a·· "kmnı umumUdtirrU~ Moah get Ne-

dana k . umru umum m mu 
mey çı mıştrr. Bır heyet huzurun dim dUn Ankaradan şehrimize gel~ 
da yapılan aramada zarfın içinden . t'. 
b yU r al k . mış ır. 
eş z ır 1 bır banknot çıkmış, Umum müdür liman idaresine de" 
ektubun sah·b· 1. l d • · ' ~ •. • 1 1 ma um .0 ma ıgı ı- rolunacak olan antrepolara ait olmak 

çın gon~erı~en. adama ~ hra para ce- üzere hazırlanan talimatname Uzeriıl 
zası kesılmıştır. Tahkıkata devam e- d t tk"k t kt d"l kt d" e e ı a yapaca ır. 

1 me e ır. • Kon en·atuvar talebesinin tıntl· 

T 1 f hanlan - Konservatuvardan bu yıl 
e e on Şirketinin mezun olacakların jüri huzurundaki 

tasfiyesine baılandı ilk lmtihanlan evvelki gece yapıl.ınıŞ· 
Eski Telefon Şirketi umumi heye tır. İmtihana şehir meclisi azalarile 

tinin evvelki gUn verdiği karar mu- hariçten birçok kimseler davet edil " 
cibince şirket resmen feshedilmiş ve diği halde ancak üç dört kişi gelmiş~ 
umumi heyet tarafından seçilen ida- tir. 
re meclisinden Metr Bilyoti ve Metr Bu talebenin ikinci imtihaıilan yi· 
Ford dünden itibaren tasfiye muame ne umumun huzurunda olarak cuma.1 
lesine başlamışlardır. • tesi günü yapılacaktır. 

Filistindeki karışıklıklann gittikçe 
artmasını; bUyUk harpte Filiıstini zap 
tetmiş olan Mareşal Allenbinin pek 
yakın ölilmUnU koYahyan bir tali cil
vesi mi, yoksa Ingilizlerin kuşkulan -
dıkları gibi bir İtalyan propaganda
sı neticesi mi veyahut ta.geçenlerde 
bu sütunlarda anlattığımız gibi, A -
rapların Yahudi hicretini önlemek 
tedbiri mi saymak lazımgeleceğini 
her okuyucumuzun takdirine bırak -
mağı daha doğru buluyoruz. 

koyan kimdir! 
- Patagonya nerededir! 

Tedris senesi içinde fazla gayret -
leri görülen muallimlere tevzi edil -
mek Uzere bütçede beş bin lira var -
dır. 

--------------------------------------------------~--------------------~______.. 

Biz yalnız, bugiln Arap mitralyöz
leri Ga1.ze kapılarında takırdarJ<en. 
ayni Gazzenin büyük harpte Mareşal 
Allenbi tarafından kurnazca bir hile 
ile zaptedilmiş olduğu hakkmda bir 
Avrupa gazetesinde gördüğümüz ya 
zıyı nakletmek için bu vesileden is
tifade edeceğiz : 

"Allenbi, kendisine KudüR yolunu 
açacak olan Filistinln kapısı Gazzeyi 
ancak şeytani bJr hile ile 6 teşrinisa
ni 1917 de ele geçirdi. Selefi Arçı -
bald Murrey tarafından iki kere bey 
hude hücuma uğrayan Gazze,kudret
le mUdafaa edilmiş ve zaptedilmez ol 
duğunu göstermişti. Allenbi, kırk se
kiz kilometro cenubu şarkide bulunan 
Bi'rüsse'bi müstahkem mevki ele ge
çirilirse ancak o zaman Gazzenin alına 
bileceğine hükmetmişti. Fakat TUrk
leri, kuvvetlerini orada toplamaktan 
vaz geçirmek için Bi'rUssebi'yi ihmal 
eder ve tam tersine Gazze üzerine 
taarruz hazırlar gibi görünmek 19.zmı 
dı. 

"Allenbi bu komediyayı şöyle ha -
zırlattı: Entelicens Scrvis'e bağlı ken 
di zabitlerinden Riçard Meinertzagene 
erkani harbiyenin sözde bir toplantı
sının sözde bir zaptını tanzim ettir -
di. Bu zapt. Bi'rUssebi' üzerine bir ta 
arnız taklidi yapılarak asıl taamı -
zun Gazze Uzcrine tevcih edileceğini 
gösteriyordu. Meinertzagen bu uydur 
ma zaptı, bu planın tatbikine ait yine 
uydurma bazı emirleri, bir tanesi bu 
planı tenkit eden yine uydurma bir
kaç şahst mektubu ve yirmi İngiliz 
lirası kağıt parayı çantaınna yerleş

tiriyor... Bütün 'bunları taze kan ile 
lekelemeği de unutmıyor, bir sabah 
erkenden gCıya insan bulunmıyan kır 
larda atla gezerken bir Türk süvari 
müfrezesinin takibine uğrayor. Bjr 
kurşun yemiş gibi eğerin üstüne sar
kıyor ve kaçarken dürbünUnU, pipo
sunu, kıymetli çantasını düşürüyor. 

"Uç gün sonra çıkan bir emri yev
mi bu mahrem kağrtlann kaybolmuş 
olmasından eqdişe ile bahsediyor ve 
bu emri yevmi kopyelerinden birine 
bir sandoviç sarılarak Tilrklerin eli
ne geçebilecek bir yere düşürülüyor. 
O zaman Alman generali Kres Fon 
Kresenştayn tarafından kumanda ·e
dilen Türkler, Gazzeyi takviyeye ko
şuyorlar ve Allenbinin 31 t~riniev
vel 1917 de hücum ettiği Bi'rüssebt' 
Ue meşgul olmuyorlar, hatta Fon 
Kresenştayn taarruzu öğrendiği za
man yardım bile göndermiyerek mev
ki kumandanına şöyle telefon ediyor: 
Allo! Dayanmız ve endişeye kapılma 
yımz! ... lhtiyatıa.nmı mı göndereyim? 
Haydi, canım! O kadar budala deği -
nm ! Bu taarruz. 'budala Ingilizlerln 

(b mlrde hmııil u1taya: Yukan -
daki orulardan tara.fın.ızdan sorul -
muş olan ilk üçünün ('evaplannı da 
yannkl &) ımızda bull\ea.ksınız) 

Dünkü soruların cevaplart 
S - Yeniçeri teşkilôtı hangi ta

rihten hangi tarihe silrmü'*tür 1 
C - ıssı t.-n 1826 ~-a kadar. 

S - Kant kimdir 1 
C - Mt-~hur Alman filozof (1724-

180!ı) 

S - Meşhur Krup fabrikasını ku
ran kim tıo ya~atan kimdir 1 

C - 17 temmuz 1787 de doğmuş o
lan Fridrih Knıp kurmuştur. Fakat 
bu adam öldüğü zaman müeıJsese lf
li<> hnline ~elmi-:-tl \'e )'alnız altı i-,çi 
çalıştıryordu. Fridrihin ölümündan 
sonra kansı Terez Vilhelmi büyük oğ 
lu Alfred Knıp'un yardımile müesst>
seyi denm ettirdi. Alfred işleri o ka 
dar iyi idare ttti n geni'51etti ki, bu
~nkü muaz:zam krup te~kilatt onun 
bu faallyetlndt-n doimuştur. 

S - Labrador nedir ve nerede
tlir 1 

C - Şimal Amerikasmda aşaiJ yu 
kan 1800000 kllomet ro murabbamda 
bil)'iik bir )'anmada olan Labrador; 
Hüd~on koyu ile Sen-1..oran körfezi 
ara4!ındarlır. 

S - Yamato nedir ' 
C - ,JaponJann konu~tuklan ve Ja 

ponca dediğimiz dil. 

yalancıktan bir taarrurudur! 
Fakat o akşam Allcnbi, Bi'rüssebi'i 

alıyor, pek az sonra da Gazze dilşU • 
yor. Bir ay sonra da Ma~al yaya o
larak, Fransız generali Piepap ile bir 
likte Kudüse giriyor,, 

Allenbi öldü. fakat yine Gazze ka
pılarında mitralyö:r.ler işliyor ... 

U~ar mı uçar! 
Kuin Mari ile Normandi tranı:ıatlln 

tiklerinin sürat yanşlarmın ne netice 
vereeeğini meydana çıkaracak gUn 
yaklllljıyor. 

Dün bir sabah gazetesinde, Kuin 
Mari'nin büyük bir havuz içinde rıh
tımda bağlı dururken alınmış bir fo
toğrafı ve bu fotoğrafın altında §U 

yazı vardı: "Kuin Mari ilk tecrübele
rini yaparken tam ırUratle uçuyor., 

Havuzun içinde stoper vaziyetinde
ki apur ilk tecriibelerini belki fotoğ
raftan farkedemiyeceğimiz bir mah
remiyetle yapıyor diyelim, fakat n h
tnna sıkı sıkı bağlı bu vapurun sürat 
le uçuşuna 'bir türlü akıl erdireme -
dik doğrusu! 

Nasrettin Hocaya sormuşlar: 
- Hoca, deve uçar mı 1 
- Uçurmasını bildikten sonra, o, 

uç.marn demez ki!.. 
Onun gibi: Havurun içinde rıhtıma 

bağlı Kuin Mari uçar mı? ve yahut: 

Halbuki maarif müdürlüğü tara -
fından hazırlanılan listl\de bu miktar 
on bin lirayı bulmuştur. Bu itiba.rl .. 

ya ikra!,lliye alacak muallinllerin ade 
di azaltılacak, yahut ikramiye mik
tarları yan yarıya indirilerek liste
ye geçen herkese ikramiye dağttıla
caktır. 

Ticarethane ve mağaza sahipleri si kayet ediyorlar 
··Teşhir resmi alınması na 111 uKı 

tarafta itirazlara uğruyor karar her 
• Hukuk fakültesi imtihanlarına bu 

sabahtan itibaren 'başlanacaktır. llk 
imtihanlar tahriri yaptlacak, bu imti
hanlarda. kazanamıyanlar diğer imti 
hanlara kabul olunmıyacaklardır. Bu 
yıl, devamsızlıklarından dolayı 275 ta 
lebenin imtihanlara kabul edilmemesi 
kararlaşmı,tır. Bunlar, doğrudan 
doğruya sınıfta dönmÜ§ addedilmiş -
tirler. 

-----------------------1------1 
Ne dersiniz . 

Adliyede 

Şişhane faciasında 

hasara uğrıyan ev 
Şişhane yokuşunda birkaç vatanda 

şın ölümün ve yaralanmasile netic&
lenen faciaya sebep olan tramvay a.
rabuının çarparak baısara uğrattığt 
ev sa.bibi tarafından tramvay ,Jrketl 
aleyhine bir zarar ziyan davuı açıl - BugtinkU \'afiyete göre, \"İtrlnJerde teşhir edilen eşyalardan ayn bir re-

t sim alınacaktır. 
mış ır. 

Ev ea.hibi, araba.nm çarptığı evin Belediyenin bir grup marif etile all 
dahilen mühim surette hasara uğra - kadarlardan tahsil ettirmeğe başla -
dığmı, şirketin biltUn vaitlere rağ - dığı "Teşhir resmi" etrafındaki şikl
men tazminat vermeğe yanaşmadığı- yetler gün geçtikçe çoğal~aktadır. 
nı iddia etmektedir. Şehrimizde bu resmi. vermege mec. -

bur tutulanlardan bır kısmı resmın 
• Beyoğlu sulh ceza ve hukuk mah fazlalığından, diğer bir kısmı ise fu-

kemeleri, ay başında yeni binasına ta zuH yere alınmasından milştekdirler. 
mamen t~ınmış olacaklardır. Bina- Filhakika teşhir ticreti namile dük
nın bazı noksanları ikmal edilmek üze kA.n ve mağaza sahiplerinden isteni
redir. Diğer taraftan Fatih sulh ceza len paralar,kendilerinden .lrnan ta
ve hukuk mahkemelerini bir çatı al _ bela resimlerinin yirmi, otuz, misli 
tına toplıyacak bir bina aranmakta- fazla tutmaktadır. Bundan başka bu 
dır ücret her ay alınacağı cihetle alaka 
~Hazine tarafından Kmacıyan ve- darıa:ı büsbüt~n düşündürmektı:air. 

reeesi aleyhine açılan bit' da.va sıra _ Vaktı?le. ~ledıycy~ verile? imtiya-

d h 
· k"l" · edd. h1.k· za afuıaJ ı§ı de dahıl edllmışse de ala 

sın a, azme ve ı ının r ı 11. ım . 
tal b. d b 1 d • ya-ı•tık kadarlar, vitrinlerle sair yerlerde teş 

e ın e u un ugunu c.•u v • hi ed"l h t i · beled" · 
Reddi h .k. t 1 b. · tetkik . · r ı en ususa çın, ıyenın, a ım a e ını ıçın, as - . . . 
l. hk · b' · · · in' b bu maddeye ıstinat ederek resım al-
ıye ma emesı ırıncı reııs ın &f - 1 dığmı idd" 
kanlığı altında. muhtelif hukuk ma.h - maya hakkı o ma ıa eyle -

k l rl • -aı d il · 1 b' mektedlrler. 
eme e a.z. ann an Be<; mıt o an 11' B fik tar fta.r lanl "tt'k 

mahkeme heyeti, bu reddi hlkim ta- u _ re . ~ 0 ar gı 1 
-

lebini tetkik ederek neticede reddine çe çogaldığı. gıbı bunların ~ralarmda 
karar vermittir. Hazine vekili bu ka- mu,terek bır istida . tanzım edere~ 

te i ed kt
. ' Devlet Şurasına. mUracaat etmelen 

ran my z ece ır. d ht ld' D' - b' ·· · e mu eme ır. ıger ır zumre ıse, 
teşhir ücretinin alınmasında kanunt 

Hindenburg zepi.ini denizin dibinden b" b . t bul d - takd" d 
gider mi? ~r mec urıye un u~ ır e, 

Uçurduktan veya götürdükten 800• hıç olmazsa bunun beledıye tarafm
ra, onlar, uçmam veya gitmem demez- dan tahsil ettitilmesini ve biriken pa 
ler ki! ranm belediyeye kalmasını istemek-

tedirler. Bu zümreye mensup olanla
rın noktai nazarları şudur: 
"- İster istemez bu kadar bir pa

ra verildiğine göre, belediye, bin
lerce liraya baliğ olacağı muhakkak 
olan bu parayı bütçesine tamamen 
geçirmek suretile yine şehirlilere yol 
yapmak, sokaklarını aydınlatmak gi 
bi bir hizmette bulunmus olur. Yok
sa aşağı yukarı bu varidatın yarısı 
heba olup gidecekse, bunun süratle 
önüne geçilmek 18.znndır. Bunlardan 
hariç olarak, tamamile ekalliyeti teş 
kil eden bir UçüncU zümre vardır ki, 
ileri sürdükleri kanaate göre bu res
mi kim ve ne şartlar dahilinde tahsil 
ederse etsin, yalnız metre murabbaı 
başına 50 ile 80 kuruş arasında teha
lUf eden mikdar, hiç olmazsa yan 
yarıya tenzil edilmelidir. HUiasa, her 
bakımdan tüccar, esnaf yazıhane ea
hibi ve sair bUtUn bu resimle alaka-
dar olan herkes bu resmin fuzuli ol 
duğu noktasmda ittifak etmişlerdir. 

Bu ay sonuna kadar reemin tahsil 
edilmesinin usulsUz olduğu hakkında 
bir emir gelmezse, şehrimizde bu res
mi vcrmeğe mecbur kimseler arasın
dan seçilecek bir heyetin teşebbUsler 
yapması ve belki de Ankaraya gön
derilmesi muhtemeldir. 

Soyadı işleri 
btanbulda kırk kadnr nüfus da(J'e" 

si ,.-ar. Bu dairelerde iki memur çaJJ
şır ama çalı ma sahası birdir: 
Nüfus kütü rü, ·~ 

Bu dairelerin doğum, e\·l~nm~, 'd• 
fat, nakil, ıııı.kerllk fnlan gıbl bıt W 
günlük ve mutat i5I vardır ki_, onı:..t' 
rakamıız. Bıralorsa halk mutaztırı ... 
~u~ # 

Diğer taraftan da §İmdi bu dal~_.. 
tere soyadı tesçil işi verilmlııJtir. l 
pılan tetkikata göre bu daireler '°~ 
ti olarak günde doksan isim tesçU 
diyor. et-

Bu temmuzun ikisinde soyadı t '°' 
cm 1 inin kanuni mühleti bttece~. 
geriye kalanlar cezaya -:arpı~ ıstf 

1 tanbulda oyadı alacak olaJl gU 
yanın milyon tahmin ediyorlar. nu ..ı
ne kada.r bunun b te biri soyadı ' 
mış ise geriye 400 bin kişi kalıY; .. 
temmuza kadar 40 daire hiç du ~U 
dan ~lı a 100 bin ki~i daha t p,e' 
edebllectk ve üst tarafı ister iste 
cezaya çarpılııcaktır. ttiı' 

Blzde niifns knyrtlıırmm arıe ·ıt
mahiyete ve bu soyadı n~ıe.ta k~ 
lann bir nevi tanzimi şekbnı aldı !oıJ 
göre bunun daha çobuk yapıtırıtı r11lif 
bugünkü makanizmadnn isteme~ ra'J 
kül olur. So~·adı knğıdı elinde 0 a c1D" 
nüfusa gelmiş, fal{at kalabalıkt: ~ 
la~-ı iı,i yapılamnmı~ vatandaŞI 
zalandırmak doğru olmaz. 
Şu halde iki yol vardır : . detl _.t 
1 - Soyadı taleplerini müd . 1'diJJ 

fmda tophyacak ve nüfusa 1:9~~ 
faJan da sonra yapa.ctık ıno • 
(soyadı kayıt kalemleri) teŞtdU, utof 

2 - Yahut nüfus adedine 'Ve 
11 ~ 

dairelerinin mlkta.rlle me~.urla:teııt" 
lı~ma kudretlerine göre uıudde 
dit etmek. 1 l1' fi 

Bunlardan birinin yapt1mas1 .~11U .. 
limeti namına lüzumlu gibi Jtl> 

yor. 
Biz böyle dü~UnUyonız. • 1 . .,,1 

Slı ne ders• _,. 
o rl ..,......_..,,.._..ıı::u::r_....-:uıı-.. .-.. 
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Filistin hadiseleri 

Arap çeteleriyle polisler 
arasında çar1pışma oldu 

hudi kasabasına hücum eden silihlı 
halk fu.erine ateş açmıştır. Filistinin 
şimalinde tecavüz ve cıüretleri git -
tikçe artan silahlı çetelere tesadüf 
edilmektedir. Münferit taarruzlar git 
gide sıklaşmakta ve ekseriya umumi 
arbedeler vukuuna sebebiyet vermek 
tedir. Hayfa ile Kahire arasında tele 
fon hattı. dün öğleden beri bozulmuş 
tur. Çünkü tahripçiler, Telefon telle
rini btrçok noktalarda kesmişlerdir. 

Hayfada lngiliı kruvazörü 

TAN ========================================:-:::=====-':'.":==~- ~ 

Taze bahk ihracah 
k olaylaştır1hyor 

Ankara, 27 (Tan) - Çabuk bozu
lur bir madde olan taze balık ihraca
tının gece, sabah erken veya tatil 
günlerinde yapılabilmesini teınin 

maksadile müruriye t.ezkereeine ba.
lıklarm Türkiye malı olduğu şerhi 
verilmek ve yalnız taze balıklara. mün 
hasır olmak ürere ihraçtan sonra ve 
tatil günleri hariç, nihayet iki gün 
zarfında menşe şahadetnamesi veril
mesi suretile muamele yapılması Ba
kanlar Heyetince kararlaşmıştır. 

Posta, telgraf, telefon 
direktörlüğü bütçesi 

Balkan Antantı 

Teknik komisyon dün yeni 
çalışmalarma başladı 

Konferans, Türk heyeti Başkanının bir nutku 

ile açlldJ, iki hafi toplantı yaplldı 

icra bahsi 
Adli~·e ·\'ekilinin blitçe müzakere • 

sinde icra ı,ıeri hakkında söylediği 
"adliye cihazmm ü~üncü safiıası olan 
icra safhaıııına gelince, bu safiıada iyJ 
bir yaziyette n emniyetli bir yolda 
olduğumuzu söylemekten maalesef 
çok uzağız.,,Sözlerlne bakıp ta bir sa
mimi vekilin böyle l~leri olduğu gibi 
anlatmasındaki kıymeti takdir etme
mek elden ~elmez. Muhakkak olan 
bir şey vardır ki, bunu hayatm bütiiD 
safiıalannda tatbike mecburuz. Kn -
surlanmızı düzeltmek ,.e tekamül et
mek i"tiyor:ı;ak, en·ela o kusurlarımı
zı görmeli ,.e itiraf etmf'liyiz. Eksi~I 
olllll)·anm tekamül etmesine imkan 
~·oktur. Tekamül etmek istemek ise 
eksikliği kabul etmektir. 

Ben bu !lliitunlarda bizde, bilhassa 
hukuk hükiimlerinin icra işlerinde 

Londra, 27 (A.A.) - Kudüsten 
bildirildiğine göre, birçok tayyare 
~ablus Üzerlerinde uçarak müsellilı 
Arap çetelerini aramıştır. " Evenig 
Standart" garetesinin yazdığına gö
re, bh-kaç Arap çetesi askeri kampa 
hUcuın etmiş ve bir devriye koluna a 
teş açınıştır.Mitrayözlerle mücehhez 
lııgUiz polisi Yahudi tarlalarına gir
bıek isteyen üç Arap çobanını yaka
lanıışbr. İki yüz elli kişilik bir Arap 
Cetesi kısa mesafeden polis kuvveti
ne ateş açmıf ve bunlar çok a.z ol
dUklarmdan takviye almak ürere He 
90 ibıerine çekilmiştir. Araplar da ya 
l'alıla.rmı toplıyarak çekilmişlerdir. 

Bu akşam Kahireden Filistine ye
'-iden uker gönderilecektir. 

Berlin, 27 (Tan) - Akdeniz İngi
liz donanmasının filo bayrağım taşı
yan "Barem,, kruvazörü bugün Hay
faya vbıl olmuştur. 

Ankara, 27 {Tan) - Posta Tel
graf ve Telefon Umum Drektörlüğü
nün 1936 bütçesi yarın Kamutayda 
görüşülecektir. Bu idarenin yeni teş 
kilat kanununun 31 Birincikanun 36 
tarihinden itibaren tatbikını temin i
çin tedbir alınmıştır. Teşkilat kanu
nunun tatbikı dolayısile dahil ola -
caklara derece maaşları almakta ol
dukları maaşlardan az olduğu tak
dirde 1936 mali yılı sonuna kadar 
1452 şayıh kanundaki esaslar daire: 
sinde müktesep hak olarak temin e
dilecektir. Baş direktörlUkler nezdin 
deki mes'ul muhasiplikler teşkilatı 
1936 mali yılı nihayetine kadar bulun 
dukları mahallerde vazife görecekler
dir. 

1 
çok ~apra,,ık ,.e girift muameleler 
olduğunu yazmıştım. Adliye nkili • 

1 

nin meclisteki sözleri, benim yaz:dık
lanmı teyit ede.r mahiyettedir. 

Ben bununla kendi payıma bir gu· 
rur ayırmam. icrada işi olan herkes 

ff aflc üzerine ateı edildi 
Kudüs, 27 (A.A.) - İngiliz asker

leri, dün Beithalfa vadisinde bir Ya-

Kahirede Filistin Araplarının istek 
lerini müdafaa eden bir komite teşek 
kül etmiştir. Bu komite ilk iş olarak 
Araplara karşı alınan tedbirleri pro
testo etmiştir. 

KomJsyon t-0planh haJlnde 
benim gibi dU ünrneye mecbur • 
dur. Adliye \'ekili de halkın kendi ida 
re ettiği makanizma hakkında neler 

Balkan anlaşması lktisat konseyi petis, deniz kaymakamı Ath. Tsem- düşün.düğünü bilir. 

Makedonya komitesi Leh Dış Bakanı 
Beck Belgratta 

Lehistanm Küc;ük Antant 

deniz teknik komisyonu dünden iti - beropulos, deniz yüzbaşısı Kannina~, Şimdi bu münasebetle ~unu !l!Öyle • 
baren şehrimizde toplantılarını yap - hususi müesseseler mümessillerı : mellyim ki, kra safhasına. tam bir 
mağa başlamıştır. Bu toplantılar için, Hine Shipping Line umumi müdürü d~n ,·erilmedikçe hukuki hükiimle
ticaret odasında odanın meclis salo - Kalimnopulos. daimi sekreter harici rin umumi bir teslrL olmaz. Bir mah
nunu ihtiva eden hususi bir daire ay- ye katiplerinden Hacı Vasilian. kemenin bir alacak işinde beni hakh 
rtlmıştır. Sabah saat sekizden itiba - Yugoslav he;yett: Hariciye memur- ~ıkarma.'ı kafi df!ğildir. Ben o hakkı 
ren muhtelif Balkan delegeleri bura- !arından Yuvariç, Yugoslav armatör elde etmeliyim ki, aldığım hükmün 
da toplanmışlardır. Saa.t dokuz buçu ler birliği reisi Dr. Stijepa Knezeviç. maddi bir kıymeti olsun. 

Garbi T rakyada 
ihtilal yapacakmış 
~tına. 27 (Tan) - Mevsuk a.ske

t1 kaynaklardan alman haberlere gö
~. feshedilen Bulgar Makedonya. ko
bıiteeinin ihyası için Bulgaristanda. 
~a.retli çalışmalar vardır. Komite
itin ihya.at, Bulgaristanm Akdenire 
~kınam yolunda Garbi Tra.kyada ih
tna.ı hareketleri hazırlamak ma.ksa
cltrta matuf görüliiyor. 

konseyindeki vaziyeti 
Belgrat, 27 ( A.A. )-Bay ve Bayan 

Beck, saat 9 da buraya ı.::elmi!!ler ve 

Hava yolları tarifesi 
Ankara, 27 (Tan) - Devlet hava 

işletme idaresi yolcu ve hamule nak
liyatı tarifesi ve şartları Bakanlar 
Heyetince tasdik olunmuştur. Bu ka 
rarnameye bağlı olarak kabul edilen 
ikinci bir kararnameye göre de gare
telerde kilo bWjma 11 kuruş ücret a
lınması esası kara.rlaşmıştır. 

ğa doğru, oda meclis salonunda ko- Zeta vapur kumpanyası umumi mü- icra işleri kanunundan, talimatna -
misyon ilk toplantısını yapmış ve dürü Slanko Siriseviç. melerine \ 'e tatbikat isinin binbir ~at 

~=ş~;,yeti Reisi Bedi toplantıyı Dün ilci toplantı yapıldı :=ı!~~:ı~ ı:~~;~a~=·~ 
Toplantıya muhtelif memleketler Dün sabahki içtima hafi yapıldığı lerincleld ltlyatlanna göre yeniden 

Ribentrop yakında 
londr~ya gidiyor 

birçok revat tara· 
fmdan karşılan -
mışlardır. Beck sa 
at 11 de Stoyad.i
noviç ile gö~ -
müştür. 

••• 
Varşova. 27(A. 

A.) - Beck'in 
Belgrat seyahati 
milnasebetile mü
... 1 .... +,.,,, ..;;,,livPn 
V a r ş o v a siya· 

l!i ~ndra, 27 (Tan) - Berlinden bil 
lildiğine göre, son defa Londra 

tonıeransma iştirak etmiş olan Al -
~ siyasisi Fon Ribentrop cumar -t:1 günU Londraya gelerek, Lort 

si mahafilinde 'hl BECK 
kim olan düşünce şudur: 

Lehistan ile Yugoslavya arasında 
hiçbir ihtilaf yoktur. 

lldonder.inin misafiri olacaktır. 
~emin edildiğine göre, Fon Riben
d;~un bu :ziyareti hususl mahiyette 

Gazetelerin çoğu, iki memleket ara 
smdaki menfaat birliğini hatırlat -
maktadırlar. Bazı gazete makalelerin 
de Beck'in Belgrat seyahatinden mak 
eat, Lehistanm küçük itilafı yıkmak 
için sarfetmekte olduğu gayretlerin 

41man tezyini 

&cln'atlar sergisi 

~ ~hlr edDen etH"rlerden msi 

~arada açılarak büyük takdir ka
~~ "Alman modern san'ati ve Al
tlı aıı rtıodern san'ati ve Alman tezyi
~a ea:ı·atıeri sergisi", yann Fındıkh
ttı_&iiıeı san'atler mektebinde açıla-

'ltrr 

ı_1~u ~Unasebetle sergi komitesi re
t(ırıre Liyipzig Grassi müzesi direk
lt.ı lı l:>r. Vichmann, mtabuat erkam
ti Usust şekilde davet etmiştir. Ser
~Yarın saat 17 de açılacak. 8 hazi
~l~ a kadar açık bulundurulacaktır. 
Q ~et saatleri adi günlerde 10 dan 
ıo t1~-Ye 14 ten 18 e, pazar gUnleri 

-.ıı 18 e kadardır. 

eni bir tezahürü olduğu suretinde 
homen gazetelerinde görülmüş olan 
iddialar protesto edilmektedir. 

Leh gazetelerinin 
yaıdılcları 

Varşova, 27 (A.A.)'- Polonya Dı
şişleri Bakanı Beck'in bugün Belgra
dı ziyaretinden bahseden gazeteler 
Polonya ile Yugoslavya arasındaki 

; dost mUnasebetlerinin birkaç sene -
denberi gittikçe daha iyi bir tarzda 
lnki.şaf etmekte olduğunu tebarüz et
tirmektedirler. 

Express Poranny diyor ki: 
Bu ziyaret Milletler arasında yeni 

iş birliği yollan artmakta olduğu si
yaset bakımından çok mühim bir za
manda vukua gelmektedir. 

Kurijer ozervony ise şu fikirdedir. 
Bugün Avrupa siya.setinde görülen 
buhran, yeni mühim meseleler orta -
ya atmıştır.. !ki memleket Dışişleri Ba 
kanlarının bunları müzakere etmeleri 
çok faydalı olacaktır. 

Maly Dzennik i5e, Belgrattaki ko
nuşmalarda Yugoslavya ile kiiçük an 
tantm diğer devletler arasındaki fikir 
ayrılıklarının mevzuubahis edilmiye
ceğini kaydeylemektedir. 

Şark Demiryolları umumf 
heyeti toplanıyor 

Şark demiryollan umumi heyeti, 
şirketin hükümete satılması yolunda 
bir karar almak ürere yapacağı kon
gre, cumartesi günü toplanacaktır. 

Şirket idare meclisinin geçen aym 
24 ünde Pariste yaptığı husnsi su -
retteki toplantıda, Demiryolla.rmm 
hükftmet.e saWması işi esas itibarile 
kabul edilmiş ve bu husustaki forma 

Tren tarifelerinde Ut.enin tamamlanmaaı için wnumt he 
yetten bir karar ist.eıunesi takarrür 

ll değlşiklfl( etmişti. Bu itibarla esasen kabul edi 
~ll aıira.ndan itı'baren devlet demir- len satış teklifi için cumartesi gün
'İltı~ 6efer tarifelerinde yeni deği- kü toplantıda resmi bir karar alma
~ayiltjer Yapılacak, Ad~a muhteliti rak derh~ hükumetle temasa geçil
~<l darpaşadan sabahları saat onda mesi için murahhaslar seçilecektir. 
._ t'1'ıiacaktır. Bundan başka, Anka- Toplantıda hükumet namına Na
~ ren.len de her gün Haydarpaşa- fia Vekaleti tarifeler umum müdürü $!·50 ve 19 da kalkacak ve Hay- Rifat ve şirket nezdindeki hükumet 
~ a:ya da 9.5 ve 12.30 da gele - komiseri Salahaddin bulunacaklar -

• cbr. 

namına alfabe sırasile şu heyetler ve gibi öğleden sonra saat 16 da yapı - gözden geçirilmesi Iiiznngelen en mü-
azalan iştirak etmektedirler: lan ikinci toplantıda yine hafi olmuş hlm bir adalet i~idir. 

Romen heyeti: Umum mlifettiş mü tur. tçtimaların 4-5 gün devam ede - B. FELEK 
hendis Constantin Mihalapol, baş mü- ceği tahmin edilmektedir. Toplantı-
hendis Grigor Vasilesko, müfettiş larda Balkan anlaşmasına dahil mem 
Langi Benzi, Romen seyrisefain ida- leketler arasında deniz seyrüsefer iş-
resi İstanbul acentesi Georges Mali- lerinin tan:rJmi ve tekn~.k ~ususatm İzmir valisi Fazlı Güleç. dün An-

h d d d alu, Romen seyrisefain idaresi Atina muaY?:e~ ~aslara raptı uzcrınde meş karadan şehrimire gelmiştir. Fazlı 
Avusturya u u un a acentesi Konstantinidi, baş konsolos gul goruşmeler yapılmaktadır. Ka - Güleç, burada birkaç gün kaldıktan 

lzmir Valisi ıehrimizde 

1 Dımitrie Nikolau. ra.rlaştırıla.n es~sl~~· Bal~an ekono- son'ra fzmire gidecektir. Fazlı Güleç, 
+alyan tahkimatı Türk heyeti: Hariciye vekaleti mü- mı konseyıne bıldınlecektır. dün, Vali ve Belediye Reisi Muhid-
p,....,. .. , n (A..A .• ) _ Roma tııalcprf messili Bedi, lkiliıat VekA.leti deniz Bugün Türk heyeti tarafından di- din l:lstündağ ile vali muavini Hü

mahaiıli, Brenner hududunda alın - nakliyat mUHOfU Ayet Altuğ. nakli - ğer heyetler şerefine Perapalaırta bir dai Karatabanı izyaret etmiştir. 
mrf olan tedbirlerin öyle fevkalade yat ıube. müdürlerinde~ ~h?,et Ce - öğle ziyafeti verilecektir. Delegeler 
bir mahiyette olmadığım beyan et - mal, denızyolları umumı mudur mu~- rt i günil Giineş klübiiniin bir 
mektedir Bu mıntakada bulunan as- vini Nihat ve Balkan anlaşması daı- cumad esb 

1 
kl .. .. 

· • k t · ş· · çayın a u unaca ar ve pazar gunu ker mevcudu, hiçbir zaman eksiltil - mı se re erı ınası. . . 
· ti D'ğ t ft b d "t Yunan he,·etı· Deniz miralayı Scar Yalovaya gıdeceklerdır . memış r. ı er ara an, ura a o e ,, · 

denberi faşist milisi bulunuyordu. An ==::::::;:========================~__,,= 

cak parti başkanlığı bütün faşistlere Avusturyada Hitlerciler 
milise iltihak etmek emrini verdiği 
zamandanberi bu miJisin miktan art-
mı§tır. Bu artma, yalnız Avusturya A t A ı 
~~~~d~~:ı~~~ıu!~alyanmhertara- vus uryayı manyaya 

ilhak için plebisit istiyorlar Dün Osküdarda bir 

dükkcin yandı 
Dün akşam saat 18 de Usküdarda 

çarşı boyunda Aşçı sokağında lamba 

Aşağı Avusturyada da Şuşnig aleyhindeki 

Nazilerle vatanseverler arasında çarpışmalar 
cı tsmail Hakkmm dükkanından yan Berlin, 27 (A.A.) _ Viyanadan bil 
gın çıkmıştır İtfaiyenin yardım ile dUk dirildiğine göre, aşağı A vusturyada 
kan tamamen ya~dıktan. sonra a~ vatanperverler cephesi taraftarları 
bas~ınlm~ş ~e ge~ıl'lem.~ın~ mey~an ile son günlerde Başbakan Şuşnig'in 
verilmemıştır. . Ogrendıgımı~ gore, aleyhinde bulunmaya başlayan Hei
yangmm sebebı şudur: İsmaıl Hak - mwehren'lerden üniformalı bir grup 
kı, akşam üreri elinde cigara olduğu arasında şiddetli çarpışmalar olmuş
halde elektrik sigortasını değiştirmek tur. 
istemiş, bu esnada kontak olmuş ve A H • 
cereyan ıambacıyı çarpmıştır. İsmail vusturyada aııler 
Hakkı, ani sademe ile yuvarlanmış tekrar faaliyete geçtiler 
~e ke~di~ini toparlay,ıncaya kadar e- Viyana, 27 (A.A.) _ Nazlerin A
lindekı sıgara yerdekı talaşla~ tutuş- vusturyanm her tarafmda yeniden 
tur.rrı~ş. or8:<1a bulunan benzın kutu- faaliyete girişmiş oldukları haber ve 
lan birdenbıre parlamıştır. riliyor. Öğrenildiğne göre gayri ka-

Golf final maçı dün 

tamamlandı 

nuni olan bu faaliyete Berlinden ge
len talimat üzerine girişilmiştir. Yu-
karı Avusturyada Gosau'da vatanse
verler grupunun yapmış olduğu bir 
mitingde birçok nazil er Avusturya -Şehrimizin ecnebi ve bilhassa dip

lomatik mabjlfilini pek yakında ala -
kadar eden Golf oyunlarının finali, 1 Mart isyanından 
dün, Maslak yolundaki hususi Golf 
sahıunnda yapılmıştır. 

İngiliz ve İsviçre elçilerinin şahsen 
sonra azledilen 

nın Almanyaya ilhakını istemeyen 
kendi hatiplerini şiddetle alkışlamış
lardır. Siyasi mahfeller, nazilerin ya 
kında Anschluss için bir plebisit yap 
tırmağı arzu etmekte olduklarını be
yan etmektedir. 

Nazilerin muhakemesi 
Viyana.. 27 (A.A.) - Avusturya -

daki Nazi hücum kıtalarıru yeniden 
teşkil ve tensik etmeğe teşebbüs eyle 
miş olmakla itham edilen 18 Naziye 
ait davanın ikinci gününde bütün maz 
nunlar, hükumetle dostane bir itilaf 
vücude getirmek arzusunda oldukla
rını ve gayri kanuni olan Nazi hü -
cum kıtaatının yeniden teşkiline kati 
yen teşebbüs etmediklerini söylemiş
lerdir. 

Kuin Meri vapuru 

Nevyorka hareket etti 

Ağacamlnin divarları 
Evkaf umum müdiriyetinden Ağa 

camün duvarları meselesi etrafında 
şu mektubu aldık: 

"Garetenizin 18 Mayıs 936 tarihli 
ve ondan evvel de başka br nüsha
sında ve Beyoğlundaki Ağa camii du 
varları hakkındaki (Madem yapıla • 
caktı, niye yıkıldı?) başlıklı yazılar 
okundu. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü idare

sinde bulunan abidatı ve eski eserleri 
fenni ve tarihi kıymet ve vaziyetleri 
ni korumak suretile ve bütçesine ko
yabildiği karşılık nispetinde onarma
yı ve semtlerini de güzelleştirmeyi 
programına koymuştur. 

Ağa camiinin arkasındaki çirkin 
görünüşlü yerler kaldırılarak tamir 
ve ıslah edilmesi tasarlanırken cep
henin kısa bir duvar ilzerine zarif par 
makhk konulması ve küçük avlusu
nun da bahçe haline sokulması akla 
gelmemiş değildir. Ancak bu işler 
ferdi zevkler ve gelişi gilrel düşünüş 
lerle değil, mütehassıslarınm rey ve 
fikirle yapılacak işlerden olduğu için 
Müzeler Umum MüdUrlüğUnde abida 
tı ve klymetli eserleri koruma komis 
yonu ile temas edilerek ve hatta o 
komisyonun ayırdığı salahiyettar bir 
heyetçe mahallinde tetkikat icrası 
temin olunarak adı geçen camiin ta
miri tecrübeli mimarlara bırakılmış
tır. 

Mütehassısların miltalcası camiin 
caddeye bakan duvarını hususi bir 
ev bahçesi duvarına benzetmek tar
zında çıkmadı. Duvarda açılacak pen 
cerelerin ve parmaklıklarının camiin 
inşası zamanmdaki Türk sanatını ya. 
şatmast tarzında takarrür etti. Bu
nun için bu tarz ve o mevki ne yük
!'eklikte duvar istiyorsa mimar onu 

iştirak ettiği bu oyunlarda, Japon el- Yunan memurları Londra, 27 (Tan) - Dünyanın en yapmak :r.aruretindedir. 

çisi, Lord Loyd, İngiliz elçisinin eşi, At' 27 (T ) T ·• ·· 
. . . ına, an - eşrıı encumen 

lngiliz ve Yunan denız ataşeleri, A- de bugün 1935 Mart isyanında alaka 
merik?-11 sefarethanesi erki.nı, kor ~ip dar görülerek Çaldaris ve Kondilis 
lomatiğe mensup phuılar, elektrik idareleri zamanında azledilen beledi
şirketi umum mil~~ !'anaes, A. Ge ye ve cemaat reislerinin tekrar nı~v 
sa.ryan ve §ehrimizin bırçok t&nın.mI§ kilerine getirilmesi hakkında. hükft
yaba.ncı si.malan hazır bulunmU§lar- metin hazırladığı kanun layihası mü 
dır. . . . zakere edilecektir. Bunlaırm içinde, 

Oyunlarm ne~ı.ceeın~~ Ke:nilc, Ba· Mart isyanında mahkum olanların 
yan Grabe, İngilız elçısı Sır Percy tekrar vazifeelrini almaları kaydı bu 
Lorain, Suraski, Ro?eı:-~· Ba~an. Gin lunmazsa, Lib'.eral ve eski Cümhuri
dorf ve Blambeş galıp ilan edılmışler. 
kendilerine gilzel kupalar hediye edil 
miştir. Kupaları İngiliz elçisinin eşi 
dağrtm11 ve kazananları tebrik et -
nı.iırtir-

yet partileri, hükumetin bu layiha
sını kabul etmiyeceklerdir. Haber ve 
rildiğine göre, Hükumet, layiha red
.tierlilse dahi, nroje esaslarını neşir 

büyük vapuru olan "Kuin Meri,, bu- Hüliı.sa: Yapılacak iş duvarları da, 
gün ilk defa olarak saat 16,30 da mezarları da tarihlendirmekten; bina 
Sauthempton limanından ayrılarak yı da, avluyu da gürelleştirmekten l
Nev-Yorka müteveccihan hareket et- ha.rettir. 
ıniştir. Bu cevabın muhterem gazeteni-

Deniz kenarında ve limanda toplan ze geçirilmesini dilerim.,, 
mış olan binlerce halk "bura,, sesle- Evkaf Umum müdürünün gfüıter
rile ve alkışlarla "Kuin Meri,,yi uğur- dği ali.kaya teşekkür ederiz. Ancak 
lamışlardır. şurasını kaydetmeden geçmiyeceğiz 

ki, biz camiin etrafını hususi bir ev 
dıvarına benzetin demedik.Şehrin gil 
zelliği bakımından düşündüklerimizi 
yazdık. Mademki yapılacak iş duvar 
ları da tarihlendirmekten, binayı ve 
avluyu güzelleştirmekten ibarettir. O 
halde mesele yoktur. Zaten bi7jm de 
istediğimiz budur. 

ve tatbik edecektir. İsyan dolayısile 
azledilip te Demircis hükümeti za -
manında memuriyetleri iade edilmi
yenler hakkında da hükümet ayrıca 
ayrı layihalar hazırlamıştır. Bu layi
halar, yakında tesrii encümene sev
kohınacaktıı-
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Meclis orduya inan ve selamını bildirdi 
· · · G zi di onız Uzunyaylada bir IUlama me dahildir Belki bu blltçede bunlan 1& kee kendi zevkine göre bina yaptılı raftan itletme imtiyazı da k~dlltl'l-

h tt dır [=&f~: •:d~ne ~~~::: ;:ı~:~~~~~ra:er:ı:~ seTesi _v~. Çayır için oraya yardım r&haten° ~öttmiyecüeğiz. bJ?i~ sene~e ~~di.rde:~~ b~aım:fkgm_fır: ~~k !ı~~ ~~~=~il::~l T;;,~i~z~~~~~;!3 h~~~ zunım a. ı var · u kesirde Yayaköy Edirnede Sazlıde - edecegiz. re de aan olmak ezre ır yon • gısmın n e a a .. pı· 
sinde bitecektir. Fakat Enurumdan Bal kesird K cad re kö rüle- Buna mllmasil daha birkaç ufak ralık taıı.taatı fevkal1de olarak ve- mezsiniz. (alkışlar). vardır. Balkan harbinden ~nce ya 
da :inşaata bqla.ıuldığı için bir bu - ~· : kt ~ arın e p müracaatlar vardır Bunlara da yar- rildiği takdirde: Vanda Şamram su- Bu münasebetle umumi beyanat lıp bili.hara Bulgarların elıne geÇell 
çuk .sene kadar müdde? kısal~tı~. n ~~~:~ i~ :~tına da devam ede- dım yapmak niyetbıdeyiz. yu (300,000 lira), Malatyada Der- sırasında Hüsnü arkadaşımızın su • ve Balkan harbiyle ~ukilt eden hat • 
Yanı 1,:S sene evvel bu ınıaat bıtmış - · § Şimdi elimlme iki büyük ıu iti var me kanalı (17,000 lira), Malatya.da larm m1ahı için buğday koruma ka- tar vardır. Nlhayetünnlhaye yalnJI 
olacaktır. Malatya iltisak hattı da. cegıs. dır · Birisi küçük menderes havzası- Sultan wyunun SürgU suyuna teptili nunundan hlsıl olan paradan yardım fstanbul - Edirne kısmı elimizd~ kal· 
937 malt senesinde bitecektir. Bunu Şose yolu inıasr nm. temizlenmesi ve Cellld gölünün mecruı (30,000 lira), Adanada Sey- edilmesini ileri sürdüğünü hatırlıyo- mıştrr. Bu hattın işleme vaziyetı, ,ır-
da proje dahilinde kısaltıyoruz ve bu 1935 senesinde 2.380,000 lira bedel kurutulması ifi diğeri de Nilüfer su- han ve Ceyhan mahmuzlan (:SOOO li- rum. .kete, mUlkiyetf tamamen devlete ait· 
suretle 937 de biU:cek olan bu kısım le ihale yapılmıştır. Bunun 1.230.000 yu ve onun te~izlenmesi işidir. Bun- ra) Çartamba ve Terme bataklıklan Hakikaten memlekette wlama ~e tir. Bunda mUnakaşıı.mrz yoktur. Bu· 
bu mali sene bitmış olacaktrr. lirası 1935 bütçesinden tediye edil - lara 936 eenealnde de devam edece • nm bir kıımı 1~,000 lira, Uzunyay- selesine ehemmiyet ve kıymet veni- nu. <>4il&r da kabul ediyorlar. 
~u halde Diy~bekir - An~ara hat miştir. 1.500.000 lirası da 936 bütçe- ğiz. la sulama işinin mütebakisi 30.000 li me zamanının geldiği kanaatindeyiz Şimdi işletme esuı 9ujur. Istanbul· 

tı ıle, Mal~tya, Sıvas , Kayserı, Anka- sinden tediye edilecektir. Evvell birini söyliyeyim. Kü- ra, Tarsusta Berdan barajı 130,000 Her yerde bota akan suların mUm - dan Edirneye kadar olan 300 kilonıet 
ra ve aynı zamanda. da Sa~~n isti- Trakya yollarından İstanbul • E - çük Menderes euyu üç bu - lira, Büyilk Menderesete Tiribey ova kün olduğu &adar mazarratından roluk hat aagarf 25 milyon lira klY"' 
kametinde olarak Diyarıbekırı latan dir.ıe yolu, lstanbul Vilayet hudu - çuk milyon liralık bir tqeb- sının ıulanmaıı 27,500 lira, Büyük halkı ve araziyi .ınuun bir hale koy metindedir ve lfletme sermayes; 015 
bula 200 ~ometre kadar yaklaştır - dundan Lkleburgaza kadar 80 km. bUıtUr. Cellld gölünün kurutulmaaı Mendett11te Atçe ovasının ıulanm~~ mak ayni zam~nda bunla~an istifa· rak bunların koydusru para da 5, 
mış olacagız. . . ve Muratlı - BUyükkanştıran 14 km. ve KUçUk menderes kanalmm açılma 9,000 lira, Harsumdu kanalı temdıdı de etmek. Tabıf modern bır hayata buçuk, nihavet f milyon lira kıynıe-

Erzurumdan hafnyata ve tes~·ıye lik yolun ihale bedeli 1.800.000 lira- 81 iti, bu, 0 ha.valiyi feyezan IUl'etiy ve imalatı amaiyeai 65,000 lira, Bur- girmeğe başlıyan bir memleket için tindedir. Şl~ket öyle bir mukavele 
ye başl~1?ıştır. Onun ~an un layıha- dır. Bunun bir milyonunu 935 bü~e le tahrip ettiği gibi ayni zamanda hu 11ada Orhanelinin sulanması 13,000 bu i§in esu vazifelerinden olması yapmış ki, evveli 1923 senesinde re
smı da bıtırmek Uzereyız. 1937 sene- sinden ve 800 binini de 936 senesın- talık ve ıaire gibi lfetlerle halk tiz&. lira, işlerimiz vardır. kanaatindeyim. HUkfunet bunu mUd adaptıiyon eaasma göre bir mukavele 
sinde Divriğe varacak, 38 de de Er- de ödeyeceğiz. lnıaatma devam edil- rinde de tahribat yapmaktadır. Şim Iğdırda mevcut Serdarlbat bara- riktlr. Hüldtmet mUmkUn oldufu yapmak ,eklinde iki maddelik bir teY 
zincana. Erzincana a~stos veya ey- mektedir. Bu yol Avrupa muvualuı diye kadar 19 kilometre tulünde ka jmdan bir tünel ile IU &lmmuma ait kadar bu yolda gitmeye çallf!Dakta- imza etmiftir. Mal~u llinfz bu hat 
lfilde vara.cağımıza gore Erzuru.m- na mUntehi olacağı için asfalt olarak nal açıldığı gibi ımat ifler için icap• avan etütleri yaptık. tn,aatm Rualar dır. Bugün bütçenin umumt vui • esasen Avuaturyalılarmdır. Sonrala!'I 
dan da ayni ~arihte ~svi~ei tUrabıye yapılmaktadır. Esası makadam f()lla den projeler de hazırlaıımlfbr. Bu tarafından yapılmasını tetkik iç~ yeti bu kadar lmkin vermektedir. aksiyonlarmı Fransızlar ellerinden al• 
ve köprUler fılin da_ bıtlD.1§ ol~caktır. olarak yapılıyorsa da üzerine klfi de Uç buçuk milyon liralık itten ameli bir Ruı mühendisi bend mahallıne HtlsnU arkadaşımıza teeekkUr ede • mıflar ve readapeiyo1' mukavelesi e
iYal.nız oraya v~ıgmuz vakıt ferşi- recede ufalt konacaktır. olarak ne kazamyonız, netice nedir? gitmiftir. Bir de yapı iflerimiz va: - rim. Hakikaten çok canlı blr nokta- sası üzerine Fransızlann eline Rl9" 
yat Erzlncand~ . ıtibaren E;zunıma Trabzon - İran transit yolu da Er- Evvell Cellid gölünün kurutulmaiiy dır. Bu, biz Nafia veklletine geçtık- ya temas etmişlerdir. Kanaatlarma mesi kabul edilmiştir. 1929 senesindl 
devam edeceği ıçın ray ferJıyatı ka- zurum ve Ağn villyetinde olmak ür.e le 8 bin hektar arazi, diğer bata.klık- ten aonra iltizam ettiğimiz bir iftir. tamamiyle i§tirak edl yorum. burada Ctlmhuriyet devrinde bir llll: 
lacak. Erzurum~. kadar ne kadar fıı:z re iki kısnn yol ihale edilmiftir. Be- lann kurtulmasiyle 12 bin hektar a- Fakat fUnu itiraf etmeliyim ki, ol • ke.vele imzalanmnştrr. Bu mukaveleY' 
la yapıl~ ray do,enmeai günde bır deli 231,500 lira olup bunun 131,000 razi ve 50 bin hektar arazi de Men- dukça ağır yUk altmda bulunuyonız. lmtiyaıfr ılrlıefler K(jre şirket Cümhuriyet idareainin .. 
buçuk ~?metttden fa~a yapıl~mıya kUsur lirası 936 da ödenerektir. ln- dereı ovasının feyezanlardan kurta- Btıttln veklletlerin ve devlet mUease- Arkadaşmı11, TUrker imtiyazlı ,ır line ~ectiğinden itibaren devlete bo1'9 
cağına gott 38 eeneslnm mUsaıt ay- ,asına devam ediyoruz. rılmasiyle kazanmış oluyoruz ki ce- ıelerinin murakabe etmek, in§alarma ketlerden baheettiler. Onlarm tlJ:erin lu olduğu bir hesabın neti.cesini tedl· 
lannı fe!'fiya.tla geçireceğiz. 3S sene Ankara.da baraja bir yol yapıyo - man 500 bin dönilmlük araziyi kur- azçok adam tahsis etmek meaele olu de çalı§tığımızdan dolayı bize mem ve edecektir. Bu da 6 buçuk mt1Yo11 
sinin aon. a?'l~nnda ve 89 eenesi ya- ruz. Anka.ranm ihtiyacı için lüzumlu tarmış oluyoruz. Bu arazinin çok fe- yor. Fakat bunu da mUmktln olduğu nuniyet '9meai gösterdiler. Kendile- frank kadar bir ~ydir. Fakat yapıla.il 
~a girdığimh vakit Erzuruı;na gir- bir yoldur. Bunu da .orta derecede as yizli ve mahsuldar olduğunu o taraf kş.dar yetl§tirmekteyiı. rine teşekkür ede.rim. Beni~ kanaa- mukavelede kilometrn tazminatı yr 
mıt bulunacağız. Bu taraftaki ,tmen falt yapıyoruz. Bu mşaat 936 sene- arkadaşlarım yakından bilirler. Merkezde 1,780,000 liralık kadar tıma göre kendi ıfadelerinı teyideln rine bir intizar hesabı diye bir mad~ 
dife: vaziyetimiz budur. sinde 107 bin lira masrafla ikmal e- Bursa ovasınm ıslah, ameliyatına bir ifin mlirakabe ve nezaretini te • söylemek isterim. tmtiyazlı ,irketler de kabul edilmiatir. Bu intizar hHabl 
Diğer taraftan Antalyaya yapıl • dilecektir. İnfaatına devam edilmek- devam edeceğimizi söyledim. Bu da mln ettik. Villyetlerde iki milyon 822 meselesi, memleket istikbaline kavuş 'irketin kovduğu sermaye senede bil• 

makta olan hattmıızm Burdura ka· tedir. lki milyon 700 bin liralık bir iştir. bin liralık iş yapılmaktadır. Bunlarm tuktan, Lozan muahedesiyle lstikll- mem nekadar para getirmiyecek olut 
dar in,umm deva~ etmekte old~- Vilayetlerin ihtiyacı için 50 slindtr Biz bunu geçen sene yaptığımız blr projelerini yaptık, fen memurlarnruz lini temin ettikten sonra tema.men sa Ust tarafı billhara ödenmek Ut.e
ğunu bliyorsunuz. Diln aldığımız b r ISmarladık. Otuzu geldi, tevzi ediyo- kanunda izah ederken söylemİ§tim. vaıırtuiyle mUrakabesini temin et - halledilmeai 1lzım gelen bir pilıiU re intfallr hesab•na almacak denilnıff 
telgrafta Burdura lokomotifin gi~t- rlız. 20 daha geldiği vakit tevzi ede- Yüzde 20 eksiğine durduruldu. l9te mekteyiz. Ayni zamanda hükiimetin vaziyetindedir. Ecnebt eermayeainin tir. Halbuki birinci, ikinci eenelerdeO 
ği bildirilmektedir. Burdura 

26 .k~lo- ceğiz. Silindir için bazı arkada,lar mü 0 yüzde 20 den yeniden natamam kal en ziyade bu işe alakadar olma.smm, aleyhinde olmadıfmuzı, her hangi itibaren intizar hesabına bir takırn ı>' 
metrelik bir kIBmı k~mıftı. Bitiril - racaat ediyor. mUmkün old~ğu ka • mamuı için 550 bin liralık bir para- bu iti bir elden çıkarmak leteyiflmi- bir ecnebi sermayesinin memleketi- ralar ~irme"e baf(lamJS ve Afi hasıl• 
miştir. Yakında resm.ı kilfadmı yapa dar. para buldukça en son sıstem si- yı Bursa ovaaının eksiklerine aarfe ıin sebebi, Nafia Vekldetinin meaul mir.de iş yapmuına bir itlrazmın tmm 4 te birini devlete verme~ bir 
catıı. Antalyaya kadar olan kmnn lindirlerden yedek bulundurmağa ça- deceğiz. Burada da 2500 hektarlık bir makam olduğunu nazarı dikkate olmadığını ve çok görmiyeceğimizı madde ile tespit etmiş olduğu halde 
için fevkallde tahsisat verllı_nek ıu- lrşacağız. arazi kurutuldu. 20 köyün halkı mt· alarak yeni devlet idareısinde binala- söyledik. Fakat yine evvelce söyle- ondan da on para vermemektedir• 
retile lnşasma devam edeceğiz. Mut- I •t I malı idi. Bataklıkların kurutulması rm sistemlerinin azçok bir olmasını diğimi teyiden ıöyliyeyim ki hak· Şimdi hem on para vermez, hem de 
lak sUtttte devam edil_~ektir. Bunu ran transı yo U dolayısile sıtmadan kurtanldı. Tabii temin etmeğe çalqmaktır Buna müm ıar menfaatlar mukabilinde olmak bet altı milyon lira sermaye ile 25 mil 
res~. bu ~1:8üden hukumet n~ı- Tra.bzon~an lr8:" hududuna kadar bunda sıhhat veki.letinin tetkilltı da kün olduğu kadar ça}ıfıyoruz. Vili.- ıazmı gelir. Eski idareden kalmq yon liralık bir hattı işletir. Neticede 
na soylıyebillrim. Bazı kafası dar m ola~ ~ransıt yolu mşa~ın~ devam ~e beraber çalışmı,tır. Bataklıkların ku yetlerde hUkWnet binalan bir sistem olan bu ıirketleri bu hak prenaipi· de intizar hesaJ)larmda toplanan P.
sanlarm, acaba b~da kalac~ mı ce~zı. ~en se~e Gumilşhane. vila- rutulması suretiyle itte bu 20 köy ve dir. Kazalarda ve nahiyelerde de ne bir türlü inandıramıyoruz, buzu- rayı kayden muhafaza etmek yoJıınU 
~bi dUf(lncelerini 1:'ıt.iyoruz. Böyle ye~ınde ihale edilen kısımlar ık~al 20 bin hektarlık Bursa ovası kurtanl mümkün olduğu 'kadar binaların bir runuzda açık olarak bunu söylemeğı tutmaktadır. Vaktivle bu maddeler 
brr ~y yoktur. Ta.bUf:tile devam ede- edılmekl~ be~~r Erzurum .ve ~gn dı. Şimdi birtakım dereler taş, çakıl, olmasına doğru gidiyoruz. Tedricen de vazife addediyorum. Vaktiyle bel nasılsa konmuş. şimdi mUcadelenıil 
cektır. (Bravo aeslen) · vllyetlerı~e duşen .~mın bır mık • filan yuvarlamaktadır. Onların önU- bunu tekemmUI ettireceğiz. Bu milna ki iktlaadf ve ticari maksatlarla gel- bunun üzerindedir. İntizar heaabJDI 
Hudutlara lıadar darmı da ıhale etmıştık. B=an t~~ ne geçmek üzere projeler yapıldı. sebetle de. fU noktayı ar7.edeyim; ma mit olan bu eennayeler, ayni zaman karşılamak üzere istediği tarifeyi ıca· 
lmeadlfer ra fevkflde olarak ~ac:U. ız a Yakında ihalesini yaparak buna de - lfımu iliniz bir memleketin mimari da eakl zamanm siyut kollUlannı bul edeceğiz. o da bu tarife ile b~ 

1 aisatla rana kadar 
0 

an . ~ yapda-a- vam edeceğiz. Bunlar geçen aenenin tarzı o memleket tarihinin en canlı bir tnrlll ımut.amıvoı:lu.. Ma,auıA.fih ıııı k-.zıp+~·~ Halhı.tki hArhaaıll• Diyarıbekirden, ~~ fU'.lu. c~~· Bu l9H aeneei preJ9nme muvazene kanununa ve heısapıarma 12eımennaen bınsı oıacagmaan ner • bunlarla elimizden geıcııgı_liadir~~a1t oır fan eYi tiôul Mef'9eıt emmm u . 
doğııı: ve cenuba dogru gıden ~~ hildır. . ve menfaat esası Uzennde muca- nu kapatma.nm imkA.nı yoktur. Bil 
nmızın yapılma.Sına devam edeceğiz. Şimdi topyekfuı olarak 93~ senesı ~-------~ deleye ve anlaşmaya devam ediyo- [Arkası 8 lnt"ldP]~ 
Bir arkada,ıın geçen gün fime~di • b~tçemizde ~ol ~e k~~rüler. ı~in btr rveı·a.Aı· Bayarın ,·zahalı ruz ve edeceğiz. (Bravo aesleri). -
ferler memleket için hayırlı oldugun- milyon 28 bın hra go~ceksınız. Y?l \_.,~ Size kısaca bir miaalini göeterece- I"" 

dan baheettiler. Şimendiferler ma - parasının yüzde 15 lerınden de bir ğim Bundan ibret alabilirsiniz. Is-
lfunu lliniz yUkMlmek azminde olan milyon lira tahmin ediyoruz. YU~e • • tanbtıl elektrik ıtrketlnin 1925 aene-
bir milletin ilk vazifesi olarak yapaca 15 ıerden fazla kalan para olursa aoy iktisat Vekili Milli Ekonomının sinde haa111tı 2 milyon 111 bin ura 
ğı teylerdir. Onun için memleketin lediğim hizmetlerden bqka 36 eene- iken 1935 senesinde 5 milyon kUstlr 
hudutlarına kadar olan tiınendif~r sinde yenide? köprll ve ut~.tefek ana hatlarını mecliste anlaffı liradır. 
ihtlyacmı tatmin etmek bUkbıetin yolların tamiratına aa.rfedecegız. ..,.... ı .e. I Lf 
esu vulfelerinden biridir. Onun t - Bfr noktayı heyet muhteremenlz.e Ankara, 27 A.A. - Ekonomi Baka nılutl&riyle halka yaratmıt oldua .. Halil uzrm , ••• il r 
çm yapılan it fazla değildir. Bu esas arzetmeden geçmiyecefiın. Trakya - nı Celll Bayar bütçe mUzakereel refah ve servet dereceeinin ehem- sullıtlmal 
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vazifesi aıraamda yapılması mübrem da yapmak Uzere olduğumuz yoldan münuebetiyle aöz almı§ olan ha- miyetini ve eeker iltfhllkl arttıkça Şirketlerde halli ı~ gelen bir ıui 
olan ,eylerdir. Dtyanbekirden, Ell - maada genel kurmay başkanlığı biz- tiplerin ekserisinin teker işine te- bugün heaapaıs açıldıklan ileri BÜ· istimal devam etmektedir. Iatikrazla
ziııden öte tarafa yapmak latediğimiz den 350 kilometre yol daha istemek- mas ettiklerini kaydederek, hüldllne rUlen fabrikalara ilaveten bir çok nm artırmak, her hangi blr iti mtlın
hatlar için, iki İsveç gruplarmm mü tedir. Bu yolların yapılması ise 5 mil tin şeker sanayiini dahil! bir politl- fabrikalar daha açılmuma zaruret 1riln olduğu kadar istikru ~e 
raca.atı vardır. Bunlarla hali milza- yon liraya miltevakk.ıftır. Tabii arzet ka olarak elde tutmakta bulunduğu- hasıl olacağını kydeden ekonpmi Ba koymaktır. ÇUnkU yüzde 8 faız alı
keredeyiz. Topyekiiıı olarak Dtyan- tiğim gibi tahaisatunızm müsaadesi nu söylemi!} ve demiftlr ki: kanı mevcut f abrikalarm l8tilıul yor. Onu peoinen çekiyorlar. On -
bek.irden cenup hudutlarına kadar nisbetinde hizmet yapacağız, daha .. Şekeri ucuzlatın& i§ini de ehem- kudretleri ve fabrikalann zürra ile dan sonra kendi fa.iz ve 
bu istikamette ayni hatla bir nokta- fazlaamı yapamıyacağız. Bunu yol ka miyetli bir iş olarak ele alm11tık. olan münasebetleri etrafında izahat • dividant _ ı için bilyilk bir kısmını 
dan ayrılmak üzere iki hat, ayni za. nununun tadili hakkındaki noktai na Hükumet fedakarlık etti. Fabrika· vererek, gec;en yıl Uşak mmtakasm· aymyor. Btıtün bunlardan aonra da 
manda Zonguldaktan Ereğliye kadar zar ve prensipimize delil olmak üzere lar fedakirlık etti. Yalnız pancar da pancar istlhaalltmm noksan ol· mütemadiyen vekllete tarifelerin az. 
olan kısım Ereğli limaniyle, Trabzon söylemeği bir vazife addediyorum. eken möstahsilleri bu fedaklrlığı muı yüzünden fazla masrafa 1ebe- lığından llltlyet ediyorlar. En hafif 
limanları ve dalgakıranlan yapmak Dördüncü müfettişlik mıntakasm· davet etınedik. Onlan eerbeat bı- biyet vermemek için Up.k fabrika· şekilde de olsa komiayonlanmızm 
U7.ere hali miizakeredeyiz. Müzakere da bu seneden itibaren bir faaliyete raktık. Şekerin, bu fiyat tenzili sa· ımm ı,letilmediğinl ve müstahsili yaptığı bir tarifeye firketin muhak -
ler oldukça inkifa! etmektedir. Ümi~ ba9la.nmak üzeredir. ?rada yapıla - yeainde iatihli.ki yUzde 39 nisbetin· zarara uğratmıyarak pancar~annm kak akaini iddia etmesi eeutır. Tari
ediyorus ki, ya bu suretle veyahut di cak imar işleri yol, koprll ~e saire - de artmıştır.,, Eakieehir fabrikaamda ielenılmlı ol felerin azlığından ve a&ireden bahset ~ 
ğer auretle mübrem olduğu nisbette nin kamilen Nafia Veklletı t~ra~ın- Ekonomi Bakanı teker flyatlanm dufunu söylemiştir. mek ve ıiklyet eylemek ıuretiyle de- ____________ _.. 

~ ........ 
bu hatları İnf& etmeye ve limanları dan yapılması .esas~ kabul ed~mı! - indiren kanunun ana hatlarına kısa· Emin Sazak CEllrltehlr), ligorta le vam ediyorlar. Görtıyorus ki, bu ka- O L U il 
da yapmaya devam edeceğiz. Bunun tir. Her sene bır milyon 3M bın lıra ca temas ederek, "Hük\iınet Ud eene !erinden bahsederek bu ltln tam ml- bil ıtklyetleri kendilerine prensip CUmhurl,.t Balk Parttai ~ 
için bütçemfr,de ahynhcaaldebirbparadeıör- ~e:t~mek !;re~i syoe~~= :s:p-i müddetle hariçten teker ithal ede- naaile devletçilik aiatemfmfıin el ko- ittihaz etmlflerdir. En haklı vazitarly• kazuı befkanı ft Baro ildncl ~ 
mezainiz. Fakat er u, vam ~ mm u cektir. Hariçten ieker ithaline 11& acağı bir İl ol&caPu tebarilz ettir- te blr komisyonun tenzil ettlii • aeıeob': 
edilecek bir lttlr· rUleri yapacaju. Bu da aynca mü- bep olan keyfiyet de, devlet hazine- ~ devletin bu 1tl inhiur idarem fenin bile flrket a1mlDi ldd\a etmek· avukat Bay KMJd Bllamet ~ 
ICö li I fettiflk mmtakuma ait tabetaat ara sinin birdenbire gUmrilk varidatmı gibi idare edebilecettni bu ayede si- tedtr Evvel& bu vulyetin 1aWıı va- lin biraderi ve yüksek ticaret ve fi 

pr ... ., ıımcladır. 8c.o "" köprlller baklmıda- kaylıet-1 gibi bult bir oolıep- al 1 rta el& lmJd.ıı 0buluıımut oı.- .ıt..i ı.a_,..c1& bulmıdutummu 1- 1&t mettobl mn•Ulmlorlnden 1111 .,ı 
19315 aeneainde 21 ldSprll ihale et- ki maruzatım bundan ibarettir. ten doğmuştur. O iki senenin biri r -

1 ~lt ıya ;...+; fade etmek iaterim Amme iflerinden ki Mazlum Alaybek'in kayın t>irad 
· va..c.. d mir kö rl1 lmak üze- yin cagmı euy em">lwr. · ._ ....... , - _ _.l 
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Su itleri geçmiıtir. önümüzdeki eene de, e Be Türk (Afyon) turimı tefkl· t irketlerin aldıldan paranm tef~nı· r, Bankası daire mUdürU Bay J!.ill""' 
re bu eene de bu lnf&&ta dev~m ede- Su ialeri hakkında mUzakeratta bu o karar mucibince hariçten ııeker A rç er ede k ~ it için bllt- atı vardır, fakat tmilinl lilzu1D8US Hikmet Gelenbeğ irtihal eyleıniftit· 
cek tekilde bütçemizde tahsısat gö- .., gelecektir. Ondan aonra fabrikalar latmak temaul s tahs~ tm --tıgınv 'a ış· a- addederim. ukt' 

'--in· lunacagı· m. Ve bir arkadaşımız da çeye on an ısa ll.loJ Cenazesi yarın saat on buç rece- ız. normal kapasitelerile çalışacaklar- . amllardan tasarruf cıaı1 • 
Bu köprüleri ıft'&liyle okumak is- Samsun ha.valisindeki bataklıklardan dır. Ve memlekette pancar zürrai da ret etmı§, başka f . . $a rk Demlryolları Cerrahpqa hastanesinden k~L _ _Jtll 

te ·m· bahsetti. Bunun hakkında ne yapabi ti 1 etmek ıuretile bu fasıldaki tahsısa· mu···alıereıl rak Bakırköyünde aile makbeI1"'""" ~~un _ Bafra köprilsU, biliyor- leceğimizi izah edeceğim. Bütçemiz- fazla istihsal yapmak IUre Y e men tm arttınlmasIDJ istemiştir. Afyon • 
120 b" r ( ··rtı nu ) bir faa.tlarmm korunması için kendile- b b d b k t rizm teşki Doktor Fatma Memik (&iirne) defnedilecektir. __,,,,,, sunuz ki bu öteden beri mühimdir. de ın ıra go yorsu z rine daha fazla ekim kontenjanı veri me Ulu, un an &§ a u • ed 1 

Fakat y~pılmıyordu. Bunu yapıyo • para vardır. Su if}erlnde vaziyetimiz lecektir. GörlllUyor ki mesele basit- ıatı yapılırken kambiyo meaeleainin - Şark demiryollarile cereyan en • Bugün matinelerden itibald 
ruz. Bu 250 metre tulünde memleke sekiz mıntakaya ayrılmıştır. Bu ae- de nazan itibara almmuı llzmıgele müzakere hakkında aaym bakanımı- d 
tın en ~uhtın köprillerinden birisi o- m mmtakanm utak tefek bazı mub tir.,, ceği noırtasmda miaaller göetererek ım biz.i ten~.et~e1ini.rica ediyorum. MELEK Sinemasın a 
la.caktır. Ayaklan çıkmıftI, inp.sma rem i9leri için lilzum görülen yardnn Bu mevzu üzerindeki izahatma de mrar etmietlr. Naf~a vekilı Alı Ç9tinkaya (Afyon 
devam edilmektedir. lan temin etmek için kabul edilmiı vam eden Celll Bayar pker fabri- Celll Bayar, tekrar kUrsUye gele- Karahıar), bugünün ~evzuu ara - 2 film birden 

Sakarya köprilatı, Kocaeli villyetin bir paradır. Ondan batka Çorluda as kalarmm bir amme müeıeeaesi ol- rek tilrlzm halrkmda ileriye atlrUlen 1IDd&dır· Arkadıpırnz ısa~ buyuru- f ., ANftA KARENiN 
dedir. Buna da devam edeeej'is. üç ker ve muhacir ihtiyacı için çok mUb mayıp birer menfaat mll-1 ol- mütalealara eevap vermlf ve etctlmle yorlar, Jmaca izahat vereyım. 
ayaklı, gözü 35 metre tulündedir. Baf rem olan bir su lhtiy&CJ vardU'. Bu - ederek pkerin yal demleth' ki: Şark demiryollan itinin mllzakere
ra köprtlsil yedi ayaklı 250 metre tu- nunla onu da temin edeceğiz. Sonra duklarmı ip.ret h ı etl - ,._ TOtlml meseleıd, haktbter- si yakmda baflıyacaktır. Evve1l mile 
lünde her göd 35 metreıilrtir. burada bize her taraftan bilbaua =:zeznt:~:~1:.ın9ı:ı':; ~~ "lemlftetin heyeti 11..,umtyMlne.. tWlt çıkarmak ve mllzakereye yanıt "' 

Clazizde Keban köprllatt, bu Fırat Garp villyetlerinden wlama hutm • noktal nazarmdan dahil! bir meeelt .,,o bir tedbir tt' • • suretil~ anetı' 'll&ID&k latediler, btllhara hUkft.metl 
U· ndedir. Sanat itibarile yapmak- ınmda zevk duymq, menfaat hiuet- olarak ele almdığmı ve htlldbnetiıı tıü olunablltr~ Bıı tıusut& hamla ısran tızerine ve ikinci davettmbdt 
ta olduğumuz köprWerin en ehemmi- mit olan köylerden, nahiyelerden ve bu itibarla çok olan teker mtlateh· nan bir kanun llyihasmı htlkdmetinl" IOlll'& mdsüereyt kabul ettiler, ya -
yetlisidir. Bu köprll 62l5 metre tultln bazı kaza ve villyetlerden mtıracaat tiklerinin menfaatmı gözeterek te- yalanda ytlbek mecUee aneclecek . kında geleceklerdir. 
dedir. Sahilin iki taratma konacak- vlld olmaktadır. Biz bunlan yalnız ker fiyatını indirmiş bulunduğunu tir. Turizm 1'fnln sihirbaz defneğt ile Şark demiryollan m"8eletri tudur: 
tır. devlet paraaiyle değil, kendilerini de hallolunmuma lmkln yoktur. Mem . Vaktiyle yapılan latikrazlarla birta-

Malatyaya Yenikale Kırkla.re - çalqtırarak onlara yardım prenaipini söyle~~~d=~~r::ndinnek im· tekete tUrist oelbetmefe ve onlard&ll kım timendUferler yaptınlmıf. An • 
linde lgneci, Ankarada Ovaçayı, Ko- takip auretile yapacağız. Onlar da kanlan hasıl oldukça bunda zerre intifa etmeğe ~JJeacafız.,, cak latlkrazı tekeffül eden ecnebf 
caelide Yalakdere, Doluda Atlar, Ma memnun oluyorlar. Biz de az çok va- kadar tereddüt etmiyerek mtlstehlik [lkttaat Vekilinin beyanatmm IOD ~rket ayni zamanda ıimendUfer yap. 
latyada İliç ve Kemah, Aııltarada Cu zifeml&i yapllllf oluyoruz. Bunlar ara lerin menfaatmı gözetecektir. luımımı, elimir.e p~ geldiil için ya- matı da tlzerine almJI,. Bu fi .~bdüll 
huk., Tokatta Fazlı, Buraada Hasan- ll!llda Nazilli tarafında Bürhaniye Bakan, -ker fabrikalarmm Jru. namı koyacağız.] ziz zamanında bqlamıstır. Diırer ta· pqa. Tekirdaimda Ersene, Buruda kenaım·a IID&l imali.t için yardım e- .., 

Greta Garbo - , 
Frederic Marc 

'. BULU~MIVAN ADt 
MYRNA LOY -

William Po\Vell 
Yaz flyatlan : 20-25-35 kUJ'df-
Ha.mıt : Melek ve lpek ~ 

malarmm kuponlar ketfd-:. 
kazananlarm hediyelerini , 
mak Usere Melek ıdneıntıl!"# 

mUracaatlan. ...... 
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41940 Harbü 
Yuan: B. G. Wells -33- Çeviren: Nuri Mahmut 

Dün akşam rüyamda CJÖrdüm. Hepsi büyük 
azametli, dev CJİbi in sanlar 

- Umit ederim ki bu iş bize yeni 
ihtira ettiğimiz "sulh gazi" ni kul
lanma.k fırsatını verecek ... 

Diğerleri telefon muhaveresini in
krtaa uğratmamak için tasdik ma
kanıında başlarını salladılar. 

• Derebeyi henüz yataktan kalkmış, 
daha gözlerini uğuşturuyordu. Kapı 
Çalınarak içeri Burton girdi; Stron
ru lleSSizce selamladı. 

- Ne haber Burton? 
- Efendim, nihayet müspet bir 

haber alabildik. 
- Ne o? 
- Gordon, zannettiğimiz gibi de-

11lze dU§memiş. Bir balıkçı onu Ak
deniz sahillerine doğru yollanırken 
görmüş. Belki de arkadaşlarına mü
laki olmuştur. 

Derebeyi bozuldu. Can sıkıntısını 
izhar eden derin bir sesle: 

- Peki, ne olacak, dedi. 
- Ne mi olacak? Geri gelecek, 

fakat beraberinde taraf tarlarmı da 
ietireoek. 

Bütün zayıf adamlar gibi aczine 
kürürle galebe çalinak itiyadında 
bulunan "Bir-şehir'' in hakimi mut
lakı açtı ağzını, yumdu gözünü. 
Burton ancak sözlerinin son kısmı
ru anlıya.bildi. 

- Hepsinin Allah müstahakkını 
\'ersin. Tayyarecilerin de, makinist
lerin de, tayyare kurulunun da, gaz 
Yapanların da! Niçin hepsini öldür
llıedik? Niçin onlara makinalarla 
Uğraşmağa müsaade ettik? Niçin 
ben de uçmak hevesine düştüm? 

- Fakat bunda niçin derneğe ne 
lüzum var? Tayyarelere ihtiyacımız 
Vardı. Şayet biz başlamasaydık baş
kaları tayyare ve gaz bombası kul
lanmağa başhyacaklardı. Bu hava 
k~ruıu azalan ne de olsa gelip işle-

.... :.-- -u...1 .. ı.,..1 .. _,'.l,.,.."ı....1A...,.:ı; 

- Evet Bılrton, li.akkın var! Bü
t\in fennin Allah müstaha.kkını ver
•in ! Harp ne gilzel onu mahvetmie
li. Niçin tekrar başlamasına müsa
ade edildi'! 
ı~!fiddetle odayı arşınlamağa ba§
'CLQI, Önüne ne gelirse tekmeliyor, 
deviriyordu. Dudakları fırtınaya 
tutuımuş kuru yapraklar gibi hiç 
durınadan oynuyor, anlaşılmaz kü
~Urler fısıldıyordu. Nihayet tekrar 
0 Urton'a dönerek: 
d::-Ben dünyada tabii olan her şeyin 
U§maruyım. Dün akşam rüyam
~ Cabal'in arkadaşı tayyarecileri 
gordüın. Hepsi büyük, azametli, 
~Yah, gece gibi karanlık devler. 
enı de insana benzer yerleri yok, 

lhakina, evet makina gibi... Hiç 
dUrınadan bombardıman ediyorlar! 

ba
- Zannedersem burasını da bom
rdıman etmeğe gelecekler? 

1 - Gelirlerse gelsinler. Görecek-
erı var. Son demimize kadar mü-
~dele edeceğiz. Gordon kaçtığın
ı ~beri ıhuavinlerl pilotlardan bir 
;ust ile görUştUm. Cesur çocuklar. 

ir §eyler yapabilirler ... Evet, so-
11Una kadar aa.vqacağız. Elimizde 
~er var... Onlan öldürmediği -
~ ıimdi o kadar memnunum ki .. 
·~rding ! lyi ki aklıma geldi. Belki 
0 bize gaz hak.kında bir gey söyli
~~illr. Zehirli gaz! Ah, bir istima
cı· 1 öğrensek. Çağır, çabuk Har
d~ngt çağır. Kollarını koparmak, 
~§lerini boğazından aşağı dökmek 
~~~riyetinde kalsam onu söyle -
it gım. ÖldilrUp söyleteceğim. Ça-

r, çabuk gelsin! 
d Burton kapıyı açtı, dı§arı çıkma
he~ sesini yükseltti. lki muhafız 
li lırdt. Derhal Hardingi getirmele
be tıi emrettikten sonra. tekrar dere-

Yine döndU. 
de bUşünUien tedbir çaresiz de olsa 
aıu tebeyı yapacak bir ıey bulduğu
~· düoUnerek pek memnun olmuştu. 
~~ayet ellerini kollarını bağlıya -
lte dilımaru beklemiyecekti ya! 
~1!1 de bu "dUnya üzerinde kanat-

bir avuç adamdan ibaretti. 
~~et, kendileri gibi et ve kemik
lıe lnaan. Sihirbaz değil. Bir zaman 
tt~e olsa yere inmeğe mecbur ola· 
haj ardı: daima havada kalacak 
llı~eri yoktu ya! lşte yere iner in
~k . onlara kim olduğunu göstere
~1 .. ti· Rudolf Strong öyle zannettik
~fi~·bi kolay yutulur lokmalardan 

tl ~u~~ızlar içeri Meri ile Hardin
~~iler .. Strong ~it dolu dU-

eruıe nihayet verdi. Ha rdinge 

Herkes merak ile havadan heran bir tayyare görtınmeslnl bekliyordu 

dönerek bağırdı: 
- Bu hava kurulu hakkında ne 

biliyorsan söyle, yoksa ... Gazleri var 
mı? Ne tUrlü gaz? .. 

İhtiyar doktor hiç tavrını boz
madan: 

- Gaz hakkında hiç malilınatım 
yok! 

- Maskeler nerede, ne oldu'! 
- Hepsi depoda olduğu gibi du-

ruyor. 
- Kullanmasını biliyorsun ya, 

bize göster' 
- Kullanabilecek halleri var mı 

ki, göstereyim. Hem ben size harp 
hususunda hiçbir suretle yardım 
edemem. 

Derebeyi yerinden fırladı. tki mu
hafız Hardingin kollarına yapıştı

lar. Strong vurmak için elini kal-
., :. . ......... , ı.... ı- :a•t;.ı.1. 1 •• r .... ııil.1 .ı 

vurmadan aşağıya indi. Aklına bir 
gey gelmişti. 

Yarı kendine, yarı doktora: 
- Evet. Sen ibret olacaksın. Her

kesin içinde seni 11öyleteceğim ki, 
halk görsün, benim emirlerime, ar
zulanma kareı durmak neye mal o
lur? Haydi beni takip edin. 

Derebeyi önde, diğerleri arkada 
Bir-şehirin meydanlığına geldiler. 

Çok geçmeden Roksana. da kendile
rine refakat etti. 

Strong halkın toplanması ıçın 

emirler verdi. Yarım saat içinde 
meydan hıncahınç dolmuştu. Strong 
nutuk vermek için bir tahta kutu
nun üstüne çıkmak üzere idi ki, 
uzaklarda bir gürültü işitildi. Gay
riihtiyari herkes nefes almadan 
korkarcasına sUküt edip kulak ka
barttı. GUriiltü gittikçe çoğalıyor -
du. Herkesin yüzünde bir istifham 
işareti belirdi. 

Fakat çok beklenmeğe lüzum kal
madan ufukta üç tayyare göründü. 
Bunlar yeni bombardıman tayyare· 
leri idi. llerleyişlerindeki heybet bil· 
tün seyircilere dehşet saldı. Derebe
yi derhal dürbünlerini kavradı Ye 
gelen düşman tayyarelerini tarassu-
t ıa 1'01.rı 1 iri il . • 

Bir dakika sonra eski itımadını 
kazanmış, etrafa emirler veriyordu. 
Bir-şehir tayyarelerinin uçmasına 

Burton bizzat nezaret edecekti. 
Roksana Strong'tan aldığı dür

bünle hem yaklaşan tayyarelere ba
kıyor, hem de derebeyinin verdiği 
emirleri dinliyor, icap eden nokta
ları aydınlatıyordu. 

r Arkası var l 

Kont Sforçanın ifşaatı 

İngiltere bir imparatorluk 
değil bir Cumhuriyettir 

imparatorluk Dominyonlarının sömürgelikten 
çıkmalarında Türklerin büyük rolü olmuştur 
"Le Soir,, gazetesinde Kont S!orça 

,unıarı yazmaktadır: 
Hakikatte, "Britanya lmparator

luğu" denilmeyip te "Britanya Com
monwealth" i denilmesi icap ettiğini 
bilen Avnıpada kaç ki§i vardır?. 
"Commonwealth" aynen "Rea publi
ca" yani Cümhuriyet demektir. 

İngilizler, herkesin bildiği gibi, ta 
rifleri sevmezler. Bu tarifi veren bir 
Kanadalı, Sir Robert Borden oldu 
ve şöyle izah etti: 

"Britanya Commonvealtb'i, her bi 
risi sadakat yemini etmiş ve müteka 
bil münasebetleri henüz inkişaf ha
linde bulunan bir Milletler Cemiyeti
dir.,, 

İngiliz müstemlekelerinden ilk de
fa olarak, Kanada, 1791 de iki teşrii 
meclis yapmıştı. Bunlardan biri Fran 
eız KanadaWar, öteki Anglo Sakson 
Kanadalılar içindi.Ve yine,Londra.da 
büyük hayretler uyandırarak, lngi
liz mallarma gUmrtik resmi koyan, 
1859 da Kanadalılar olmU§tu. Bu, 
müstemlekelerin mUat&kil olmağa 
başladıklarına ilk ipretti. Umumi 
harp, Dominionlar reislerinin 1mpa· 
ratorluk harp kabinesine &lmma k 
suretile bu istikllli resmen tanıttı. 

Fakat Ingilterede bir vaziyetin dö 
nüm noktasını bir metin değil,bir va 
kıa teşkil eder. Dominionlann tam 
istiklalinin nihai isbatı 1922 senesi Lloyd George 
Eylfılünde oldu. Lloyd George, Fran 
sızlarla Italyanlarm Türklere karşı yebilirim) sinirlenerek, Mustafa Ke-
yeni bir harbe girmek hususunda male karşı mUcadelesine,kendilerine 
gösterdikleri mukavemetten (ki bu sormadan Dominionları da sokabil~ 
mukavemetin ruhu oldufumu söyle- ceiini zannetmişti. Bunun üzerine 

NOTLAR 
Bir yara 

Sebebi nedir bilmiyorum, son gün
lerde sokaklarda kadınlara lif atan
lann sayılan, değil kadınlann, benim 
bile nazan dikkatime çarpacak kadar 
arttı. Bundan bir sene kadar evvel, 
eğer yanılmıyorsam, zabıta bu mese
le ile fazla alakadar olu~·ordu ve az 
ç.ok, "laf atmak., denil("n içtimai düş
künlüğün önüne geçilmi;:ıti. 

Geçenlerde bu siitunda, Beyoğlun
dan, sular karardıktan o;mnra bir ka
dın için, hatta ynnıncla bir erkek bi
le ol4'a, ı:eçmenin bir cehennem azabı 
olduğunu öylemi tim. 1'1eğer bu, 
valnız, karanlıklara biiriinerek cesa -
~et alnn bir küstahlık defilmiş. Gü
pe ı:ündUz de ayni ahlaksızlık yapı
tı~·or. 

Daha dün, iki hadiseye şahit ol
dum. Büyiik bir ma~azada idim. A
yakkabı dairesinde bir }:enç kadın 
İskarpin prova edi~·ordu. Yam ba.,ın
da iki genç ona !bakıyorlardı. Nihayet 
birisi sokuldu: 

- 8 haziranda bir müsameremiz 
\'ar, dedi, sb de gelir misiniz. 
Gen~ kadın şa.c;ırdı. kmk1rmm ke

sildi \'e şun lan kekeliyebilcli: 
- Sizi tanımryonım. Ne cec;aretle 

hana bö~·ıe bir teklifte bulunuyorsu
nuz? 

Delil<anhlar. kendini dahn feci bir 
taamızdan kurtarmak için İ<4karpin 
almaktan \'l\Z gtwerek adeta koşa ko
a mat?azadan çıkan ıP;Pn~ kadmm ar
ka~mdan dudak biikmekle iktifa etti
ler. 

İkinci ha'1isf>)'f' tram,·ayda rııahit 
oldum, fakat hunu anlatmama hica
bım manidir. Yalnız i in büyük bir e
sefle karsdanacak tarafı, taamızdan 
hizar olnn Jmdın, kan ve ter lçlnde. 
fazla kalııhalık hu tramva~·dan iner -
ken, tramvayda hulunanlann mühim 
bir kısmının arka~mdan ı;nmelerl idi. 

Ben, kendi hesabıma, )'erin dibine 
~eçtim. Klaksonlan smıturdnk. bu 
terbiyesizleri nasıl susturmalı! 

. Filcref 'Dil 

Yunan Veliahdı dün 

Midilliye CJitti 
ıA.tina, Q.7 (Tan) - V~iahtle Baş

bakıuı QU.Jı:eas. dün gece yansı Spe
~a muhribile Atinaya dönmüşlerdir 
Veliaht, kısa bir tavakkuftan sonra. 
ayni muhriple Midilli adasına hare · 
ket etmiştir. 

Midilli adası civarmda manevralar 
yapmakta olan Yunan donanması. ma 
nevra programını pazar akşamı ik · 
mal edecek ve pazartesi günü Faler 
limanına dönecektir. 

Yunan partileri 
Atina, 27 (Tan) - Ahali partileri

nin birleşmesi hakkındaki faaliyetle
re devam edilmektedir. Çaldarisin, A
hali partisinin birleşmek hususundaki 
nokta.i nazannı tetkik eden Teodokis 
henüz bir cevap vermemi~tir. Gaze
teler, islRhatçı ahali partisi liderinin 
birleşmeği kabul ettiğini yazıyorlar. 

Yunanistan ve komünizm 
Atina, 27 (Tan) - İşçi ve çifçi 

partisi lideri Papana.c;tasiu Komu -
nistlik hakkında bir beyanat vermiş , 
komünizm prensiplerinin başka mem
leketlerdeki tAtbik tarihçesini yap -
mıştır. Lider, bu rejimin Rusyada ver 
diği neticeyi izah ettikten sonra şun
lan göylemiştir: 
"- KomUnizm rejimi, bUtUn A vnı

pada kabul edilmiş olsa bile Yunanis
tana en sonra gelebilecektir.,, 

Çinde zorlu kaçakçllar 
Tiyençin, 27 (A.A.) - Koreli, 150 

kaçakçı, gece yansı Pukow'a gitmek 
te olan bir trenin üçüncü sınıf kom 
partımanlarına hücum ederek içeride 
ki Çinli yolcuları zorla dışarı atmış
lar ve sonra bu kompartımanlara 
552 baly suni'i ipek yerleştirmişler 
dir. Bu kaçakçılar evvelce beynelmi
lel eksprese yana§mak istemişlerse 
de Japon zabıtası, çekilip gitmelerini 
kendilerine ihtar etmiş olduğundan 
savuşmuşlardır. 

Kanada Başvekili Protesto etmiş ve 
Lloyd George'a sadece, Kana.danın 
serbest bir memleket olduğunu, Tür 
kiye ile bir kavgası olmadığını söyle
mişti. O zamanlar, ben Pariste sefir
dim. Türkiyede müşterek bir Fran
sız-Italyan politikası takip edilmesi 
lehine çalışmış ve iyi neticeler elde 
etmiştim. Birkaç ay sonra, Pariste 
Lord Curzon'u iÖrdüm ve Bonar 
Lav tarafından istihlA.f edilen Lloyd 
George'un tekrar iktidar mevkiine 
geçmek ihtimali olup olmadığını sor
dum. Bana cevaben: 

- Hayır, dedi, Türkler meselesin
de Kanada.ya karşı düştüğil müthiş 
hatft., onun tekrar ve asla iktidara 
geçmesini imkansız kılmıştır. 

, .lOMANOJ:LAl 
n NAlll. 
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Yazan :Aleksandr Kerenski No. 4 Tercüme eden: M. Rasim OZGEN 

Rasputinin dini maceraları çok 
geçmeden her tarafa yayılmıştı 
Rusyanm ittifak zümresinde bu

lunmaması! ... Çann toprağın üze -
rinde ölü yatması! .. Denebilir ki, ça
rın ve memleketin mukadderatı ... 
Bizim bilmediğimiz bir alemde ve 
hatırımıza gelmiyen şekilde evvel
den taayyün etmiştir. 

Madam G. nin, Çann akıbeti hak
kında söylediği şeylerden heyecana 
kapılan Demidof: 

- O halde Rusya ne oluyor? di -
yor . 

- Ben, yalnız karla örtillü bir o
va göriiyorum. Bu ovada, rüzgarın 
harap ettiği damı ile, tek bir kulü
be var. 

Tarihin canlı inkişafını şahsan . 
gören ve hissedenler .. Kainatın giz 
li, görlinmiyen hareketlerini görebi
lecek halde yaratılmış olanlar... Bu 
yazdığım şeylere. her halde, istlh -
fafla tebessüm etmezler. 

Fakat biz .. bu Uç buudlu dünya -
mızda .. Mukadderat birliğine rağ · 
men, Çarskoye - Sel o faciasını. Rus
yanın siyasi hayatından ayırmak ve 
öylece mUtalea etmek mecburiyetin· 
deyiz. 

Buradaki mevzuumuz. ikinci Niko 
lanın, imparatoriçe Feodorovna A -
leksandra ve Rasputinin temsil et -
tikleri korkunç beşeri faciadır. 

il 
Rasputinin kudreti 

Facianın başı 1906 senesidir. 
Rusyanın son hUkümdarmm sara

yında, Fransay1 temsil eden son 
Fransız sefiri Maurice Paleologue. 
~aric;e hakkında yazdığı kitabında, 
bu tarihi şövle tesbit ediyor: "Ruııı · 
va tarihinden elim ve hatıralarda 

kalacak bir tarih .. Sonra. devam e
derek: "Bu andan itibaren .. impara
torla imparatorice sUratlP ve kendi 
P.lleri ile mutlakiyet idaresini tahrip 
"'tmive baı:ıladılar ... 

Evet .. Onlar, mutlakıyet idaresini 
vıkıyorlardı ve kanaat~erince. onlar 
bir şey yapmasalar bfle. bu idare, 
"'PnP vrkrlmrya mahkumdu. 

1906 senesi onlann ahret yoluna 
başladıkları hareket noktasıdır: <;iin 
kU bu sene "Mukaddes adam., "dos· 
tumuz .. Rasputin lflkabmı alan Gre
.. f'lri F.fimovfr N'ovik umumi hRrJltP 
Rusyanm başkumandanı olan Gran
dUk Nikola ile karısı Karadağlı 

Prenses Anastazinin himayeleri ile 
;-ari~enin hususi papası ve Sen Pe
tP~hurJ? ilahiv~t ıı kA<~Pmisinln rek
törü meşhur zahit, pi!kopos Teofa.
nesin tAkdisiyle hUkUmdarın sarayı
na t;'frdi. 

Bu hayrete şayan adamm gen~li· 
i?ine dair bilinen şevler nek azdır. 

O. Tobolsk evaletindf' Pokrovsko
va kövünde doi!muştu. Yazması. o -
kuması yoktu. Gençliğinde. sefah;ıt
le, sarhoşlukla ve serserilikle vakit 
goec;irmiş. hayvan hırsızlığı ilP 2eçi -
nen babası gibi hırsızlık etmişti. 

Rasputin, di~er birçok Siberyah
lar gibi arabacılık da etmiş ve ara -
sıra gelen ~eyvahları, eyaletin en u
'!ak köşe bucağında gezdirmişti. Bir 
giin c;ok uzakta olan bir manastrrı 
-.ivıırı-tP C!'ıriPn hir mınıt!IT sı-ötiiriivnr· 
du. Tablf. yolda uzun uzun onunla 
konmıtu . Klmbillr. papaııım telkina 
tt, belki de. ic:inde o zamana kadar 
uyuyan bir noktava dokunmu![ltu. kl 
bu kadın avcısı köy sel'8erisi birden
bire değişti. Gidişini deği11tirdi: y&T' 

trklarma nedamet etti: dindarlaşb 
A.zgm hislerini dualarla, oruçlarl11 
teskin etti ve kiliselere devamla 
vakit ı?e<:irmive başladı. 

Bir manastırda. uzun zaman, ka· 
pandıktan sonra, köyün~. başka bir 
halde geldi. Az sonra oturduğu <;ift· 
liğ'i. ailesini de terketti. Rusyanın 
dört köşesini dolaşmıya, bir manas-

tırdan diğer manastıra gitmeye baş· 
lııdı. Nihayet, o da bir vaiz olarak 
o r t a y a çıktı. Kadm olan 
müridlerine gUnah ve nedamete müs 
tenit. dini hezeyanla şiddetli bir şeh
vetperestlik halitası olan akidesini 
telkin etmeye başladı. Çok geçme -
den, Rasputinin dini maceraları. bir 
yıfrın mübalağalara sarılarak . bütün 
Rusyaya yayıldı: bu meyanda Sen • 
Petersburgda da duyuldu Rasputi • 
ne dair dönen rivayetler: Ku~iyet, 
Allahtan ilham gibi hikayelerle be -
raber zevk ve sefahate rezaletlere 
taalluk eden şeylerdi. Bazan bir ri
vayette. iki cihet .. iyilik ve fenalık 

biribirine karıı;ııvor .. Garip bir mu • 
amma şeklini alıyordu. 

Rasputin Novoye Vrenya gazete• 
sinde beyanatında : "Siberyada iken 
birçok kadm mUridlerim ve bunla. • 
nn arasında. !araya yakm eıhriyetl 
olan madamlar vardı. Onlar Allaha 
daha yaklaşmak istedikleri için ba -
na geliyorlardı. Allaha. götüren en 
kısa yol. alçak gönüllülükten geçer. 
Onların hepsini hamama götürüyor, 
soyunduruyor. ve beni yıkamalannı 
emredivnroum. Dediklerimi vapıyor
lar ve Allaha karşı mahviyetlerini iı 
pat edivorlardı .. , 

"1904 - 190!5" teki ilk ihtilal sene
lerinde. Rasputin, Sen - Petersbur • 
ga yeni gelmişti. Yıldızı. süratle 
yükseliyor. parlıyordu. Kiliselere 
mensup hatırlı zevatı, din cemiyet
lerini, gençlik mahfellerini ve bil • 
hassa, bunlann genç kızlara ve ka• 
dmlara ait olanların• ziyaret etti. O· 
nun k•·-Wyetinin kilit taşı kadmlar
dı ve bu yüzden. ona, "mukaddes 
şevtan" deniyordu. 

Evinde yaşamış olan bir kadın 
Gregorinin günlük bayatını şöy.~ 
tasvir ediyor: 

"B"l bol içiyordu. Yanında bulun· 
duğum milddetce. sık sık sarhoş ol· 
duğunu görüyordum. Sofrasına. ça· 
lışma odasına giren kadınların hiç
bir.ini hor görmezdi. Ekseriya. her
kesin önünde, yaptığını gizlemiye 
lüzum görmeden içlerinden birini çe 
ker yatak odasına götürürdü. Ale
\fımum sarhoş olduğu zaman ka· 
dmlara kendisi yanaşırdı. Tabii hal
de bulunduğu vakitlerde. bil8.kis ka
dınlar sataşmıya başlardı. Çok de • 
falar. dini bir mahiyet verdiği ta, • 
km hayasızlığı ile: Sizi kirlettiğime 
zahip olursunuz .. Haşl Billkis Bizi 
tasfiye ediyorum.. dediğini işittim. 

Rusyada. her zaman mevcut olan 
yanm mUteassıplar da. yarım şar

tatanlarda göriildilğü gibi Gregoride 
de, zevk ve safa ile ibadet çılgınlık
lan biribirini takip ediyordu: en re
ıilane eğlenceden sonra, kolayca 
derin bir huşu içinde dini vecde dal· 
dığı görülüyordu. Arzu ettiği za • 
man, istediği hale girmesini biliyor
du. 

Rasputin hakiki bir zahit olan ve 
hir aziz safiyeti içinde yaşıyan Sen • 
Petersburg ilahiyat akademisi rek • 
ı örU piskopos Teofanesi "ibadete o
lan istidadı .. ile, imanmm, insanı 
tesiri altına alan kudreti ile. hele bu
lanık ve cahil fikri ile lncill tefsir • 
rle göst,.rdiği derin hikmeti ile hay
ran ve teshir etmişti. 

Teof ane21ten sonra, onu Hermojen 
ve daha birçok onun ~bi nüfuzlu 
piskoposlar takdis ve tebcil edlnce, 
Rasputinin kutsiyet şöhreti parla • 
dıkça parladı ve onu, o devirde, or
todoksluk cereyanları ve çeşit ~eşit 
mezheplerin tesirleri içinde yaşıyan 
salonlarda bir peygamber, bir kahin 
payesine eriştirdi. 

(ArkaJn nr) 

iTTiHADI Milli TÜRK 
SiGORTA ŞiRKETiNDEN: 

BiR iZAH 
" FONIKS DO V1YEN " sigorta şırkeunın ıtıası neticesinde hali ac

e düştüğü ve tasfiye edileceği gaı:etelerde bildirilen " TORK!YE M!U..I " 
ıigorta eirketinin adı, baa gazeteler bqlığında sırf "MILLI Sigorta Şir
<etl" olarak kaydedilmit olma.kla, isim müşabehet! dolayısile Şirketimizin 
nevzuubahs edildiği zannı bazı kimseler nezdinde uyandığı öğrenil
niştir. 

Matbuatta sözU geçen "FÖNİKS Dö VİYEN" ve 'TüR.KlYE MlLLI0 

ıigorta şirketlerile eirketimizin hiçbir allkuı olmadığı sayın müeterile
imize bildirilir. 

Galatada. Unyon hanında klin 
mtHADI Mtt.r.t TO'RK SlGORTA ŞİRKETİ 
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Maarif vekilinin Meclisteki izahatı SAGLIK ........-ı-.-
............. öGüTLERI 

MEMLEKET MEKTUPLAR! 

Fıstık orman ~ arı içinde 
güzel bir şehir: Gaziantep 

A Vekil, umu mı kültür meselelerini 
anlattı, tenkitlere cevap verdi Hanımeli, Hanım Eli 

Bu işin mütahassısları vardır nekadar fıstık ah" 

Orta mekteplerde 
mektep, muallim 

Biribirine benziyen tarafları çok, 
fakat biribirinden ayrı üç şey.Eski 
yazımızla üçünü de iki kelimede ya -
lltll'dık. Şimdiki yazımızla 'birincisini 
~ir kelimede yazmamız lazımgeliyor. 

çift tedrisat yapılacak, 
ihtiyacı karşılanacak 

Birincisi bildiğiniz çiçek. Bahçele
ri, daha ziyade bahçe dıvarlarını, 

sonra odalarımızı, salonlarımızı süs
Uç sene, dört sene iyi sicil almış, leyen, güzelce bir koku veren türlü 
muvaffak olmuş muallimlerimiz için türlü güzel renkte çiçek. 

na bileceğini şimdiden kestirmek kabildir 

ilk, orta ve yüksek 
tedrisat itleri 

Maarif Vekili Saffet Arıkan evvel 
ki gün maarif bütçesinin müzakere-
11i esnasında şu izahatı vermiştir: 

"Sayın arkadaşlar, evvela kürsü
de söz söyliyen hatiplerin hakkımda 
ki teveccühlerine teşekkür eder ve 
müsaade buyrursanız maarif ba
kanlığının ilk, orta veya yüksek 
tedrisat hakkındaki düşüncelerimi 
söylemek isterim. Bu suretle zan -
nederim hatiplerin bir<;ok sualleri
ne de cevap vermiş olacağım.,, 

ille tahsil meselesi 
Maarif Vekili bu başlangıçtan 

11onra maarif meselesinin hangi cep
helerden mUtalea edildiğini anlata
rak bunun ilk planında vatandaşa 
verilecek bilgi ve onu takip eden bu 
bilginin hangi muallim tarafından 
verileceği işi ve daha sonra da mek
tep açılmaaı işi geldiğini işaret ede
rek bugUn için nüfusu umumiyenin 
yüzde 12 si ilk tahsil çağında ola
rak kabul edildiği takdirde ilk 
tahsil çağında 1,850.000 çocuk bu
lunduğu, buna karşı şehir, kasaba 
ve köylerde 658 bin çocuk okumak
ta bulunduğunu söylemi ve demiş
tir ki: 

"GörUIUyor ki bu mevcut hakika
ten okumaaı llzımgelen mevcudun 
1içte biridir. Bunu kasaba ve köve 
taksim edecek olursak takriben a7o 
bini köy okullarında, 310 bini de şe
hir mekteplerinde okumaktadırlar. 
Biz köylerimizi nüfusu umumiyemi
zin yüzde 75 i kabul edersek görü
lür ki şehirlerde o· ;ur •• a ~ağmda bu
' -ıan çocuklar yüzde 68 dir. Köy
lerde ise ancak yüzde 25 i okumak
tadır. Ha1dkf durum ve realite"'bu-
dur.,, .... 
35 bin l<öyde muallim yol< 

Saffet Arıkan bundan sonra ilk 
5ğretmen mevcudunun 13.834 den 
ibaret olduğunu ::ıöyliyerek bunlann 
,ehir ve köylerde suret: inkisammı 
anlatmış ve ilk öğretmen mekteple
rinin her yıl 650 kadar mezun ver
mekte bulunduğuna işaret etmiş ve 
demiştir ki: 

"nk öğretim kadrosundan her se
ne tekaUt, istifa ve 11air suretlerle 
ç - 't a n l a r ı b u n d a n tenzil 
eı rsek elimize takriba her sene 300 
350 muallim geçiyor demektir. Bu, 
normal senelerdedir. Beş bin köyde 
muallim bulundurabildiğimize ve 
memleketimizde 39.000 köy olduğu
na göre daha mektebi ve muallimi 
bulunmıyan 35 bin köyümUz var 
demektir. Eğer biz bu 35 bin köye 
muallim bulmak için her sene çı -
kan 300 - 350 muallimi bekliyecek 
olunıak takribi bir hesapla bir asır 

· beklememiz llzmıdır ... 
Demin arzettiğim gibi bakanlık 

her şeyden evvel realiteyi gözönUn
de bulunuyor.,, 

Sözlerine devam ederek köyleri -
mizin nüfus inkısammı anlatmış, 
bunlann muallim ve mektep ihtiya
cını karşılamaktaki gUçlUkleri teba
rüz ettiren Saffet Ankan, demiştir 
ki: 

Cümlluriyet ordusu bir 
rrr'el<teptir 

''Muhterem arkadaşlar, düşUndü
ğUmUz şudur: Bugün başta kahra
man ordumuz bUtiln memlekete şa
mil ve başlarında binl~!"ce zabiti o -
lan bir mekteptir. Bahusus harf in -
kılabından sonra orduda okuma yaz 
ma bilenlerin miktan yüzde 90 ı 
geçmiştir. Hele kliçUk zabitlik yap
mış olanlar.bugün köylerde mükem
melen muallimlik yapmaktadırlar. 
Bu son aylar zarfında bu işle ali.ka
dar olan arkadaşlanmız Ankara ci
varında 8,10 köy gezdiler.Buralarda 
öyle elemanlara rasgelmişlerdir ki, 
bunlar orduda küçük 
z a b i t 1 i k y a p m ı ş , oku
mak, yazmak öğrenmi,lerdir. Bun -
lar köylerinde çocukları bqlanna 
toplıyarak kendilerine okuyup yaz -
mayı öğretmektedirler.,, 

Maarif Vekili Saffet Ankan 

müsbet ilimler sahasında bunun bir 
kül halinde mütalea edilmesidir. 

Orta tahsil ve lcitap iti 
Bunun için bakanlık bir senedenberi 
İstanbul ü.1iversitesi, yüksek mü -
hendis mektebi, yüksek muallim 
mektebi, Ankaradaki ziraat enstitü
sünde bulunan Türk ve ~cnebi pro
fesörlerden istifade etti. Bizim gaye
miz şudur: Müterakki ve medeni 
her memlekette bir takbe ilk sınıf
tan üniversitenin son sınıfına kadar 
bilhassa orta mekteplerdP fizik, şimi 
nyazye ve tabiiyede ne gibi şeyler 
elde etmeleri lazımdır. Bunun müf
redatını tesbit ettik. Binaenaleyh 
bugün esaslı !arak bir son orta 
mektep, yüksek mektep programı e
limizde hazırdır. Yalnız bunun ki
tabını yazmak meselesi kalmıştır. 
Tercüme <>tmekle veya herhangi bi
rine yazdırmakl" olmaz. Bunun ter
cümesinden sonra hususi komisyon
lara veya bu işten anlıyan bu işin 
kompetanına ve pedagog muallim
lere bu şekilde yazdınlacaktır. Bu 
suretle bakanlığın tek kitabı mey
dana gelecektir. Orta öğretimde en 
çok sıkıntı çektiğimiz şeyi huzuru
nuzda itiraf etmek mecburiyetinde
yim, mual1im meselesidir. 

Arkadaşlar, cümhuriyetin ilanında 
orta mekteplerde 9.800 talebe vardı. 
Bu talebeye mukabil 1900 hoca var
dı. Bunun şükranla arzetmek iste -
rim ki, bugUn 63 bin talebemiz var
dır, fakat buna mukabil hocaların 
yekflnu 2100 il geçmemekte ve bir 
taraftan talebe miktan altı yedi 
misli tezayüt ederken hoca miktan 
hemen hemen ayni rakamda kalmış
tır. Bunun ic:in muallimlere munzam 
dersler verilmesi mecburiyeti blıııl 
olmuştur.,, 

Orta mekteplerde çift 
tedrisat yapılacak 

Saffet Arıkan bir kısım talebenin 
mecburen açıkta bırakıldığını esefle 
bildirdikten sonra hocasız mektep 
acmaktan bir fayda gelemiyeceğine 
işaret etmiş ve sözUne devam ede
rek demiştir ki: 

bir imtihan açmak istiyoruz. Bu im- Yapraklarının suyu nefes darlığına 
tihan haziran sonlarında yapılacak- göğüs,nezlesine, boğaz ağrılarına iyi 
tır. Evvelce vilayetlerden aldığımız gelir diye tavsiye edilirdi. OksürUğe 
malumata göre, takriben 1200 kadar karşı hanımeli şurubu bile yapılırdı. 
hoca bu işe namzettir. Biz bunları Kimisi de kışın terlemek için hanıme 
imtihan neticesinde kaç kişi muvaf- lini kaynatarak suyunu içerdi.Bir za 
fak olursa, bunlardan ehliyetname man da idrar söktürmek için bu çi
almak istiyenleri ehliyetname kısmı- çeği kullananlar çok olmuştu. 
na ayıracağız. lstemiyenleri de bir Fakat bu güzel çiçeğin zehirli oldu 
sömestx; için Gazi Terbiye enstitü- ğu anlaşıldıktan sonra. hekimliktP 
sünde kursa tabi tutacağız. Bunlar kullanılması durdu. Şimdi hanımeli 
da burada Gazi enstitüsünden çı- münasebetile verilecek öğüt onun gU 
kanlar gibi muameleye tabi tutula - zelliğini seyretmek ve kokusunu kok
caklardır. Bu suretle her sene 250 - ıamaktır. tşte 0 kadar. Mideye git-
300 belki daha fazla ne mümkün o- memesine çok dikkat etmek lazım
lursa acele yetiştirmek suretiyle or- dır. Hele küçük çocuklar için tehli
ta mekteplerin ihtiyacını karşıla - keli olabilir. 
mağa çahşacağız. Bunadn sonra li- Çocuk bu çiçeği ağzına, oradan mi-
seye ait 0 1an kıymetli kısımları da 
liselere teksif etmek ...... kanını elde desine götürünce kendisini bir uyku 

bastırır. Bir saat sonra uyanır. Yü
etmiş bulunacağız. Bunun için büt-
çede bir fasıl vardır. Takriben 350 zil kırmızı olur. Çok su içmek ister. 
kadar mııallimin Gazi terbiye ens- Sonra yine dalar, gözleri kapanır. 
titüsüne gelip kurs görmeleri için Kollarına, bacaklarına titreme gelir. 
tahıdRat konmuştur. Yüzü sapsarı kesilir. Nefesi sıklaşır. 

Saffet Arıkan meslek mektepleri Şiddetli ter basar. Sonra yine şiddet-
ha~kmda da demiştir ki: li bir ishal geJir ve içinde çok defa 

hanımeli çiçekleri bulunur. Bu çiçe-
Meslek ve san' at ğin zehirlemesi böyle şiddetli olma-
mektepferi iti dığı vakit, mide ve barsak bozulması 

Sanat mektepleri 935 yılından iti- günlerce sürer. 
baren vekaktimize intikal etmiş bu- Çocuğun hanımeli çiçeği yemiş ol
lunmaktadır. Ondan evvel bizde masından şüphe edilince onu hekime 
mevcut olan mektepler kız sanat göstermekte geç kalmam41ıdır. 
mektepleri, akşam kız sanat mek- İkincisi Bayanlara mahsus diye çı 
tepleri. ticaret lise ve orta okulla - karılmış olan _ yine bildiğiniz _ ince 
rıdır. Bir arkadaşımızın bahsettiği · 
gibi sanat mekteplerinde en ziyade sıgaralar. Onlar da hanımeli çiçeği 
korkulacak şey maksattan fazla ta- gibi hafif ve güzelce kokulu. Çok içi 
lebe yetiştirmek yani bir sürprodük- lirse o da çiçek gibi zehirli. Hele tü
siyon karşısında kalmaktır. Bunun tüne nisbetle kağıdı çok olduğundan 
için yüksek başkanlığın emriyle bir bu da zararını arttırıyor. Tütünden 
komisyon teşkil edildi. Bu komisyon nefes darlığı duyan erkeklerden ba
san at mekteplerimizde ne olmalı, zıları bunu bilmiyorlar da az tütün 
nasıl olmalı, neler tedris t-dilmell ve- fomoı.. .-.. ı..-da.~.ı.- '-•- ~·~e---
tedrisat nasıl takip olunmalı diye içiyorlar. Benim fikrimce, bir kalın 
tetkik etti. Çırak mektepleri açıla- sigaradan az içmek, ince sigarayı 
caktır. Bunlar sanat mektepleri o - tam ic:;mekten daha az zararlıdır. 
lan yerlerde sanat mekteplerinde. Üçüncüsü, ilk ikisinin adlarına se 
olmıyan yerlerde yeniden açılarak bep olan asıl hanım eli. O da hanım 
tesis edilecektir. eli çiçeği gibi türlü türlü renkte. fa-

Pratisyen ustalar yetiştirmek Uze- kat renkleri çiçekteki gibi değil par 
re daha pratik yoldan gitmek için makların ucuunda. Çoğunun yine o 
akşam mekteplerinden istifade edi - çiçek gibi güzel kokusu da var.Bu dn 
lecektir. yine çiçek gibi zararlı ola bilir. Bir 

Memleketin endüstrisine uygun e- kere boyalı olduğu vakft bile insanı 
lemanlar yetiştirmek üzere ~anat tırmalayabilir. Bazı hanım elleri 
mekteplerine muallim bulmak ihti- poker oynamıya alışıyorlar. banka
yacı ka~ısında ilerde bir teknik ve notların nereden geldiklerini dü
bir de politeknik açmağı tasavvur şünmeden yalnız yok etmesini öğre
ettik. niyorlar. O vakit hanım eli ( Hanı

Yüksel< mekteplerin 
vaziyeti 

Maarif bakanı bundan sonra diğer 
bazı mektepler hakkında izahat ve
rerek demiştir ki: 

lstanbuldaki Siyasal Bilgil~r oku
lu Ankaraya nakledilmek üzerPdir. 
Binası bu yazın bitecektir. Maliye 
vekili arkadaşımızın tensibi ile bu 
mektebin talebe adedini 120 den 420 
ye çıkarıyoruz. Bunun için lazmıge
len tahsisat kendi bütçelerine ko
nulmuştur. 

Ankaradaki Gazi Terbive enstitU
sUnUn ve tstanbuldaki yüksek muai
lim mekteplerinin mübrem ihtiyaç
larını karşılamak üzere faslı mahsus 
lanna bazı ilaveler yapılmıştır. 

Atatürk'ün 10 uncu yıl dönlimiin
de işaret buyurdukları güzel sanat
lar işi bu sene ele alınmış bulunu
yor. Malumu aliniz bunun başın:la 
bilhassa musiki gelir. Geçen cıcne 

melinden ) daha tehlikeli oluyor. 
Her şeyden önce - Sebep olduğu he
vecan lardan ve uygunsuzluklardan 
dolayi - sahibinin sağlığını bozu-
yor ... 

caktır. Musiki muallim mektebinde 
faalivete başlanacaktır. 

lstanbulda güzel sanatlar akade -
misi vardır. Burayı gören arkadaş -
tar bunun çok takviyeye muhtaç bir 
müessese olduğunu bilirler. Bunun 
için bir mimar profesör angaje et
tik, aynca bir resim ve heykeltraşi 
hocası getirteceğiz. Buna llzmıgelen 
tahsisat bugi.inkU bütçede vardır. 

Burada açılmış olan ve geçen giin 
altı aylık tahsisatı verilmiş olan Dil, 
Tarih, Coğrafya fakültesinin haki -
katen milli mefkuremize doğru ve 
milli gayemize doğru gittikçe ilerle
mekte olduğunu burada takdirle 
arzetmek borcumdur. 

lstanbuf Üniversitesi 

Fevzipaşadan gid~rseniz 'haylice 1 yen Roznuvar bahçesine c;evirıntl
~llanı~sı~ız.' Narlı yolu daha ter- Avlunun bir tarafı bina, diğer kıs· 
cıh edılenıdır. Fakat sizi iki saatte mı da mutfak ve uşak odalarında.il 
Antebe ul9:ştır~~ak otomobiliniz ge- ibaret ... Beri tarafta yerden çıka.il 
ce karanlıgı .. ıçınde hiçbir tarafı bir memba suyu, tabii fıskiyelerini 
seçmek ve_ gormek imkanını bırak- etrafa dağıtıyor ve bunun pyretile 
madan ia~lara çıkar, bayırlardan •outün ev ve bahçe suya gar1coluyor· 
atlar .. v~ ~ı~ayet uzun bir ovalıkta Binanın içi de bir alem .. Levha 
s~n su: atını vererek gece yarısı şe- asacak yer bulamıyacak kadar pen· 
h~~e. gırer. 11.e~dek.i karakol önünde ceresi bol bu odalarda bu yekfın aJ 
h.uvıyet tesbıtı, bıraz sonra ışıklı görülmüş olacak ki, tepelerde de 
bır yoldan Antebe dahil olursunuz. ayni aşağıdakiler kadar, fakat dab• 
Sı~k suyuna kadar bütün konforu- minyon bir seri üs\l.eri sivri pence
n~ ı~~~~l etmiş.otelinizin kapısından reler tavana kadar dayanmışlar. 
~rdı~ını~ zaman, gece nöbetçisine Döşeniş tarzı tam eski usul, çok 
aıt pıs bır yatak iştahınızı kaçırır. kıymetli eşyalar. Fakat bu odalardl 
Bütün s~kaklarda ses seda kesilmiş, biribir}erine iltisakı yok, hepsi ayı1 
yalnız ~ı~ardaki birkaç metro mu- merdivenlerle biribirlerine bağlan .. 
rabbaı ıçıne girmiş şehir barından mış bulunuyorlar .. lşte size AntebiO 
ç~k~n mızı~a tortulan dükkanın içe- en güzel bir evinin şeması, sahibi
rısınden zıyade dışarısına yayılı - nin kuvvetine göre evin içi ve avlu• 
yor. nun şekli diğerlerinde değişir. Fa• 

Si~~tlerini başka bir isim ile sa- kat dekor yine ayni, yalnız hepsi 
tan ıkı yaygaracı çocuk, penceremin zenginlikçe bir değil. 
önündeki patırtılarından bütün bir Antebin fıstık ormanlarını, Nezip 
uykum~ yarılıyar~k, sabahın alaca yolunda doya doya seyretmiştinı
karanlıgında yatagımı terkettirdi - Zaten şimdiye kadar dolaştığım alt• 
ler. mışa yakın merkez ve kaza içindi 

A:1tep, yanındaki kavaklığa mu- Gazi Antep - Nizip yolu kadar gll• 
vazı olarak şehire inen geniş bir zeline daha hiç tesadüf etmediJ!lıo 
caddeden sonra kesafet peyda edi- Sakın şosenin intizamından bahse • 
yor. lki tarafIJll modem bir şehir diyorum sanmayınız, yol berbat. et• 
r•• ·- .... _~ ._~-r-.r- .._ .. -~-"'-1 -'- , ~ 
dede Halkcvi ve müskürat deposun- ler ile kardeş ormanlar teşlal e<)ed 
dan başka bir şey yok. Umumi va- fıstık ağaçları, aralarından g~ti· 
ziyetinde imara ait bir şey görme- ğim zaman daha henüz yeşilliğe k•'" 
dim, yalnız ilerde yeni plana göre vuşmamıştı. Antebe servet akıtaıl 
icraat yapılacağını söylüyorlar. bu varidat membaı hakkında yanıJO 

Antebin evleri çok gariptir. Ha- daki bir yolcu: 
riçten taş kovuk zannettiğiniz bu "- Bu sene mahsul iyi olacak" 
binaların içerisine girdiğiniz zaman dedi ve ilave etti· 
kendinizi bin bir gece masallarında- " B · · ·· t. eh 1 - _.:ırf'. - u ışın mu assıs arı vaıv-
ki dekor ile karşı karşıya bulursu-
nuz. Tesadüf beni böyle bir eve mi- Şimdiden nekadar fıstık alınabilece" 
safir yaptı. Hariçten bir duvardan ğini dalların üzerindeki tomurcuk .. 
başka bir şey görllnmiyen bu bina- lardan keşfederler. Hattı şimdide' 
nın içerisi lstanbulun modem apart- alış veriş yapan tüccarlar mevcut'" 
manlarını gölgede bırakacak bir 
manzara arzediyor. Kapıdan girdi
ğinizde üstü açık geniş bir avluda 
dizilmiş havuzların fıskiye şakırtı
ları, kenarlarda duran çiçek ve ye
şillik saksılan, bunların Ustlerine 
yapılmış elektrik tesisatı, evin bu 
geniş holünU eskiden Bebekte işli-

müessesesinde bir sermaye! mUteda
vile ile hariçten milracaat edecekle
rr iş · <ıpma't. Bum kanununu da 
kabul buyrudunuz. Bu mUessese pek 
yakında bu işe başlıyacaktır. Dişçi 

mektebi de hariçten iş almak sure
tiyle vatandaşlara hayırlı ve mtftit 
olmıya çalışacaktır. 

Tenl<itfere cevap 

tur." 
"- Fıstık ağaçları da portakal'" 

lar gibi beş sene sonra mı me~ 
vermeğe başlar?" 

Adamcağızın toparlak kırıııd' 
yUzU, gevşedi ve gUlümsedi: 

"- Yok efendim, fıstık ağaeJOI 
buğün dikenler onunla kolay kol~ 
ticarete atılam.azlar. Şimdiden di~ 
len ağaçlar ancak evlatlara mabS 
bırakabilir. Her halde bir fıstık •'" 
ğacı ilk mahsulünU on beş senede0 
evvel vermez ve bundan sonra ~ 
çen seneler varidatı tekııif eder~~t 
"- Bir ağaç kaç liralık maJll' .... 

verebilir?" 
"- Asgari on beş lira, fakat O-

tuza kadar vereni vardır." . ,....; 
Herbiri bir apartman gibi ıw ... 

getiren, şimdilik yeşilliksiz bU J.cU'" 
. ·ru dallar, Taksim meydanmdakl ki 

partmanlardan daha sık, civ~:d> 
dağların tepelerine kadar uz--• 
gidiyor ve otomobilimiz saati~ 
bu ormanları yara yara Antebe ~ 
laşıyor. 

"Bu sene bunun için bulduğu
muz usul çift tedrisat yapmaktır. 

Yani öğleden evel 4, öğleden sonra 
4 saat okutmak. Zaten orta okulla• 
rİmızm ders saati dört saattir, bu 
suretle hem sınıftan azaltmak hem 
de mektep binalarmdan ve mektep 
heyeti talimiyesinden iıtifade etmek 
istiyoruz. Çok gayretli, hamiyetli ve 
fedakar olan muallimlerimizden bir 
parça daha feragat istiyerek bu ço
cuklarımızı mektepte okutmak ça -
relerini araştmyoruz. Belki bu sene 
sıkışık olan bazı yerlerimizde 10 - 12 
orta mektep açmak lüzumu kat'i -
dir. Mektep hocası bulmak için Hüs
nü arkadaşım çok iyi bir noktaya 
temas ettiler . Buyurdular ki, ilk 
öğretim muallimlerinden buraya a -
caba orta mektep için hoca bulamaz 
mıyız? 

1200 muallim ortamektep 
öğretmenliğine namzet 

Avrupanın tanınmış maruf profesör 
terinden "Hinemit" i Ankaraya cel -
bettik. Bu zat bizde mevcut olan 
müessesatı iyice tetkik etti. Musiki 
muallim mektebinin ruhuna dokun
mamak üzere bunun bir konservn -
tuvar haline ifrağını düzenledi. Ve 
bize esaslarını verdi. Buna ait kn -
nunu yakında meclisi aliye takdim e 
deceğiz. 

Orkestra ve tiyatro 
tedrisatı 

Universiteye gelince, arkadaşların 
da temas ettikleri gibi Universibmin 
mühim noksanı bu sene sayın baş
bakanımızın lutfedeceği munzam bir 
tahsisatla kapanacak olan hapisha -
nedir. Bu üniversitenin en mUhim 
dertlerinden birisi de hastaneler me
selesidir. Mevcut hastanelerdeki ya
tak adedi 1401 e baliğ olan tıp ta
lebesine kifi gelmiyor. Alacağımız 
tahsisatla Guraba, Haseki ve Cerrah
paşa hastanelerinde yapacağımız 
pavyonlarla İstanbul hastanelerinde 
takriben 630 yatak ihdas etmiş ola -
cağız. 

lstamat Özdamar arkadaı,ımız, hu
susi mekteplerde TUrk kültürüne 
E>hemmiyet verilmesini tavsiye etti -
ler. Bu tavsiyeleri hakikaten yerin -
dedir. Bakanlık bunu ehemmiyetle 
takip etmektedir. Yalnız dediği gibi 
bunların muallimleri hakkında icap 
eden tedbirler alınmakta ve bu alı -
nan tedbirler teşdit edilmektedir Bu 
dersler 'Mlhassa tarih, coğrafya, 

yurt bilgisi ve dildir. Bu dersleri de 
takviye etmeye başlıyoruz. 

Ruşeni arkadaşımız Universite için 
bir yurd açmak dileğinde bulundu -
lar. Bu ele almması ll.zmıgelen bir 
mevzudur. Şunu arzedeyim ki, bu 
bütçeye bir masraf bir yük olmıya
caktır. Yüksek muallim mektebinde 
109 mevcutlu bir yatı kısmı var. Bu 
bir delalet meselesidir. Bunu da na
zan dikkate alacağım. 

Antebin birkaç kilometrodan ~ 
layıp ta kenarına mUmas olarak ıt 
çen kavaklığı hakikaten gUY.el ~ 
eğlenti yeridir. Arasından dev fi" 
bir çay akan bu ağaçlık altında ött' 
birin meşhur biberli, baharlı 1' ~ 
ve kebaplarını dilim acımada1\u • 
zUJn ekşimeden kolaylıkla yuta~ 
dim. Fakat nedense halk, bU ~ 
bahçelerin tam hava alacak ~ttıf· 
kısınma gitmiyor ve eehriD y-
cmdakl tarafım tercih ediyo~· ıııolt: 

Saffet Ankan bundan sonra orta 
tahsil programlarını mevzubahs e -
derek demiştir ki: 

"Bu bir kUldür. nk tahsil, orta 
tahsil, lise tahsili çocuğun çağına 
~re ayrılmış bir i,tlr. Bakanlığın 
bu bmuataki noktai nazarı bilhaua 

Arkadaşlar, bakanlık çarenin bun
da olduğunu birçok incelemelerden 
sonra anlamıştır. 4-5 ve 6 sınıflı ilk 
öh'etmen mekteoleri meznnlanndan 

Cümhurbaşkanlığı orkestrası için 
hakikaten görenler ve dinliyenlerce 
takdir olunan Doktor Politoryosu 
getirttik. Bu zat hem musiki mual
lim mektebinde muallimlik yapıyor. 
hem de orkestra ve tiyatro işiyle 
meşguldür. Gene ayrıca orkestra ve 
tiyatro heyetimiz için müşavir ola -
rak Kail Elberti getirtiik. Bize san
at hayatımız hakkında bir rapor ver 
di. Dram ve ooera icin 20 talebe ala-

Sonra aynca muhtaç olduğumuz 
Fizik ve Kimya mstitülerinin de bu 
sene inşasına başlıyacağız. 

lstanhul üniversitemizde bulunan 
maruf profesörlerden "Desava" bize 
bir sev teklif etti. "Hidro radyoloji" 

Saffet An kan bundan sonra di -
ğer bazı mebusların işaret ettikleri 
noktalar hakkında da mukni izahat 
ita etmiş ve sözüne nihayet vermiş
tir. 

Müteakiben maarif bütçesi kama
tayca kabul olunmustur. 

Belediye bu güzel ormanlığı ~ 
telif kısımlara ayırarak her et 
halk için muntazam gazino ~ ~· 
lence yerlerine taksim etme~tJ 
nını bulursa, Anteplilere .,ırll' 
ölçillmez bir gezme sahası b 
mı& olacağma hiç şUphe yo~ 

Salt çEI 
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fut bol Krah Hügol Mayzelle bir mülakat 
lngiltere millt takımını yenen Hügol Meyzel'in 

bu maç ve alelumum futbol işleri hakkında 
ders olacak kadar değerli sözleri 

-1-
Viyana, Mayıs 19S6 

Selgrattaki Balkan Antanb top
lanblan yüztınden Viyanadaki in -
liltere - Avusturya maçına yeti~
ınedim. Halbuki kıaa seyahatimin 
en güzel bir safhası bu maçm zev
kini gözlerime tatbrmak olacaktı. 
\liyanaya, maçtan Uç gün llO!lI'a 
&eldim. Koca ~hir büyük karşı
lqmanm hlll heyecanı içinde idi. 
Otellerde ve kahvelerde Ingiltere 
lnillt takımı üzerine ka:nnılan bü
)1lk galebenin heyecanı devam edi
)'or gibiydi. Maçı görmek imkim
IU kaybedince, maçı kazananı olsun 
IÖrmek ve 1936 senesinin bu en mü
him futbol hidisesini onun ağmı
dan dinlemek fırsatını kaçırmak is
tem.edim. Otelimden Hugo Ma)'U!le 
tıelefon ettim. Mayzeli bundan yedi 
lene evvel Viyanaya ilk gelişimden 
tanıyordum. Kendisine ilk ziyareti
bll "Tegethofıtraue" de, Avusturya 
ll'utbol Federasyonunun üç dört o
dalı ldlçtlk merkezinde yapmışbm. 
l>aba o zaman, Ma)'U!l, yalnız Avus 
turyanm değil, bütün lılerkezt Av
l'Upamn futbol dizginlerini elinde 
tutan bir adamdı. Onu, odasmda, 
daktilo gtlrilltWeri ve Peşte ve 
~la ardı arkası kesilmiyen te
lefon muhavereleri arasında görün
ee tatırmışbm. Şaşkınlığım bizdeki 
Çah§ma tarzile Viyanadaki çalışma 
tarzı arasındaki uçurum tezadmdan 
tlert geliyordu. Bir harita üzerinde 
1lİrqan kumandan gibi, lıla)'U!l, 
anllnde bir tarife, birçok tarihler, 
ile zaman, nerede ve kiminle karşı
laeacağmı hesap eden ve bu heaap
larmm milll takım anaaırmı veren 
kıtıplerin llk fiküattlrleri ile zif a 
1ltramamuı için Qfaaı bin bir kom 
~ içinde :lşliyen bir makine -
~ benziyordu. Onun üzerimde 
vıraktJtr bu derin tesire Jrapılarak
tır ki, daha yedi aene evvel, ilk gö
l'Uttımde, hemen o ak§&m Avueturya 
lbiUt talmnile beraber Praga gide -
~k Çekoelovak milli takımile yapı
•ca.k maçı seyretmek teklifini he
ltıeıı kabul etmi.§ ve 9 saat süren 
bir yolculuğu, Avusturyanm milli 
takım oyuncularını üçüncü mevki 
~ba.lara yerleştirdikten sonra1 
.._)'Zelle beraber, koridorda, ayakta 
hpnıak yorgunluğuna tahammül
detl çekinmemiştim. 

Yalmz 20 bin kişilik bir Avustur
h futbol ordusunun kumandam de
lil, fakat hakikaten Merkezi Avnı
hnnı futbol kralı olan lılayzel, bu 
'8ki qinalık yüzünden, telefonda 
letinıi duyunca, büyük ııemket gös
tererek bana hemen gelip kendisini 
lörebUecejimi söyledi ve yine, o 
~ktam için. ltalya takımlle karşı-

lln&k üzere Romaya hareket ede
eetiııı de ill ve etti. 
lte"!'ayzell, bu sefer, TegethoPttru
'blr deki küçük merkez yerine, başka 

ltraalıede, fakat saray kadar 
~~~m büyük bir binada, ve ka
~ illmimi söyledikten ve kl
~erlle kendisine haber gönderttik
.,. IODra ziyaret edebildim. Bir 
~ aldığımı bilmiyen kltipler 
~ IDefCul olduğunu ve kabul ede
""'lllleeiniıı filpheli bulunduğunu 
~tlYorlardı. lki koridor geçtikten 
;:,_~ir odada bet dakika bekledikten 
~ yanma girdim. Burası bir na
~ odam kadar mükellef bir daire 
~v__e yedi aene evvelki Mayzel, hiç 
,:-511Dlemiı, belki biraz daha taze !: .. ~ç bir sima ile, büyük bir ma
~ bqmda oturmuştu. Ayağa 
~ve beni yalnız Merked Avnı-
~ futbol kralı değil, ayni za. 
~ Viyananm en nazik adamı 
~u da göateren büyük bir sa
~Yet ve nezaketle kal'flladı. Bü
•q allJr.. ile hatırımı ve lstanbul-

:.tf ! F: 
.~} <'c i ,,, ' 
ı 

Alel6mum Avrupa heynelmllel futbolcWerbd ve bllheesa lngUls oymacu
Jarama ebeıWa1 hatırlatan bir futbolett t.ipl 

[Bir futbolcUnün yilzilnde, gözlerinde ve halinde bulunmuı f&rl olan 
bütün cana yakınlık, kuvvet ve zeki mlnalannı hakkile belirten bu resmi 
A vnıpalı ressamlardan biri idet:J futbolcU tiplerini belirtmek üzere yap
Dllftlr.] 

leyince cam akıldı: 
- lılayzel burada ne güne dunı

yor? Bir telef on edecektik ve arka
daşım Ali Naciyi yanıma alıp bu 
güzel maçı, vaktile Pragda seyretti
ğimiz gibi, yine beraber seyredecek
tik! dedi. 

Ma)'U!li kazandığı büyük galebe
den dolayı tebrik ettim. O, kazam· 
lan büyük galebenin ehemmiyetini 
tamamen idrak etmiı, fakat zafer
den asla 1arhot olma.mıştı. 

- Şüphe yok ki Avusturya mil-
1 u takımınm lngilterenin çıkarabile-

1 

ceği en kuvvetli bir takım olduğun
da tüphe bulunmıyan bir kuvveti 
yenmesinden mes'udum. Fakat 
unutmamalı ki sporda yenmek ka-
dar yenilmeği de tabit kabul etmek 
.lizmıgellr. Hatıl zaman pman ye
nilmek bir futbol takımı için zanı
rl ve fa)'da!Jdır. Boyuna yenen ta
kım galibiyet içinde yavaş yavq 
dejenere olur. Halbuki araaıra ye • 

A V'll9tul'ya mDli taknnlle orta A 'fl'U· nilmek takıma mütemadiyen hız ve
ı-ctakl falldyetl için mtttemadt cenk- rir ve ona adeta yeni can ve enerji 
1eeea ltalya mlDI talmnmm bomba aplar. Londra maçındaki galibiye-

glbl f1ö atall ......._._ timizdenberi İngiltere milıt takmıl-
ŞIYAVYO na kartı kuvvetli bir takım çıkar

dakf tamcbklannı IOrduktan IOD1"IL 

niçin Avuaturya • İngiltere maçma 
yetipmedifiml adeta serzeni§le öt
renmek t.tedi. Yetipeydim bile bi
let bınl•mamaktan korktutumu llG7-

~ 

mak benim için geceli gündüzlü dU
ıündUğüm bir ideal olmuştu. Buna 
muvaffak olmaktan ve iyi bir neti
ce almaktan çok memnunum. Fakat 
beni daha çok memnun eden lngil
tere - Avuaturya maçmm idmde 
cereyan ettiği anlqılmu spor ha-
vasıdır. Bu maç 1838 -'nln en 
mühim futbol hldiaeel idi. Dlltünün 
ki Mhıd& TO bin aeylrci vardı. 
A VUlturya federal refll ve altı na
m maçta ham bulunuyordu. Tri
bünlerde her tabakadan on binleree, 
A.VU8turyalı ve bu meyanda diyebi
lirim ki Vlyaaanm en iyi aoeyetelll 
oturuyordu. 460 otomobil ve oto
btla, aabanm dit tarafmda kesif bir 
vurtai nakliye kalabalığı teşkil edi
yordu. Yalnız bu maç için Çekoslo
vakya, Macaristan ve Almanyadan 
binlerce ina.n. Pariaten 114:, hattl 
llaltadan 20 meraklı gelm.ltlerdi. 

.. « 

Selımam W1D1 Bavllcek Vlkt.or Moker Joeef 

Milli takım namzetlerinin çarpısacağı Viyanahrar haftaya geliyor 
Millt takımımızın seçilmesi için Federasyonca 
getirtil.en First Yienna çok kuvvetli bir tak11ndır 

Olimpiyada gidecek Türk milli ta
kım oyuncularını seçmek gayesile şeb 
rimizde Ankara, lzmir, İstanbul muh
telitlerile A vusturyanm kuvetli ta
kunlarmdan First Viyenna araamda 
bir turnuva yapılcağmı bildirmit
tik. Bu sene Viyana profesyonel li
kinde ikinci olan ve 9 oyuncusu mü
teaddit defalar beynelmilel maçlara 
iştirak eden First Viyennanm kuvve 
ti hakkında alakadarlardan aldığı
mız malthnatı yazıyoruz. 

Kaleci: Havlicek Viktor 20 yaşm -
da plonjon ve degajmanlan çok kuv
vetli. lngilterede yaptıklan turnaya 
iştirak ederek parlak muvaffakıyet
ler elde etmiştir. Yaşınm küçtlklüğU
ne rağmen (2) defa enternasyonal ol
muştur. 

Müdafi: Rayner Kari. 32 yqmda. 
Kuvvetli bir teknisiyen. Herhangi 

bir ~ tQP,& _ ~'-~jın. Taktik iti-
bafiii" k l&'tll!U· w ddaft. 

(M) defa enternuyonal olmUftur. 
Müdafi: Schmans Villi. 23 yaşında. 
Kafaya çok hlkim. Avusturya mil-

li takımında genç oyuncuların en ba
şında gelmektedir. 

Son defa İtalya - Avusturya maçm 
da sol müdafi oyniyarak hlnkalar 
yaratmlftır. 

(10) defa enternasyonal olmuştur. 
Haf: Kaller Otto. 26 yaşında. 
Forvetti beelemekfe iştihar etmiş 

(18) defa enternasyonal olm\lftur. 
Sat haf oynar. 
Santrhaf: Hofman Leopold. 26 ya

şmdL 

Teknik ve taktildle iştihar etmif, 
Kafa oyunlarına çok hikim. 

... 

.Bofmum Seqolcl 

da sağ ofsayt OYJWDlf Avnıpanm en 
methur forveti. Dripling ve kafa o
yunlarile iftihar etmiş. Bilhassa kale 
önünde iftihar ılltlerile her an tehli
ke yaratır. 

(55) defa enternasyonal olmuştur. 
Foret: Erdi Franz. 23 y&fl!lda. 
Kendi mevvldinin tam mlnuile hl-

1 
Seri,ayağma çok hlkim Avusturya 

nm büyük ümitlerle bağlı olduğu bir 
oyuncu. 

Pollaok Gustav. 24: y&f!DdL 
Yüksek kombinezon yapan. Kıvrak 

vücut hareketlerile tanmm11 f(ltör 
bir oyuncu. 
Haziranın dördünde bu takımla be

raber Ankara ve lzmir muhtelltleri
de eehrimizde olacaklardır. 

Taksim atadyomunda yapılacak o
lan bu müsabakaların şekli f(Syle ıe.
bit edilmiştir. 

6 haziran cumartesi. İstanbul -
Ankara, lzmir - Finıt Vienna. 

7 haziran pazar. Ankara - Izmir, 
İstanbul - First Vienna. 

9 haziran lalı. Izmir - lstanbul. 
Anbra - Firat Vi,nna. 

Bu Jrarwdqmalardan 90ll!'& ..... 

cek oyunculardan teabft edilen talam· 
la müsabaka yapmak üzere Isparta • 
Sllvya mUhtelitinin de eelırinme gel• 
mesi kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Bu temasta futbolcWerimizin kıymet 
lerini meydana koyacağımız cihetle 
ali.kadarlar tar&fmdan bUyt1% ehem .. 
miyet verilmekte olduğundan müaa.
bakala.rm enteresan olacağı ıüpheail 
görülmektedir. 

Alman güresçileri 
de geliyor ( 40) defa enternasyonal olmuftur. 

Haf: Machu Leo. 24 yaşında. 
Kuvvetli teknik ve istoplarile ilti -

kimi kuvvetli tekniaiyen ve filtör. Güreş federasyonu tarafından da,. 
(5) defa enternasyonal olmuştur. et edil Al gU takımı hul· 

har etmıı sol haf oynar. Forvet: Fıscher Richard. 18 yqm- v en man ret 
da. Gayet sert. KaJe önünde çok so- ranm yirmisinde lstanbula geleceği • 
ğuk kanlı davranır. Bilhaua açıkgöz ni alf.kadarla.ra bildirmiftir. 

(5) defa enternasyonal olmuştur. 
Forvet: Molzer Jozef. 28 yqmda. 
Seri,ve cevval bir oyuncu sağ açık lUliftle her fırsattan istifade eder. Finllndiya maçlarile büyük bir tm-

oynar. (10) defa entemasyonal ol -
muştur. 

Forvet: Gechveidl. 30 y&flllda. 
Senelerce Avusturya milli talmnm 

Forvet: Mandl Franz. 19 yqmdL tihan geçirecek olan gllrefçilerimiz Ud 
Dripling ve ani fU.tlerile iftihar et- hafta BOnra da Almanlarla k&rlllat-

mlt· Seri, atılgan oynar. DUi olacaklardır. 
Holec Vllli 19 yqmda. Almanlarla da Taksim stadmda iki 

=======-========================================-===== aiGrekorumenikiaiaerbeatolmaktl-
200 gazeteci maçı takip ediyordu. mıyacağmı biliyoruz ve on bet da-
Hiç fUphe yok ki Ingiltere karşımı- kikada tarzına alışıyoruz. O ise bir zere dört mü1abaka yapılacaktır. Ge-
za buJlln çıkarabileceği en kuvvetli Avusturya milli takımmm her an lecek takım içinde 66 kiloda Şperlinı 
takımmı çıkardı. Takımda yalnız tenevvü eden oyun hususiyetlerini 89 da Vegedes ağırda Riger Alman• 
Araenalden 6 oyuncu vardı. Bizim tamamen kavnyamıyor ve bir bu- la.rm tummıt gllreşçileridir. 
talama gelince, belki tuhafınıza gi- çuk saatte bir kere fazla aldanmca 
der, fakat hakikat 1Udur ki benim netice maflfibiyet oluyor. Yoba, 
çıkardığım takım Londraya götür- yani bu U.tünlUjilmtls olmua, In
düğU!n takım kadar kuvvetli değil- giltere milli takımlle uğraşabilmek 
di. Fark, bugünkü takımın fizik- imkinsız olurdu. Düşünün ki hep
man, nefes itibarile o takımdan aşa- si fizik itibarile kuvvetli hepsi iki 
ğı almasında idi. Futbolda esas on ayakla oynuyorlar, hepsinin top 
bir oyuncunun da bir buçuk saat oy- kontrollan fevkalade, bütün muha
namaaıdır. Bu bakımdan Londraya cim ve muavin hatlan harikulide 
götürdüğüm takım daha iyi idi. ln- şut çekiyorlar, yalnız vücut muva
giltereyi yenen takımda kimi kırk zenelerine ve hareketlerine bakmak, 
bet dakika, kimi bir saat, tabnm bunlarm ta gençliklerindenberi id
yanaı tam bir buçuk saat oymya- manlı olduklarmı anlatmafa klfl. 
biliyordu. Fakat takımımızın tek- Bunlarm hepei iyi, gtlsel, fakat Fi 
Dik bakımmdan tlattlnlüitl ve oyun var ki lngilterede futbol emniyet 
tarzmmm çqitli oJmıaıdır ki Ingi- eeamna dayanıyor. lngills milli ta
liz milli tllmnmm maflfibiyetine kımlan, dediğim gibi W 8i8temini 
aebep oldu. Biliyol'lllDUI ki lngilı.- mekanlzmalqtırnı. Btnaen
lerin yalnn bir oyun tanlan var: aleyh k&r1ılarmda lclentifique, fen
Metlıur W aiatemi. Bu ai8temi takip nl oymyan bir ekip görünce Pflrl
ediyorlar, bir buçuk aat oynuyor- yorlar. Şunu eöyliyeyim ki, tam 
lar ve harikulide Fit çekiyorlar. otuz senedir bu itin bqmdaymı. 
Binaenaleyh bu yeknesak sistem Efer bu kadar bu Ingiliz taJmniyle 
teknik kabiliyeti tl8tün ve çefitll mqgul olabilseydim, bütün dünyayı 
bir talmnm kal'Şlllmda artık müea- yenerdim. 
Bir olmaktan çıkmqtır ve bu aon Mayzel'in maçı anlattıktan IOllra 

maç bunun en barla delilidir. ÇUıı- İngilizlerin spor terbiyesi hakkında 
kil nihayet karpmızdaki talmnm söylediklerini yann yuacafım. 
mu&nen bir lra1ıptan chpn çıta- All Naci KARACAN 

Genç futbolcular 
müsabakası 

Beykoz parti başkanlığı ve top 
spor mecmuuı tarafmdan memleke
timizde ilk defa olarak tertip edilen 
genç futbolctıler müaaba.kuı haklmı
da bir fikir .yerebllmek için ya.rm .... 
at 6 da Gt1net kHlbil antrenörü Donel· 
ll tarafmdan bir gÖllterif yapılacat-

tır. 

Top blldmlyeti, kontrol, ptt çek • 
me, muayyen bir meaafe dahilinde 
ırilratll top lilrmek gibi faydab lıare
klb hlvt olan bu mtlaabakaya 20 ya
şına kadar olan bütün sporcular gire
bilecektir. 

Kazananlara kıymetli hediye ve 
mnWatlar verilecefi gibi bu hU8U8-
taki bilgilerini de artıracağı için 
iki taraftan enteresan olu bu mtl
uJ>abnm tarlld &JnD& llD edile
Clll9r. 
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Dünkü Meclis müzakeresinde 
[Başı 4 üncüde] 

bunun üzerinde teşebbüs aldık. Ken
dilerine müteaddit defalar yazdık. Bu, 
yanlıştırı hattın varidatına mukabil 
kaydedilebilecek bir hesap olabilir, 
dedik. Bu, suretle yaptık. Esas vazi- Recep Peker Besim Atalayın ~ok 
yet böyle olduğuna göre yani 3 mil- 3 
yon liralık bir hat bizim olduğu bal- neride kalmıc dücüncelerine 
de 5, 5,5 milyon liralık sermayesile "':I 3 3 
şirket bilidği vaziyette TUrkiye Cüm- karcı kuvvetli bir Cevap Verd•ı 
huriyeti hatlarının bir nakısası gibi 3 
köhne vesaitle işletmeğe devam et - BAŞI 1 iNCiDE ---
mekt~ir. Yakında murahhasları .ge- gulanmıza yakışmıyan fikirlerin bi'l' miz hayata imki.n gün~inin ilk ışık 
lecektır. Gaze~e~erle t~pl~ak ü~e- birine eklenip zincirlenmesinden iba ları doğunca bütün hakikatleriı bil -
re olduklarını ilan etmışlerdı. Geldık- rettir. (alkışlar). Bu hadisenin büyük tün yenilikleri farkederek daima ka
leri vakit bu esaslar dahilinde tabii Millet Meclisinde sUkunetle dinlen ranlıklar içerisinden seçip çıkarmış
devletin hakkında , menfaat ve şerefi miş olması ve red ile inikas almamış tır. 
ne uygun olarak müzakereye devam bulunması Kamutaya hakim olan üs Arkadaşlar, bir de şunu arzede· 
edeceğiz. tünlük ve ilerilik ruhu için mühim yim : Bugün bu devlet resmi bir teş· 
Elektrik Şirketinin vaziyeti bir eksiklik olurdu. Ziraat enstitü kilattır. Fakat bu resmi teşkilatın 

Berç Türker (Afyonkarahisar) sünden .alınız, lokantadan t~tunuz,: ruhu olan ve bütün bu inkılabın e
muhterem Bakan buyurdular ki, e- otomo~ıl~, ~ar~o~aya, pulluga ~a~ı serlerini varlığında teksif etmiş 
lektrik şirketinin hasilatı gittikçe h.ayat ıçın, ılen ınsanlık h~y~tı ıçın bulunan bu parti vardır. Bütün gi
artıyor. Bu hasilat ne oluyor. Meh- lazım olan vasıtaların hepsının aley dişler için gösterilmiş açık yollar 

ed. Ah d' b' d k hinde bulundular. vardır. Böyle yüksek ruhlu bir mec-
m ın, me ın ce ın en çı ıyor, A k d 1 b ı .. ı 

P . ,. p 1.. b' 'd' "I h r a ~ar, u yanış soz er yalnız lis her şeyi ileri gidişin hızıyle yapar 
ıyer ın o un cc ıne gı ıyor. ı.• u • K ta d vil k'll · ld .: t · k . B k h' amu ym eg ve ı en o ugumuz ken eksik ve yanlış fikirlerimizi ulu-
~rem ve azı~ ~n a anın ~mme- bizim yüce ulusumuzun havatma da ı:ıumuzun temayüllerine uygun gös-
~yle ve ~Cıtfu ıle yapılan ?ır ç?k hiç uymaz. Türk ulusu bUyÜktür. Pek tererek demagoji yapmak reva de
ışle:e. şabıt .0 l?uk._ Bu elek~nk şır- çok bUyilk vasıflan yanında aklı !'le· ğildir. Büyük yanlışlık ve zarar 
ketinı de mıllıleştirmeye bır mani !im sahibidir. lyiyi yeniyi faydalı an- bu düşünceleri milliyet duygusu gi· 
vannıdır? .. lar ve tercih eder. Türk köylüsü gö • bi göstermektedir. Evet. biz milliyet 

Sonra ko~a merke~l h~klıme~ olan rüp anladıktan sonra sapanı pulluğa çiyiz. Yeni Türkiyenin telakkisinde· 
Ankarada bıle elektrık zıyası bır ec- tercih etmez ki bu ruh büyüktür. Fakat parti 
nebi şirketin elindedir. O, işletiyor. uuz'ık mev.zuu bahsoldu : Ah o mı'J · · · · .ı.n • programının telakkisindekı mıllıyet 
Bunu da bendeniz muvafık gö~iy?- li müziğimiz diye meçhul bir şeyi ter- düsturunu zararlı telakkilere bağla-
rum. Bu hususta sayın Vekaletın cih eder göründüler. Türk ruhunun mak doğru olamaz. Artık yeni dev
mü~aleası n~ir ?. . henilz tam çizilip belirtilmemiş duy · !etimizin rejimini tam olarak gös· 
Nafıa Vekili Alı Çetınkaya - ~?- gulanna dayanarak 12 yıl evvel şöyle teren Parti programı ,milliyeti bir 

v.amla - bu~u ?,enden daha eyi bılır söylemiştim. Yapılmadığı icin bu ka- defa kendi varlığının özüne bir seda
sın, bunda hıç şuphem ~oktur .. ~- dar geç kaldık. Dediler. Bir yanlış kat kaydı altına koymakla beraber 
ma gene s~ruyorsun sız ecnebı şır- anlama olur diyelim, fakat bir tara- muasır medeniyetin ileri ve mUspet 
ketlerde bılhassa Osmanlı Banka- fm da Ankaranm binalarına geçerek gidişine intibak etmeği emreder. 
smda uZl!11 zaman bulu~dun.uz. Be~ benim zevkime göre hiçbir güzelliği, (Alkışlar). Şunu da arzedeyim ki, 
i~ ~skerı.m •. bu he~~~ ı~l~nne yem hiçbir sevimliliği bulunmıyan v~ üze 
gırdım. ~ız ıse dedıgım gıbı ecn:bt rinde milli varlığın izlerini asla taşı _ biz, hepimiz elimizde bulunan bir e-
ı;ılrketlennde uzun mUdde~ ~a.hş~ıı:ı- mıyan bazı binalan methedin bunla- maneti yerine getirmek ödevi altın
nız için bu işi daha çok eyı bılırsınız. ra kendi takdirince bir de milli dam- dayız. Benim bu sözlerim bizim bağ
Metr Salem ile ve Veyi ile hiç mü- g-asını yanıştırdıktan sonra güzel. mo lı olduğumuz esaslara kendini veren 
nasebetiniz yok mu? İ§in ba§mda on dtrn ve Türk ruhuna aykırı bir tara bir arkadaş olarak her gün elini sık-
lardır. fı olmıyan binaları ~avri milli telakki tığım Besim Atalayın şahsı hakkm-
'Ada pazarı· Bolu hattı etmek gibi yanlış bir fikir serdettiler. da hiçbir bir eksik şey ifade etmez. 

Başka sorulacak bir şey varını ar- Arkada.şiar şunu da arzedeyim ki. F'akat hepimizin borcu ve oradaki 
kadaşlar? "Kafi, · teşekkür ederiz biz bugün kendimizi milletin vekilleri vazifesi, şu veya bu sözlerle ona 
sesleri., (Alkışlar). sıfatında görilrken millet fertlerinin prensiplerden şaşmak mevzuu bahs 

!smail Hakkı Uzmay (Bolu), A- karyola yerine ot minderi. pulluk ye- olunca samimi ifadeleriyle biribimi
dapazarı - Bolu hattı yapılacak mı? rine kara sapanı. en ileri bildiğimiz iş zi yandırmak ve yanlış yoldan doğ
Bir de Bolunun Ereğli limanına rap- ler yerine en geri işleri istediğini söy nı istikamete ~evketmektir. Arka
tı vaziyeti var, ne zaman yapılace.k? lememiz doğru olmaz. Bu yol milleti- daşlar, biz burada tarihin k~ndi e-

Nafıya Vekili Ali Çetinkaya ( Af- mizin mesela modern ı.şık vasıtasr o- tinde olmıyan tecellileri altında ağır 
yonkarahisar), Cü.mhuriyet hükftme lan elektrik yerine çırayı tercih eder vaziyetlere dUşmÜ§ ve bayatın acıla 
tinin bir programı vardır. Halen yap olduğunu ifade etmeye kadar varır nnı tattıktan sonra dirilerek kendi
makta olduğumuz ana hatlar, ayni ki, bu, hakikatin ifadesi değildir. ni bulmu~ ve az zamanda parlak bir 
zamanda Şimal hattı dediğimiz hat Türk köylUsünUn kuvvetli görUşü ve istikbal yolculuğunda hep ileriye 
Boludan geçmek üzere Çankırı hat- zekası ona tarihteki ve bugünkü yük- doğru hız almış yüce bir milletin ve
tına bağlanmak, ondan sonra Amas· sek mevkiini temin etmiştir. Hakikf kili olarak vazife göriiyonız. Büttin 
yadan Kelkit vadisine dahil olarak ve tabii vasıflan yüce olan Tilrke çalış_!Tlalarımızda hiç bir duygu ve 
Şarka doğru gitmektedir. Bu hat da onun bildiği ve sevdiği ~tUksek y~a- düşünce bu esasın Ustüne çıkmama.
bizim il;in mUhimdir. Fakat ehem- ma yollarını bir mUddet kapamış o - lıdır. Ben bu uıl noktalarda arka
miyeti olan diğer hatları yapmadan lan tarihi milkadderatın t~irlerini daşımın bana uyacağını umarak 
bu hat için daha fazla birşey yapma- artık geçmiş saymak laznndır, Türk kürsüyü terkediyoruın. (Şiddetli al
ya maddeten imkan yoktur. Memle- mi11etinin yüksek zekası geniş ve te. kışlar). 
ketim izin feyizli bir sahasıdır bun- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • •• 

lan da yapacağız. Bolu hattı mese- mevzu olacaktır.,, kimRe bir şey diyemez, sonra hele o 
lesini bilmünasebe arzedeyim. Arka- Besim Atalay (Kütahya), Ulusal gazetecilerin gürilltüsü. Keratalar o
daşlar malfımunuz olduğu üzere hat- sanayiin kurulması, Ulusal Ekono . tomobil içine kadar giriyorlar. Allah 
lar. Eskişehirde toplanır. Eskişehir- minin yükselmesi yolunda yapılan bunların cezasını versin. Kendileri sa
den ayrılır. Yani bütün trenler bir hamleleri alkışladığını söyliyerek sö tışlannı artırmak için bu kadar gü -
defa Eskişehir - İstanbul hattını kat ze başlamış ve fakat bu alkışların va rültü yaparlar. Bunların gürültüsü 
etmek mecburiyetinde kalır. Bura- nında yapılmasını gerekli gördüğü ba hakkında şimdiye kadar hiçbir gaze
da bazen boş, dolu. geliş, gidiş gün- zı işleri de iz.ah etmiştir. teden şikayet ettiğini işittiniz mi? 
de yirmi tren işlemiştir. Onun için İkinci nevi ekmek, amele ekmeği Etmezler. Çünkü bu gürültü kendile . 
biz ikinci bir tren hattı yapmak çıkarmak usulünün neden bugüne ka rinindir. Ote tarafta zavallı bir köylü. 
mecburiyetindeyiz. Hatlarımızın ço dar ihmal edildiğini soran Besim Ata nün sırtına yüklenirler. Bu söyledik
ğalmasına. göre bu mesafeyi tek bir lay, günde kırk kuruş kazanan ve terim ufak §eylerdir ama, gözden ka
hatla bırakmayacağız. Her suretle gıda olarak yalnız ekmek yiyen bir çırmıyarak nazarı itibara alınmalı
milşkilat baş göstermektedir. Ya o amelenin gu"nde nasıl 20 kurua vere- d y ır.,, 

hattı çift hat yapacağız yahut da bu bileceğini sormuş ve çok einirlendiği Besim Atalay, bundan sonra büyük 
radan Kızılca Hamam yolu ile Bolu, lokantalar bahsine temas ederek de- san'a.tler kurulurken küçük san'atle
Düzce, Adapazarı üzerinden işlemek miştir ki: rin ölmemesi lazımgeldiğini ifade ede-
suretiyle ikinci bir hat yapacağız bu "-Elime bir bomba gerse, berha- ı k f '\.. ~ rek vaktile adedi çok o an ava ve 
hattı yapacak ulursak İstanbul An- va edeceg-im bir yer lokantalar... -,_ demircinin gün geçtikçe azaldıgmı, 
.ımra yolunu 100 kilometre daha kı- (gu"lüşmeler). Koymuşlar reşit ""•it 

ğ ~ '1-~ Maraşın kapalı çarşısının mahvoldu-
saltmış olaca ız. Merkezi hük\ı.met yemekleri, tatlılan ... Baylar, bunları 
b 

- ğunu söylemiş ve ilave etmiştir: 
urada olduguna göre bu yolu 100 yiyecek ancak onbin kişidir. Ote ta-

k·ı t k lt k f · "- Kırim harbinde İngilizler bura-ı ome re ısa ma ve mesa eyı rafta on milyon kişi ağzının suyunu 
8-10 saate indirmek çok faydalı ve akıtarak asla yiyemiyeceği bu yemek ya gem, eğer sipariş etmişlerdir. Bu-

iyi olacaktır. O vakit Boludan Ereğ- leri seyrederek geçer, tok olan açın gün burada hiç bir şey kalmamıştır. 
liye emrivaki olarak bir hat yapıl- halinden anlamaz arkadaşlar, Sonra bizde cereyan vardır. Her şey 
mış olabilir, halen böyle birşey yap- birinci sınıf diye bir lokanta ayırITsı- Avrupa malı olsun da ne olursa ol-
mak mevkiinde değiliz.,, mz. Ayrı bir şekilde ve görünmiye- sun.,, (Zaman değişmiştir sesleri). 

lkt • t &.. "t • cek bir yerde yaparsınız. lsteyen gir Besim Atalay devamla: "Zaman de 
ısa uu çesı ğ'il, bizim kafamız deg-işmiştir. Nite-sin oraya ve gönlünün çektiğini zık-

Nafia bütçesinin fasılları görüşü
lerek kabul edildikten sonra İktısat 
:Vekaleti bütçesinin müzakeresine ge 
~ilmiş ve bu münasebetle birçok ha
tipler söz almışlardır. 

İlk sözü alan Cemal Ünal (Isparta) 
kredi tize'l'inde halk sandıklarına yar 
dım için hüklıınetin bütçe projesine 
koymuş olduğu li5 bin liralık tah
sisatm bütçeden çıkarılmış olduğuna 
işaret ederek demiştir ki: 
"- Halkın kolay ve ucuz krediye 

kavuışmasını adeta bir rejim meselesi 
kadar mühim saymıştık. Ben öyle ü
mit ediyorum ki, İktısat Vekili eğer 
encümene bunun için başka bir şekil
de halletmek kolaylığını göstermişse 
'unu öğrenmemiz hakikaten tatmin 
alici birşey olur. Yok doğrudan doğ 
ıuya bütçeden çıkmış bir vaziyet var 
sa üzerinde durmamız lfı.zım2'elen bir 

k 1 kim geçenlerde meclis bize cüzdan 
ım ansın ... 

verdi. Bunu nerede yaptırmışlar, bili-
Besi m Atalay ve gürültü! yor musunuz? Almanyada. Hem de 

Sonra lstanbul gazeteleri birşey biu ne vakit verdiler. Ti senenin or
daha tutturmuş. Gürültü oluyormuş. tMında. Madem ki, bu cüzdanı veri
Aman efendim insan rahat bir daki- yorsunuz, bari senenin iptidasında ve
ka olsun dinlenemiyor, işini bile gü- riniz. Sonraı memlekette bir de ikti
rültilden doğru dürüst yapamıyor - sat ve tasarruf cemiyeti vardır. Yer
muş filin falan. Sokaklarda çok ba- li malı kullan diye barbar bağırır. A
ğınlıyormuş. Yahu ne oluyor, zavallı tay ediyor bizim zevkim.izle. Zaman 
bir ada.m çolluğunu, çocuğunu bes. değiemedi, bizim kafamız değişti. HU
lemek için sırtına 100 kilo yükleyerek lisa, küçük ısan'atler, orta san'atler 
sokak sokak dola,ıyor. günden güne azalıyor ve çekiliyor. Bu 

60 paralık marul. 70 paralık ebegü- nun neticesi olarak orta sınıf kaybo
meci satıyor. Yok fazla gürültü olu- luyor. Bir memlekette orta smıfm 
yormuş, arabalar gürültü yapıyor- kaybolması f elikettir. Geçen gün ih
muş, beri tarafta otomobillerin yap - tilallerle çalkanan bir memlekette 
tıkları gürültüye kimse sesini çıkart- çıkan bir gazete bahsediyordu ve di
mıyor. Oyle ya kim ses çıkarabilir? yordu ki: Bu memlekette daima ihti
Onun içinde kim var? Şunun bunun ifil olacaktır. Çünkü orta sınıf yok
sırtmdan ~eçinen bilmem filan. Tabii tur. BüyUk sanayii kurarken ev ve ev 

sanayiini de ihmal etmiyeliın. Bir ha
lıcılığımız vardı. Burada zaman za
man işittik. Halı ne imiş, bunlar ipti
dai memleket mahsulü imiş. Bu, e
bem sekti, ben sekerim gibi bir şey. 
Halı yüzünden memlekete 9 milyon 
lira giriyordu. Şimdi 90 para girmi -
yor.,, 

Kütahya mebusu bundan sonra çif 
çilik ve saraçlık gibi san'atlere temas 
etmiş bunların mahvolduğunu söyli
yerek sözünü şeker sanayiine intikal 
ettirmiş ve diğer bir münasebetle de 
şirketlerin sıkı bir kontrola tabi tu
tulma.c;ı lüzumuna ve harice sattığı -
mız mallarımızdan bir kısmının her 
!'lene ekildiği noktasına işaret etmiş 
ve bevanatına şöyle son vermiştir: 
"- Sanayi yolunda bir kımıldanma 
vardır. Fakat korkanm. bu ileride bir 
aksaklık yapmasın. Bir taraftan ta -
rım işlerimiz kara sapanla dönerken 
öbür taraftan sanayi işlerimiz en yük 
sek teknikle techiz edilmektedir. Dev 
letçiliğin f eyzile memlekette halkın 
yapamıyacağt birçok şeyler yapılmak 
tadır. Şunun bunun kesesini doldur -
ma ktansa heyeti ic:timalyenin nef'i 
için sarfedilecek olan emek ve para
ya acınmaz. Yalnız halkın yapacağı 
ufak tefek şeyler vardır ki, onları 
halka bırakalım. Ziraat enstitüsü bi
le, Almanca matbaa açmıştır. Nedir, 
rica ederim, dört kitap not çıkacak 
diyE> binlerce lira ı:ıarfedilmiı;. Bunla
rı dağıtahm. Halka iş verelim.,, 

Besim Atalaydan sonra, söz alan Zi 
va Ge,·hcr (Çanakkale) : 
"- Be.cıim Atafay burada laf söy

lerken biraz bombadan bahsettiler. 
Sonra laflan bombadan fazla natla -
mağa ve tesir etmeğe ba.~ladı. Bu me
vanda bizim ga:ıo:etecili~mize bomba
dan daha ağır i~liyecek isnatta bulun 
dular (satanlara sövledi sesleri) . Ga
~ete mUvezzileri dahi efradı millet -
ten birer adamdır. Onların hı:tkkındıı 
dahi redof'derim. Gelsin bu kürsüden 
tashih eb:;in ... 

Besim Atalay: 
11

- Yııhu. tuhı:tfttr. hil,-n adam da 
~övler. bilmiven de... E~er sunlarr 
Ziya Gevherden başka birisi sövlesev 
rli ses C'T\cıı.rmA '70tm . CTazetE>rilf'r ba~T· 
rıyor. dedim. Bu adı:tm, bağırmıyor 
"Yln" Yıı lan mr söyledim.,, 

Ziya Gevher: 
"~ Benim ıi ıma · alamı~aca~ 

hir ~ey . öylediniz.,, 
· Be';im Atalay: 
"- Ben vicdanımdan kopan ~evleri 

birer birer ifade ettim. Kimse hakkın
da bir şey söylemediğimden geri ala
cak bir sözüm yoktur . ., 

Ziya Gevher: "- Bu sözü söyle -
miştir. Zabıtta var. Eğer bunda ısrar 
ederse o da benim gibi vaktile gazete· 
de çalışmıştır. Binaenaleyh, bu sözü 
kendisine de racidir.,, 

iktisat Vekilinin beyanatı 
Ziya Gevherin <;ok yerinde olan ce

vabından sonra kUrsUye !ktiı:ıat Veki
li Celal Bayar geldi ve yer yer alkış
larla kesilen uzun beyanatta bulun -

du. 
[Celal Bayarın beyanatı ayrı kıs

mımızdadır .) 
Ismall Kemal (Çorum), para ve 

kambiyo işinin ikide birde mevzuu 
bahsedilmeme.~ini bunun bir devlet 
işi olduğunu söyledi. Bundan sonra, 
ekonomi bakanlığı bUtçesinin fasılla
rına geçilerek kabul edildi. 

iKiNCi CELSE 
Ziraat Vekaleti 

bütçesi konuşuluyor 
10 dakikalık bir dinlenmeden sonra 

ikinci celsede ziraat vekaleti bütçesi
nin görüşülmesine başlandı. 

Söz alan ziraat vekili Muhlis Erk • 
men şu izahatı verdi. 

Vekilin sözlerinden sonra bazı say
la vlar söz aldılar. 

Cemal Afyonun bazı mülahazaların 
dan sonra ziraat vekaleti bUtçesi ka
bul edildi . 

Milli Müdafaa bütçesi 

konuşuluyor 
Milli müdafaa bütçelerinin görüşUl 

mesine ba.§lanmca ·Milli Müdafaa Ve
kili Kimn Özalp söz alarak demiştir 
ki: 
"- Arkadaşlar, kara, deniz ve ha

va kuvvetlerimizin 936 yılı bütçesi ge 
çen seneye nisbetle biraz fazladır. Bu 
fazlalık ise, ihtiyaçların artmasın -
dan ileri gelmiştir. Bununla beraber, 
935 senesi içinde muhtelif kanunlar
la ordumuza verdiğimir tahsisatın ye 
kunu, mühim bir miktardadır. Bu 
tahsisatla bizden istedi~inizi tama -

Otuz altı çocuk 

sahibi bir baba 
[Başı 1 incide] 

"- Kendim çütçiyim. Fakat ne de 
olsa <;ok sıkıntı çekiyorum. Her gün 
yedi sekiz tas un ekmek yapılır. (Tah 
minen otuz kilo un). Hamur yoğur
maktan evdeki liğenler hep parçalan 
dı. Senede 150 kile un öğütürüm. Güç 
:Yetişir. (Bir Silifke kilesi 70 kilo ol
duğuna nazaran senevi on buçuk ton 
demek istiyordu). Bulgur, yağ ve 
saireyi de siz hesap edin, artık.,, 

Küçük Kahyaya bir sual daha sor
dum: 
"- Hep bir sofrada mı yemek yer 

siniz?.,, 
'

1
- Karıla.rnndan her biri kendi 

evlatlarını başına toplar, öylece ye
mek yenir.,, 

Dört karısı olduğunu söyleyen Kü 
çUk Kihya,bilhassa çocuklarını okut 
makta çok güçlük çektiğini söylüyor. 

.. _ Geçen yıl bir istida yaptım, 
Sıhhiye Vekaletinden 150 lira müka 
fat verdiler. Bu para tabii çok işime 
yaradı. Fakat, benim asıl istediğim, 
bütün çocuklarımın mektepte oku -
malarıdır. Hepsinin büyük mekteple 
re gitmesini istiyorum.,, 

Kendisinden fotoğrafını istediğim 
zaman derin derin içini çekti: 

"- Ah, toplamak mümkün olsa 
da bUtUn çocukların bir arada resim 
!erini çcktirsek." 

Gayrimenkullere yapılan 
tecavüzler 

Gayri menkule vaki tecavüzün me
nine dair olan 2311 numaralı fuzuli 
işgal kanununa ait izahname dün Vi
layete gelmiştir. İzahnamcde, devlet 
ve köy mallarına vaki olacak tecavüz 
!erin bu kanun hükUmlerine göre 
menedileceği ve devletin amme hiz -
metine tahsis edilmiş mallarına vaki 
olan tecavüzler ceza kanunu hüküm
lerine göre bir suç olduğu için mü
tecavizlerin ayni zamanda mahkeme 
ye verilecekleri yazılıdır. Yalnız dev
letin fert gibi tasarruf ettiği alela
de mallarına vuku bulacak tecavüz
lerde mütecavizin birinci defasında 
değil, tekrar ettiği takdirde 2311 nu 
maralı kanun hükmünce mahkemeye 
verilmesi icap etmektedir. 

.Müdahalenin men' i talebi 2311 nu
maralı kanunun koyduğu müddet ve 
~rtlar i~inde vaki olmamış ise alelQ 
sül mahkemeye müracaat edilecek • 
tir. Ancak amme hizmetlerine tahsis 
edilmiş mallarda bu tecavüz hemen 
menedilecektir. 

men yapacağımıza erıin olabilirsiniz 
(alkışlar) 

Arkadaşlar, ordumuz, vazifesini 
her zaman ifaya kadirdir (alkışlar),, 

Bu bütçe üzerinde başka söz isti -
yen olmadığından sıra ile kara, deniz, 
hava ve askeri fabrikalarla harita 
bütçeleri görüşülerek kabul olunmuş
tur. Bu milnasebetle Rasih Kaplan 
(Antalya) ve arkadaşları tarafın -
dan verilen aşağıdaki takrir okuna . 
rak ittifakla ve şiddetli alkışlarla ka
bul edilmiı,ıtir: 

Cümhuriyet ordusuna inan 
ve selcim 

"- Yeni ~,ı askeri bü~elerinln ka 
bolü münasebetile ;)-Ürdun asil konı
yucusu \'e bütün a!llil \'&rlıklamnmn 
yüce kollayıcl!n CUmhurlyet ordusu
na Kamutal',n inan ve &elamlarmm 
bildirilmesine karar alınmasını teklif 
ederiz.,, 

Bundan sonra., varidat biltçesi de 
görüşülüp kabul edilmiş ve yarın sa
at 14 te toplanmak üzere içtinıaa ni· 
hayet verilmiştir. Yarınki toplantıda 
mUvazenei umumiye kanunu layihası 
görüşUlecek ve bu suretle bütçe mü
zakeresi tamamlanmış olacaktır. Baş 
bakan lsmet Inönünün bütçe müzake
resinin neticelenmesi dolayısile yarm 
Kamutaydan m

0

ühim beyanatta bu -
lunması ihtimali vardır. 

28 - 5 - 936 

Belediyede 

Sahilde inşaata 

müsaade edilecek 
Yeni yapı ve yollar kanunu ınucl .. 

bince sahillerdeki inşaatın rıhtımdan 
asgari on metre geride yapılması 18.· 
zımdrr. Kanunun bu maddesi Boğaz.o 
ic:inin büsbütiln sönmesine amil ol· 
muştur.Çünkü Boğazda bina yapmak 
isteyenlerin hemen hepsi deniz kenıı 
rında oturmak zaruretinde oldukla· 
rından veya sahili sevdiklerindendir-

Bu ciheti nazarı dikkate alan bele· 
diye, kanunun bu maddesinin tatbi· 
kı için alakadar makamlar nezdinde 
teşebbüslerde bulumaya karar ver· 
miştir. . 

• Belediye müfettişlerinden es~ı 
şirketler komiseri Muzafferin tekaU· 
de sevki hakkındaki emir dün Anka· 
radan şehrimize gelmiştir. Muzaffer 
den açılan müf cttişliğe muhasebe 
baş mürakıbı tayin edilmiştir. 

• Belediye reisliğinden dün şubele
re mühim bir tamim gönderilmiştir· 
Bu tamimde belediye reisi taraf m<laD 
söz veya yazı ile tevzi edilen işlere 
zamanında cevap verilmediği cihetle 
işlerin layikıyle takip edilemediği bil 
dirilmektedir. Bundan sonra her şu· 
be şefinin vali tarafından söz veya 
yazı ile verilen emirleri bir dettere 
not etmeleri, bu emirlerin verilme ve 
intaç edilme tarihlerini de yanlarına 
işaret eylemeleri, ve bu defterleri bet 
hafta belediye reisine göstermeleri 
karar la.<Jtırrl m ıştır. ................. 

BORSA · PIY ASA 
2'7 MAYIS ÇARŞ~IBA 

Para Borsası 
Al 11 

Sterlin 623.-
ı Dolar 123,-

20 Fransız franrı 164,-
20 Belc;ıkı franıP 80.-
20 Drahmi 20,50 
20 laviçre fr. 812.-
20 Çek kuron 84.-
~0 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Llret vesikalı 192,-
Florin 82 50 
Avu~ın r va ••hr 22.-
Marlı: 28,-
Zlot• 2ı.-

~"···~ ~:ı..-Levı 22.-
Yen 30.-
Isvec; kuronu 30.-
Altm 966,-
Banknot 242,-

Ç e lc fer 
Paris üzcrıne 
lnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avuıturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

E ı itam 
lı Bankaıı Mil. 
.J N. 
L L Hıımlliııt 
Anadolu % 60 

" %100 
Sirlı:etihayriye 
Tramvay 
Bomontl Nektar 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankaar 
Sarlr Merlı:u Ecnnesl 

fsffl<raıfar 

Türk Borcu I 
" n il ,, .. ın 

lıtikran dahili 
Erıı:anı fıı. B C 
Sıvas Erzurum I .. " il 

Tahvlfôf 
Rıh tun 
Anadolu I ve il 
Anadolu Mümessil 

.. UJ 
Anadolu Mümessil 

Sa ut -628,-
126.-
166.-
84.-
23,-

820.-
88-
ı6.-
52.-

195.-
84.-
24.-
32.-
24.-~ 
2..._ 

24.50 
34.-
33.-

968.-
243,-

12.03.-
629.-
0.79,15 

10,08.10 
4.68,84 
2.45,20 

63,60.10 
1,17,25 
19,ıO 

4.21.3S 
1,96.84 
3,08.46 
5,80,82 

87.50 
9.90 
qoO 

24,90 
41.-
11.so 
19.50 
8.30 

12.30 
ıo,45 
68.-
26.50 

4,45 

22,22.so 
21,35 
21,40 
95,50 
95.-
915,SO 
96,50 

ıo.15 
44,30 
s2.ı5 
47,75 
s2.ıs 

lstanbul C. Müddeiumumiliğindell: 
935 Mali senesinin bitmesi dol8yi· 

·ne 
sile !cra Hesaba.tının 936 senesı 
devri için Mayısın 30 uncu cuma._rt~; 
si ve Haziranın birinci Pazartesı ' 
ikinci Sah günleri icra muhascl:l"' 
since tediyat ve tahsilat yapılnll)~; 
cağı ve ihtiyati hacizler gibi ace <e 
işler müstesna olmak üzere icra 

1
' e 

iflas dalrelerile icra mubasebeS ~
iş sahiplerinin kabul edilemiyecel< 
rinin gazetenizle ilanını dilerim.:_.,...-

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk lia~Jıı'· 
liğinden : Şehremini Topkapu ~ 
yazıt ağa mahallesi Kalburcu ?.! a· 
met camii sokak 10 numaralı ~ ,•e 
nede ölen Şcv~et kadının a~ac~kdiıı.· 
borçlularının bır ay ve varıs !d.110e 
smdan bulunanlann üç ay ıçı ıcsi 
mahkemeye müracaatları ve a W 
halde terekesinin hazineye devr0 

nacağı ilin olunur. (2307) 
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FAYDALI~ !0 er gUn bir 1 ıkı dııencı 
\. lllkiye ı 

---.~ BiLGiLER ------l'erlde CELAL 

' J 
il. 

?io. 100 fazan: MlTHAT l'!JCMAI. 

l u9lnkl Program 
IRubal 

11,- Dam malikiai (pllk), 19,- Ha
berler. 19,15 Muhtelif pllldar, 19,ŞO Sdıbf 
konferanı: Profeeör Dr. Fahrettin Kerim 
tarafmdan. 20,- Halk mwıikilli: SiYUh 
Ve,..J ve Ibrahim tarafmdan. 20,SO Stfi· 
dyo orlı:eatralarL 21,SO Son IJaberler. Saat 
22 den sonra Anadolu ajaumm psetelere 
mabaaa havadis aervia nri1ece1ı:tir. 

- Merhametli bir aile ne zaman
dır çocuğunu evlatlık yetiştirmek 
için istiyordu. DUn verdi de ona ağ
lıyor. Ne yapmı, çocuğa bakamıyor
du ki, timdi yavrucak rahat edecek 
ama sen gel de buna llor. Bir türlil 
gözünün Y&fl dinmiyor. 

Hidayetin yanına müsavi çehreyle oturan adamı, 
herkes birbirine kısık seslerle soruyordu 

Ankara: 
19,30: Dôlı:tor lı:onata70r; H,50: Pllk ya-
711Dı; 20,10: Karpiç ıehir lolı:antaamdan 
ilalı:il; 20,30: Ajana haberleri: 20,40: Kar
piç tehir lolı:antaamdan aa1ı:il. 

RITKREŞ 

Kadın bqmı hiç kaldırmadan ağ
lamasına devam ediyordu. Ben ya -
va.şça mınldandım: 

- Fakat, arada sırada gidip gö -
rebilir, bu kadar UzWmeye lüzum 
yok ki .. 

Genç dudaklannda biraz evvelki 
tebessUmU bUsbiltUn acılaşarak kı -Qok llf1sl1l cenue, gfbel sesli Ul

luerle kalkacaktı. Bu, mahalle hal
'1 için l&hne, mUfJild tmıatıydı. Fa
lıat tabutu tqmıaya sallhiyetleri 
toktu; iade baka.bilirlerdi. 
Yaımm tunç tokmaklı tapı ka -
~:· komleerler, ka~. 

bir antika binadan 
lropmlll oymalar, renkler, motifler 
llbi dunıyorlardı. Oltllerin blrlbirle -
~~en farklı olduğu, burada nekadar 
-.Uydi, Koyun pöetekili kilrkünde 
llayva.nıı.-n mahalle bekçiaiııln ka
!'-da bekledifl ölUyle bu komleer· 
., kavuh kapmm ölU.U Adnanla 
lleıkia kadar blrlbirlnden blLfkaydı. 

Yalmm derin odalannda konlJIDll· 
hrak yan yana oturan insan kala -
'-ııtı tuhaftı. Yüzlerce 1Urat cigara 
~yordu. Herkee ayn bir ölüye ba
-.,yor gibi durgun ... 

Her ytız kendi ölUdnU dfltündtl
~ belll etmiyecek kadar 11&Dat
-raı.Ve her alm bir Kur'ana lğil
lrıit gibi nıhantdf. Gözler, blrblrleri
'e t&ıı!tmıyarak bakıyorlardı: Ah· 
baphJdarmı 6li1 ıörecek diye korku-
torıar gibi... efçelr' taıiıma · benzlyen cenaze 18-

Bu &tı evinde imanlar nekadar i- thnbota konurken haremağalarmm 
M Yllrekliydf Bir cunıall tııAH abanoetan ellerindeki gt1milf buhur
~lni ~bl rbe ~tlren i. danlarm şekli gilne,ln altında eri -
ta. bil usga yor, Billndir ppkalar, mevlev! kü-

e bu cenaze çıkacak evde ıu .. 1 tab t h usi tin' arttın 
~ muuın yUzle otunı ordu uuuan u un us ye ı . 

t& Y' • yordu. Adnan ölüye acımağa ba.şla-
'°ltu clvert u.londa, ytıkllek arkal~ dı; bu uhne heyecanı taşmıya 
•·-- .:kta Hidayet IODl~yordu •• iki mllsalttf: Yalı halkı - orta aileler-
'""Vmdald lld bot koltuga hiç kim- d uğu . le 0..,, __ ..._ t ed 1 ti Hi e old gıbi - pencerelerden hay-

---~- ceeare emem 1 · . ki ı.. .... lasalardı Adn wlı Ga>et, kafuma hakimane bir hen - nnaya ......, ' an ag . • tele hattı 1 kx.......r ... ki T-....ıliz yacaktı. Fakat bu teessür içinde gö-
tldalnln ve~ 1• ~ ~& zünU bahriye miralaymdan alamı -
'1 kendisine bakıp bakmadığı- yordu. GöğBUnde altın kordonu ile 
""'--86z_aclyle t.etldk edi~rd'!: Fakat gUne,ln .Utunu içinde dimdik duran 
~ Bu adamlar hiçbır yere genç miralay, yUiUnUn lçlııe Fnnl· 
~k otururlardı. lngillz de- yen, alnmda duran matemle bugUn 
...__ -·- uyudulu saman bile ~ de - her zamandan ziyade heykeldi. Haf· 
~yen adam demekti. Hidayet, ka çehrelere yedi, sekiz redk fm;a
~bnt aeccadesinde duran nıgan lıyan günefin altında bahriye mira
.:-vpinlerine yumruğundan urkan 
tlıtiQ mercan tesbihini havada 1181_ laymm tunçtan yUzU tek şekli, tek 
~ lellm aldı· y Adnan renkti. Güneşe bile hlkim çehrenin 
cıturınuoıu. · anma profiline baktıkça Adnan Belkisi de 

11: Orlı:eatra: 19,20: Orlı:eatranm deva- sık bir sesle cevap verili: 
mı: 21,05: Şarlı:dı lı:onaer: 21,30: Küçillı: - Nereden görecek fakir. Verdigıw· 
rad:ro orlı:eatraaı; 22,45: Konserin devamı. 

1108KOVA 

11.30: Sopran aeaJe lı:onıer: 11.30: "Bin 
ikinci Gece" adlı operanm radyo adap • 
taayona: 21: Sovyet besteleri; 22: Yabancı 
dillerle nqriyat. 

VAIU)OV.& 

16,30: Salon orlı:eatraaı: ıs.ıs: Oda ma
ailı:iai; 19.20: Lembers'ten nakil: $arlular -
Muhtelif: 21: Lembers'ten: Btlenceli nq
rint: 22: Radyo piyesi; 22,35: Leh 1&rlı:ı
lan: 23: Orkestra; 23,25: Ea1ı:i muilı:i; 
23.25: Plllı:. 

!llnemalar. ny.trotar 

aile çocuğu alıp dışarı gittiler. Er-
kekleri uzak bir memlekette hakim
mit aaıunm. 

O günden sonra epey müddet ka
dının gözyaşı dinmedi. Gene dikkat 
ediyordum. BUtUn gayretiyle onu te
selliye çalışıyordu. Yavaş yavaş ka
dına sUkfuıet geldi. Fakat bUsbütün 
zayıflamıştı. Gözleri esmer yüzünde 
irileşip derinleşerek elmas parçalan 
gibi garip bir atefle yanıyor, fakat 
bu muztarip gözler gencin üzerine 
çevrilince o vahtl pmltısmdan epey 
şeyler kaybederek munis manalarla 

• TBPEBAŞI ANFt TiYATROSU : d l rd 
Ba alı:1&m saat 20.30 da (Süt Kardq- 0 uyo u. 
ler). Komedi s perde. Her yer elli lı:a- Bir gün işittim ki onlar evlenmiye 
raıtar. karar vennltler. Doğnısu ~ırma • 

• PRANSIZ TtY ATROSU : Saat 21. ~e dım. Bu köşe başının iki betbaht 
Prof. Zati Sansar, Manyatisma, Spırı- hl11.k 1 t l 
. Palı:irism 1 ma u u son zaman ara ıs ırap an • 
~ Ye PDOtiam namara- nı, sefaletlerini öyle bir paylaşmışlar 

• llELKK : (Broadny Melodi) wı dı ki, bunun böyle olacağı belliydi. 
(llonte Kriato). Kimbilir aralarında erişilemiyecek 

• ELHAllRA : (Adalar $arlım) wı derin bir dost 1 U k ae--' mev. 
(indi Gecesi) . • "6' .T 

• IPKX ı (Klo-Klo) we (Kaplan Km). dana gelmişti. Artık her ubah on -
unutuyor, sanki miralaya lfıklUlf • TURX ; (Saadet) " (İki G&ıfil Bir lan yan yana görmeye alışmıştım. 
gibi onu vasrtaaız kıskanıyor, Bel - Olanca). Aralanndaki küçük mesafe çocuk 
kisi o derece 1eviyordu. ·Bahriye • BARAY : (Lflom) "' (Foliberser). gittikten sonra birdenbire daralıver-
miralayı, baldızına ağlamıyacak ka- • YILDIZ : <~ılı: .Yiirinden Katil) ve miftf. Artık her •• ,n .. beraber kadın 

(llı:i Kalp Bırlqınce). . &'"' • 
dar tavrmda pervaınzdı; ölUntln ma- • ŞIK : (Kadm Asla Unatmu) Ye iri siyah gözlerinde garip ateşler 
temsiz enitteaine bakan Adnan, ken- (Nil Sarlı:ıaı). yanarak, dalgın bakışlan uzaklara 
di llUl'atmd&ld teeailrU dOfilııUyor, • SUMER : (Kıad AJn) çe (Kadınlar takılı, genç yUzU mütebessim, eli 
kendini parayla tutulmuf "öltl ağla- 0618). kasketine sık sık giderek beraberce 
yıcısı,. sanıyordu. Belkisin kocasmı • AZAK : <Wonder Bar) we CVahtl At- avuç açıyorlardı. 

dar .1.~ bul rd lar Kralı). B" bah h k' "b" k"" o ka fevkalaue uyo u ki o- • MtLLI : <lnmels Yualıı Ilı) we (0- 1r sa er zaman ı gı ı oşe-
nun duyguauzlufu bile Adnan için itim Kaarpaı). yi dönUp, kadını gencin yanında gö-
bir tan, bir tıalQp oluyordu. • HİLAL : CHİk11111 Piloaa) we (Sevda remeyince gene şaşırdım. Hele gen-

Bahriye miralayı sUnetln altında • :,:::ı~~).SOREYY A: (Atlı: Bando- cin .o gün ilk def~ gö~d~ğUm .yüzün. 
bile çlrldnletmemlyordu. Gölgead aa). dekı donukluk, gozlerının fen kaç -
Dile munhıHMM ıMeşn, mir~ • UIKUD~ ~ • Batakb mış gibi camlaşmı9 mavisi beni büa-
80kakta ilk defa ı~u. MlraJav ...,_ " .wa. biltila ~ dltQr.d.U. ICeadiml tu 

-- ., .................... blar 
somurtkan dudaklarla Adnana gel- ------
dl: 

- Belkis iki kere bayıldı; neler 
Çektik; timdi o da huta! .. Yatıyor .•• 
Onun da !lalini beğenemlyonım. 

[Arkası var] 

TEIEKICOlt 

ICnılay Cemiyeti Emmini Kasa $aM 
aiad• ı 

llida:yettn yanma mtıuvi çehreyle ===-===-==--====-===-==-======-====-======== 
~ adamı, herkes biribirine kı- 0..let Demiryollan •• 1 .imanlan ifletme 

l l. 5. 936 tarihinde yapdan ketidede bi 
Jetlerine bliyUlı: ikramiye isabet etmiı olan 
latanbalda Büyük çarııda Kalpalı:çdarda 
Sami, Mehmet, lzaet ve Y eJrta tarafmdan 
cemiyetimize 200 lira teberru edilmiıtir. 
Ba hamiyetli )'W'tdallarımısa alenen teıelı: 
kür ederis. 

~ 1ea1erıe aonıyordu. Tanunadıfl Umum idaresi nan· lan 
'bı .. elçi Adnam gWerek eellnıladı. 
~)'etle konuetufu için, Adnan 
...__beri olnuyarak elçilerin ahbabı o
i;~rdu. Sinirlendi. Simendifercl 
~ ttltünctı Ramberle kODUI -
~ vazgeçti ve gözlerini Adııa
~ dikti Tabut prk odam ka
\', IUaltı, llahraca gibi 2Dgindl; 

Şebekemiz üzerinde işleyen sür'at yolcu ve muhtelit 
trenlerin vakti hareket saatleri; Alaancak - Eğirdir kısmı 
hariç ; 

Muallimler, 
Avukatlar, 
Hatipler 1 

.:__ ~·· 80fanm billtll' avizeleri 
~ pçerken ölüm güzeldi; Ad· 
~ bu kadar müreffeh cenue, bu 
~ ıtyimnif kupnm11 ölU gönne-

l:runmarp mUtlrlnln 1azıer1 ta
~ eden bir vezirin önünde dolu
~-· a,m gös y&f1an - eteflne l
~ - 1ıılr orta memunın btthıde 

1 Haziran 936 gününden \tibaren değiıtirilecektir. 
Yeni vakti hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. 
Daha fazla malumat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

(1145) (2858) 8883 

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz ta1mn komple 
Tiruvar 14-7-936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf u
suliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Pastil For 

tamıyarak onun yanma yalda~ 
Ve hemen sordum: 

-ArkadaflD bugUn yok mu! 
O ba.fmı • kaldırıp yUzilnde hiçbir 

hat kımıldamadan beni bir mUddet 
sUzdU. Sonra yava,ça mırıldandı: 

- o gitti .. 
- Ben bUsbUtUn ziyadelesen bir 

hayretle: 
- Nereye! dedim. 
O baflllı yana çevirip sokağın ucu. 

na doğnı dalgın dalgın bakarak ce
vap verdi: 

- Çocuğu evlit edinen aile kızın 
anasını çok aradığını görUnce haber 
salmış, 0 Gelsin, çocuğun yanında 
bizimle otursun .. diye. Hem de biraz 
kendini topladıktan sonra onlara 
yardım edecekmiş. Hemen toparla • 
nıp dün gidiverdi. 

Ben oradan yUreğimde birden bire 
sızlıyan bir köşe belirerek uzaklaşır
ken, o hali. daldığı yerden bakışlan
nı çevirmemifti. Yolda giderken dü· 
şündUm: Habef kadın çocuğunun a• 
cnmıı dindirmeye çalışan bu adama 
duyduğu minnetle biraz teselli bul
m~. belki 4!e onu sevmişti. Fakat 
kendi yavrusunun yanma çağlran 
Uk sese hemen koşmasından belli 
idi ki, en bUvük aşk çocuğuna duy• 
duğu sevgiydi. O şimdi çocuğunun 
yanma çılgm gibi kof8rken belki bu 
zavallı yanm insanı çoktan unutmut 
tu. Fakat muhakkak olan bir şey 
varsa, onu bu zavallı genç hiçbir za
man unutmıyacaktı. Çünkü ne za • 
man önünden geçsem, onun kesit 
bacaklanna doğnı iğilmiş omuzla • 
nnda hareketsiz duran başı çok dü· 
şUnceU. uzaklara çevirdiği gözleri 
dalgın, her zaman sevimli hareketi • 
ne alıştığım eli artık hiçbir gUn se
li.ma kallmuyarak, bir yanında upu
zun kunı bir dal biçareliğiyle sar -
kıyordu. Onun bu hali benim gibi 
başkalannı da hayrete dUşUrerek ev 
velden önüne para atmak i~in sık 
sık uzanan eller gittikçe seyrekleşi
yor, ve halk eskiden o köşe başmı 
gözlerinin parlak ışığı, sevimli ee • 
limı gülüşlerinin bir çocuk gibi ta
zeliğiyle tenlendiren genci, 9lmdi bu 
bir gölge kadar seniz, durgun ba -
kıfh,. matemli aakat inaaru yavq 
yaYN wıutnuya bqb;yordu. 

-ıboluyordu. 

...._ 8ıa öltl, Adnanm s&Qnde, bu ya· 
~'bir tllrltl yaklfmıyordu; ve ce
~ kendi de bunu anlam'f glbl 
~ altın yaldmlı tavanlarma ya
~ lcbı bu ulonlar kadar ... 

Bu iee ~rmek isteyenlerin 467 ,05 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiii vesikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliiine verme
leri lizmıdır. 

Sizin en iyi 
dostunuzdur 

~···~ .. 
Sartnameler Ankarada Malzeme Müdürlüğünde, 

Haydarpqa tesellüm ve sevk MüdiirlUiünde isteyenle
re paruız verilmektedir. ( 2 92 3) 

TUrk Okutma Kurumu 
l.tı 8rrınaıarmı çıkarabilaeydi Adnan, 
~ tabutu 811'tlıyacak; Akaaraydaki lll::r kapılarmı vuracak "ölünüzü 

; a1m !,, diyecekti 31 inci p .a .. _ . Ma)'llDl azar gt1ntı u.at ondörtte 1m1elik lçtlmımı akdede-
bL~• IOfadan geçen cenuenin 
La.~da leviniyordu: Belkls btltUn ceğiD.den saym üyelerin aözU geçen gün ve uatte Darilaafakada 

~ ufraımt insanlar gibi tabii, llllb•ul•umn-•a•larmı••d•ile•nz•' •' •••••••••••••••• ~ 1llllf bir inun olacaktı; Belkisin 
~ ttlrıa tabUle,miyen güzelliği de - - ------........ - ---- - --- - -

\ ""umgmD!jln lçlııduilııecek- Fen Memuru Aranıyor 
~~en oocuJdqacaktı, ve muz- Ktlçllk menderes isWıı ameliyatında fa\Uıdam edilmek bere Na-
!'>lePlerln omuzınıs, çukur göğtlale • fta l'en mektebinden mesua tıç fen memuhma ihtiyaç ftfdır. Talip 
~ de bafka hıunlara ben· oJanlarm ftllaild llznneyl mOatulıiben Sirkecftle lılUhtlrdar Zade 
......_ ~ : l'lbrahk gibi mat.em de hanında 30 No. lu yaahaneye mllracaatlan. 

~bbibhinemllaavtyapUdı. ------------------------------------------L..~ lflnetlnln altmda mavi ..,. ___ _ 
~eneantesglblbe- • B u aü n a a at 17,30· ela 
~ tarafmdüı ~~ Man:vatizma • lapiritizma • Falarmna ailtebaıaıaı 
~~t::.ı~ıın.: PR ZATi SUNGUR 
~ &eldilr.ge eiyahl•tan kalabalı-
~~ yavq kımıldanan tabuta Yeni ve &örillmemlt programla Pranms Tlyatrolluıcla 
~ Llhur talı örtWmilftU; i1s verecefl matine HuılltmJ 
~ 'ıllWıelllallah,, m siyah ilme HAVA KURUMU menfaatma terk etmiıtir. 
~ beytullah örttısU, be- Bu bllyttk fnv.tı kaçmnaymu. Flyatıar BO • ns . ıoo 1ruruttur . 

Pastil For 
Mlltellladl faallyetle 

, orulan, aotuk algın· 
hlındM, 981U. nul• 
a I n d • n , ISkallrUlden 
ınuatarlb olan han~ 
.... , bol• ..... d ..... • 
nl, n.,_ borular1nı te-
davi ve vikaye eder. 

Pastil For lll'madanKur'aniflem~ ~ ........ 11111! ........ ımi .................... .. 

kllfltı vanh ---------· 

__ yatmazdın evvel PERLOOENT dıf 

macununu kullanmak wuretlle aöızınızı 

yıkamayı kendlnııe bir vazife biliniz. 

PERLOOENT kıyas kabul etmez b1-

• 
muzaddı taaffOndOr. 

-·-A~ ve ~f.e.t,i.. • ~.t.ıweJ· ~ "'•toc' iHd ~ "1c"· 
~ "/4-t llC cıt.;.41w ~ iA:IJı·~ &-4. ~4 

ISTANBUL NAFIA ŞiRKET VE MUESSESELERI 
BAŞMUFE1TIŞIGINDEN: 

Bir binada muayyen bir tesisatcı tarafından yapılan 
elektrik tesisatına cereyan verdirmek için iş sahibile an
laşarak o tesisatı kendine mal eden ve elektrik Şirketine 
imza veren ehliyetnameli Enstelatörlerin bu yoldaki ha
reketlerinin ilk defasında tescil edilmesi ve ikinci defa
sında ellerindeki ehliyetnamenin geri alınması Nafıa Ve
kiJetnin emri iktizasındandır. Ehliyetnameli enstelatör
lerce bilinmesi. (2919) 
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Otomobiliniz de Dünyanın En Büyük 
Vapuru Kadar Dayanabilecek mi? 

"QUEEN MARY,, 
Makinelerinden maada tamamen elektrik techizatı ile mUcehhez bir vapur. Esasen, vapuru tahrik 

eden makine aksamı, vapurun servisine iştirak etmez. Lazım olan kuvvet ve faaliyet tamamen ayrı tesi
sat vasıtasile temin edilir. 7 zliyUk elektrik merkezi (Turbo-generateurs) 10.000 kilovata yakın elekt
rik istihsal ederek 150.000 nUfuslu bir §ehri tenvire muktezi elektrik sarfiyatını bile temine muktedir-

dirler. 4.000 mil tulilnde (4800 kılometre) elektrik teli şebekesi bu kuvveti, 30.000 lamba ve aair 
elektrik makinelerine tevzi eder. Btitiln vapur, en mükemmel ve asrt bir elektrik yangın ihbar terti
batı ile mücehhezdir. Beheri 145 kısi alan ve bir elektrik sistemi ile 59 saniyede denize indirilebilen 
suda batmaz motörlU 24 tahlisiye sandalı vardır. 

Işbu 7 büyük elektrik merkezi (Turbo - generateurs) ; aynı zamanda, elektrik radyatörlerine, soğuk 
hava depolarına, aspiratörlere, vantilatörlere, telefon ve zillere ve "Quen Mary" yi şayanı hayret 
bir vapur haline getiren bir çok dehıikıir mekanizma tertibatına da kuvvet verir. Bu yüzen saraym 
bütün servia mes'uliyeti, cereyanı veren bUyUk elektrik merkezler (Turbo - generateurs) için muk
tezi yağı vermek inhisarında bulunduran SHELL kumpanyasına terettüb etmektedir. 

lstanbul Liseler satınalma komisyonundan: 
Erzakın Cinsi Miktarı Muhammen Teminat 

Bedeli 
Eksiltme Eksiltme 

Kaşar Peyniri 11200 

Beyaz Peynir 21100 

Adet 
Yumurta 390000 

Tere yağı 4300 

Adet 
Kase Yoğurdu 11300 
Süt 44500 

6720 

527~ 

4875 

4300 

565 
5340 

504 

395.62,5 

365.62,5 

322.50 

Şekli Gün ve saat Sut 

Kapalı 10-6-936 Çarşamba 14,30 
zarf 

" " 10-6-936 14.45 

,, " 10-6-936 " " 
15 

" " 10-6-936 " .. 15.15 

., " ,, 15.30 
" ,, 10-6-936 

" 
,, 

5905 442.42 5 

Silivri Yoğurdu 34200 

Kok KömUrü 

Tüvenan 
M. kömürü 
Kriple M.kömürü 
Blok M. Kömürü 

Meşe ve gürgen 
odunu 

Ton 
730 

2950 
200 
250 

Çeki 
2900 

5814 

14235 

32450 
3400 
4250 

40100 

7540 

Mangal Kömürü 34500 1035 

436.50 

1067 ,62,5 

3007.50 

565.50 

77.62,5 

" " 10-6-93 6 " 16 

,, " 12-6-936 Cuma 14.30 

" ,, Sartnamesi iki lira bedel 
mukabilinde alınır. 

" " 12-0-936 Cuma Saat.15 
,, ti 

" ,, 12-6-936 Cuma Saat.15.30 

" " 12-6-936 Cuma Saat.16 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının yukarda miktar
ları, Muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatlan hizalarında yazı
lı erzaklar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak
tır İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının ye
ni yd vesikası ve teminat makbuzlarıyla beraber teklif mektuplarını ihale için 
tayin edilen saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına 
vermeleri, İlk teminatlarını belli gün ve saattan önce komisyon başkanlığından 
alacakları irsalıye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. ( 215 3) S197 

Satıibl: M.a.tımut SOYDAN - Umumı Neşrtyab &d&re eden: S. 8A.UA! 
G&r.eteclllk ve Matbaacılık l'. A.. a. - Bwl<1ığı yer: TA.N Matba&111 

iLAN 
Riunione Adriatika di Sigurta. 

Şirketinin tatanbul Acentalrğmı 

bu kere terk eylediğimden mezkfuo 
kumpanyayı verdiğim sigortalara 
mahsus primlerden dolayı müşterile
rimin borcunda kalan paraların muş
terilerce doğrudan doğruya Şirket 

vezneıine yatınlmuı lbım geleceği
ni U!n eylerim. 

İstanbul, 26 Mayıs 1936 
Sigortacı: Nialm ZAMERO 

Şirketimizin latanbul Acentası Bay 
Niaim Zamero Şirketimiz Acentalı
ğından isti!a eylediğini bildü'mit ol
makla kendisine evvelce verilmiş ve 
kaletin hükmU kalmadığını ve bu i· 
tibarla mumaileyh tarafından şir

ketimiz namına yapılmıf sigortalar· 
dan m\itevellid prim borçlarının 

doğrudan doğruya Şirketimiz tara
fından tahsil; edileceğinin muhte
rem mUfterilerimlzin malnmu ol
mak Uzere keyfiyet ilan olunur. 

İstanbul, 26 Mayıs 1936 
Riunione Adriatika di Sigurta 

Türkiye MUdiriyeti Hususiyesi 
Şark Han, Galata 

Hali Tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞlRKETl 

Tasfiye Heyetinden : 
Karadenizde Karaburw mevkiin· 

• 

HAŞARAT OLDUREN ÇOK ECNEBI VE 

TESIRSIZ MARKALAR VARDIR 

Fakat tenekesi üzerinde F A Y O A yazılan 
markayı bilha11a tesiri meçhul ve parası 

yükıek markalara tercih etmek kendi 
menfaatiniz icabıdır. 

FAYDA, ıan ve kırmızı ve koyu 18.civerd renkte olup diğer renk
lerden ayırmak llznndır. Aınerikada tahta kurusu olmadığı için 
bu UA.ç hakkında kimse bir ihtira icad edememietir. Bilhassa 
FAYDA, tahtakuruau, pire, Binek, hamam böceği, güve ve bU

tUn haşaratı öldürür. Tesiri bütün markaların iki mislidir ve 
FAYDA haoaratı bayıltmaz, kat'iyyen öldUrUr ve haşarat bir 
daha dirilmezler. FAYDA ile ölen haşaratın bir zaman sonra tek· 
rar hayat bulduğunu ispat edene on bin lira verilir. 

Haaan Deposu: !STANB UL, M"KARA, BEYOGLU 

~Mhi~~u~~b~n~~tte ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lan "GERZE" vapuru hakkında 
ku ktlman a~k a~rmada ~de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-]-

edilen Bedel, haddi lAyıkmda gö- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
rülmiyerek artırmanın uzatılmasına 
karar verilmiş olduğundan talip ~ 
ıanıarın 11 Haziran 936 tarihine Mülhak Vakıflar Mütevelli lerile 
mUsadif Çarşanıba. giinU Mat ondan 
on ikiye kadar Sirkeci Liman hanın- M .. t ı ı · Heye ti e rı· ne 
da Birinci kattaki dairei mahsusada U 0 V 0 1 : 
toplanan Tasfiye Heyetine mUra· 2762 sayılı vakıflar kanununun 23 cü maddesinin. 
caatlan ilan olunur. 

Modem Alman San'atı 
ve Alman Tezyinatı San'atları 

SERGlSt 
Istanbul'da Fındıklı'da 

Büzel San'atlar Yüksek Okulun-
a 30 M&Yll'dan • 8 Huiran'a 
kadar açık bulunacaktır. 

Yaz mevsimi 
ıçm 

En zengin ve 
mUtenevvi bir 
kollekslyo nda 
en aon moda 
kuma,ıar1nı 

alzeı 

Terzi 
J. iTKiN 
Takdim eder 

BeyoAlu latlk• 
ıaı caddesi 

405 Tel. 40450 

3881 

-=-........ -"""' 

(D) fıkrası uyarınca 1 Mayıs 936 gününe kadar ye~ 
yıl büdçesini vermemiş olan mütevellilerle müteveUı 
heyetlerinin bu gecikmeleri kabule değer bir mazarete 
müstenid bulunduğunu onbeş gün içinde idareye müra"' 
caatla muteber vesika ile ispat etmedikleri takdirde b\1 
kanunun 33 cü maddesinin hükümleri tatbik olunacait 
tebliğ olunur. (2884) 

Üsküdar, Rummehmedpaşa, Balaban 9 4 / 1 ~ sayılı 
dükkan. 
Üsküdar, Karacaahmed, Fethi Ahmedpaşa, Cami altıO" 
da 3 7 6- sayılı dükkan. 
Üsküdar, Durbali, Pazartekkesi sokağında 50 11- sayl"' 
1ı ev. 
Kadıköy, Zühtüpaşa mahallesinde Bağdad caddesinde 
34 sayılı kahvehane. 
Merdivenköyü'ndc Mihrimah camii 111 sayılı dükkan. 
Usküdar, Karacaahmed, Fethi Ahmedpaşa, cami altındl 
3 7 8 sayılı kahvehane. 

Yukarda bulundukları yerlerle No: ları yazılı vaıcıf 
yerlerin arttırmaları beş gün uzatılmışdır. 30-5-936 cıl" 
martesi günü saat 1 O da ihaleleri yapılacakdır. !steklil'" 
rin o gün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlafl-

( 2925) 

ISTANBUL MiLLi EMLAK MUDURLUCUNDEf'l1 

Eminönü Ahıçelebi mahallesinin Limon iskelesi sok•
0
-

ğında eıski 60 ve yeni 41 numaralı dükkanın 414-48 
payı 7762 lira muhammen kıymet üzerinden 23-6-93d 
Sah günü saat 14 de kadar pazarlıkla ve peşin para ile 
satılacaktır. Satış bedeline İstikrazı Dahili ve yüzde bd 
faizli hazin~ tahvilleri ve muhammen kıymetin 450 Iirasl 
nisbetindeki kısmına ikinci tertip mübadil tasfiye vesika~ 
kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey akçele~ı 
ile haftanın sah ve cuma günleri idaremizde müteşekkU 
satış komisyonuna müracaatlan. (F) (2917) 

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

lstanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
Alınacak Mıktar ve cinsi Beheri 

70,000 Çift 25 No. nalça 
10,000 Kilo kabara çivi 

3 beher çifti Uç kuruş 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
2100 00 
2800 00 2 8 u kilosu Yirmi Se

600 Kilo 18 No. bakır çivi 35 
75 Kilo balmumu 90 

kiz kuru§. 
,, Kilosu otuz beş kuruş. 21 O 00 
u Kilosu doksan kuruş. 6 5 5 O 

Ilk teıninaı 
Lira Ku. 

157 50 
209 00 

ıs 1s 
5 06 

-
5175 50 387 31 rt 

1 - Yukarda cins. mıktar. tahmin bedelleri ve n·mvakkat teminatları yazılı do 
kalem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesilc satın alınacaktır. Sa"' 
,; 2 - Eksiltme Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasında oturan Jandarma 
tınalma komi yonunda 6-6-936 Cumartesi tünü saat On birde yapılacaktır. r 

3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya bir kaç cins~nin 8 d• 
rı ayrı isteklilere ihaleside caizdir. İstekliler şart kağıdını hcrgün Komısyon 

görebilirler. 1'• 
4 - Istekliler isteyecekleri kalemlere aid ilk teminat makbuzlarını veya ~adell 

kefalet mektubunu ve diğer vesikalarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatırı 
bir saat evveline kadar Komisyona vermis bulunmahdırlar. (2786} 

\ 
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SÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamızca tesisine başlanan demir ve çelik fabri
kalarında vazife deruhde etmek üzere ihtisas sahibi 
olmak için ecnebi memleketlerinde staj gönnek mak
aadiyle on T elmişe Hohşule veya mümasil mektepler 
mezunu makine, metallürji, Maden ve elektrik Mühen
disleri ile on telmuküm mezunu seçilecektir. 

Bu mühendis ve telmisiyenlerin askerliklerini yap
mış olmaları, resmi veya hususi müeaseselere karşı, 
staja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça
lışmasına mani olacak şekilde hizmet taahhütleri ol
maması, sıhhatlarırun demir ve çelik fabrikalarının 
her hangi bir şubesinde çalışmasına müsait olması 
lazımdır. Namzetlere stajları esnasında müsait tahsi
sat verilecektir. 

Yukarıki şartları haiz olupta staja gitmek isteyenle. 
rin aşağıda yazılı vesaiki (Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğü, Ankara) adresine (M.E.) remziyle gönder· 
mel eri İcab eder. 

VESAlK: 

1.- T ercümei hal 
2.- Diploma sureti ve imtihanlara ait notlar 
3.- Varsa bonservisler. 

4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu vesaik üçer nusha ve makine ile yazılmış ola

caktır. 
En geç Haziran 1936 sonuna kadar müracaat edi-

lecektir. 3760 
............... ! ....................... ... 

B ANZOPiRiN kaıcıleri HER veRoe40KuRuş 
'< EFE S BORUL.4RINI TEMİZLE • BALGAM 5ÖKTÜRÜR.ÖK5ÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR ,_ __________________ ... ______ , 
Sümer Bank 

Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızca tesisine başlanan demir ve çelik fabri

kalarında tekniker olarak istihdam edilmek ve tahsil~ 
ettirilmek üzere ecnebi memleketlerine gönderilmek 
İçin 25 sanat mektebi mezunu seçilecektir. 

Bu namzetlerin tahsile gitmelerine ve avdetlerinde 
Banka hizmetinde çalışmalarına mani olacak şekilde 
resmi veya hususi bir müeaseseye kartı hizmet taah· 
hütleri olmaması ve askeri hizmetlerini yapmış olup 
ııhhj vaziyetlerinin demir ve çelik fabrikaları bütün 
tubelerinde çalııabilmelerine müsait olması lazımdır. 

Yukarıdaki evsafı haiz olupta Banka hesabına tah· 
•ile gitmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesaiki en geç 
30 Haziran 1936 tarihine kadar (M.E:.) remziyle (Sü. 
rner Bank Umum Müdürlüğü, Ankara) adresine gön· 
dermeleri İcab eder. 

VESİKALAR: 

• 
1.- Hal tercümesi 
2.- Mektep şahadetnameıi 
3.- Çalııtığı yerlerden bonservisleri 
4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu vesikc-.lar üçer nusha ve makine ile yazılmıı ola~ 

caktır. 

3759 

~OLANTSE BANK üNi ::: 
°"~.AL.<'OV- P.A..1-~S 

~l\/E~iSL; SA~TLAR 

T A N il 
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~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta :: 

Bir Bahar sabahı kadar güzel! i · abone teklifname•İ kuponu = 
= No Tarih: 28/5/1936 1 

«;ünkü herşeyden 

evvelgQndeikidefa 

RADY~LiN 
Kullanarak dişleri
nin sağlamhğını ve 

göz kamaştıran par

lakhğını kazandı 

RADYOLiN 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

ı Adı, baca adı 

1 

soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

lşt ve gUcl) 

1 

Veresesi 
kimlerdir? 

lkametgih 
Adresi 

Malüliyeti var 
mıdır, var ise ne-
resinden maUil-
dUr ? 

Nekadar zaman 
için abone olduğu 

ı . 

-

L 

iL 
1 Sonu: 
~ 

1 

• 

--1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 -
1 

1 

1 

1 

Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten 1 -~ 

Başlangıcı : 
--

1 

1 
başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki I Bu kupona dcrccdilecck yazılar &ayet okunaklı yazılm11 olmalıdır. 

lıtanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 
1 

1 
~ mikroplan temizliyerek sıhhatin ve güzelliğin i 

aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir. -
1 

Gazetenizln 23 Nisan 1986 nü"ha -

••• 
Nafıa Bakanhğından: 

1 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme Komisyonu odasında 
200000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozot kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve mukavele projesi On lira mukabilinde 
hakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarınr 1 Temmuz 936 Çar

şamba günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdür
lüğüne vermeleri lazımdır. ( 1030) ( 2613) 

3671 

BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FUIK fAZANIYOR 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud 1da 

yalnız klasik güzellik 
kifayet etmiyor 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımız
dr. sinema stüdyolarında klasik gü
zellik günde 8 dolar ve zeka luO 
dolar kıymettedir. Güzel yüzler 
ise, zekadan ve gençleşmiş bir ten
den daha fazla, 1000 dolar kıyme
tindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve 
kuvvetli projektörleri altında çah
flrken, onların yüzlerini çabuk sol
durarak sertleştiren ve buruşturan 
bu projektörlerdir. Birçok yıldızlar, 
yüzlerini düzeltmek ve güzelleştir
mek için güzellik mtiesseselerin ·e 
bütün servetlerini feda ediyorlardı. 
Fakat, bugün... Her yıldız, kendi 
kendine teves~ül edeceği basit bir 
tedbir sayesinde clltlerinin traveti-

4 

ni vikaye edebilirler. Viyana üniver
sitesi profesörü doktor Stesj tara
fından keşif ve genç hayvanlardan 
istihsal edilen cildi besleyici ve 
gençleştirici Biocel cevheri şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuddur. Gece yatmazdan 
evvel kullandıkta, siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. Buru
şukluklar ve çizgiler siliniz. Bu sa
yede her kadın birkaç hafta zarfın
da 10 - 15 yaş gençleşmeğe mu
vaffak olabilir. Gündüzleri ise 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremi kullanıldıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı 
kapatır ve cildi beyazlatıp gençleş
tirir. 

smda yaz.ılı şartlar dairesinde kam-
ya karşı 1000 ıı alık sigortalı abone 15 kuruşluk 
yazılmak istiyorum. Aboneman bede- pul. 

1 U gönderilmiştir. SiJı;orta muamelesi- lm::a : 

1 

1 
_ nln yapılmasım dilerim. i 
~-ıııı•ıııı••tııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•1; 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 
çal!ştınlmak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak
tır. 

Mühendis : 

1 - Makine, Maden ve Nafıa Mühendisi olmak •ere 
dokuz Mühendis alınacaktır. 

2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmiş-tfulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazrmgeJen evsaf ve vesaikj 

haiz bulunmaları şarttır 
Fen Memurları : 

1 - Nafıya Fen Mektebinden veya buna nnı.J<li 1 Av
rupa fen mektebinden mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe gör

müş olmak şarttır. 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi

lecekleri mahalle göre 15 O - 2 5 O lira arasında ve fen 
memurlarına 100 - 150 lira arasında ücret verilecek- . 
tir. 

Taliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikte bizzat. bu kat'iyen mümkün olama
dığı takdirde yazı ile Galata Ömer Ahit han üçüncü kat
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdtir
lüğiine müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

8752 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen kirası 200 ıtra olan Fatih Çarşamba mahalle soka
ğında cedit Abdurrahman efendi medresesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N. 1ı 
odaları 937 veya 938 • 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuş. !hale gününde giren bulunmadığından 
artırma 1 Haziran 936 pazartesi gününe uzadılmıgtır. Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülUr. Istekliler 15 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdır. (1) (2921) 

Bir metro murabbaına iki lira kıymet biçilen Aksaray yangın yerinde 
24 üncü adada yüzsüz 27 metre 70 santimetro murabbaı sahasındaki ar
sa aliıkadarlan arasında satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
.. şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyen
ler 416 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 
Mayıs 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (2659) 

C 
• • Kirpiklerinizin şu resimde 

1 C 1 görüldüğü gibi gUzel olma- Bir senelik muhammen kirası 1200 lira olan Sarayburnu park gazinosu 
sını isterseniz yalnız Fa-
rukinin ( C1Ch rimelini teslim tarihinden itibaren 937 ve 938-939 seneleri nisani ıonunA. kadar ki 
kullanınız. Bagka hiçbir raya verilmek üzere açık artırmaya konulmugtur. Şartnamesi Levazım 
rimel gözlere, kirpiklere Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 90 liralık muvakkat 
bu cazibeyi, bu letafeti teminat makbuz veya mektubile beraber 29 Mayıs 936 cuma günü saat 
veremez. 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (2658) 

Farukinin, dudak ve ya- --------------------------
nak allıkları da dünyanın 
en meşhur rujlarından üs
tündür. 

Farukinin CC1C!) krem 
ve pudraları dahi son za
manlarda türlü masal
larla alemi kandırmıya 
çalışanların krem ve pud
ralanndan çok ala oldu
ğunu tasdik ederler. 

Tuvaletinizi yalnız 
(ClCl) lerle yapınız 

3531 

Karacaahmet meza.rlığmm Nuh kuyusu Şehitlik, Saraçlar, Duvardibi, 
l'unusbağı, lnadiye, Selimpaşa taşı, Billbüldere, Selamsız ve Ağabamamı 
mevkilerinde bulunan ve fırtınada yıkılan 2255 tane servi satılmak Uzere 
pazarlığa konulmuştur. Bu servilerin hepsine 12628 lira bedel tahmin 
olunmugtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir
mek isteyenler 948 liralrk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 3 Haziran 936 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (B.) (2i60) 

Fatih Belediyesinden : Edimekapı civarında sahipsiz olarak tutulup 
teslim olunan bir adet merkebin ilan tarihinden itibaren sekiz gün zar· 
fında sahibi zuhur etmediği takdirde satılacağı ilan olunur. (B.) (29.22) 
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SER.C.İ. AtlLDI ! 

1 - Elektrik ışığı ve su kadar e!zem ve zaruri olduğunu 
2 - Her şeyden vazgeCjebiliriz, fakat 

Dolabımızdan ayrılmayız, diyeceklerdir. 
ideal soğuk hava dolap!arı 
1936 Modelleri 
ihtiyacınıza ve paranıza göre dolaplar 

Sahibinin Sesi Beyoğlu 302 istiklal caddesi 

28 - 5 - 936 

VERESiYE 
SATIŞ 

Ankara, Vehbi Koç 
İzmir, A. Vetter 
Adana, ş. Rıza Işçen 

Trabzon, Bede oğlu Sami ve Hami kardeşler 

SELÇUK 
Kaz Sana t -Mek tebi 

•• 
ATOLYELERi 

Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en miltekamll derecelerine 
varan bu okul atelyelcrini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri için bir 
eksikliktir. 

Okulun atelyeJerlne sipari~ edilen dikişlerin yntnız zaruri masrafları alı-
Dll' ve yekfi.na yüzde ı gibi ehemmiyetsiz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı i§leri ve fiyatlar:mı IQ.tfen bir defa okuyunuz. 
Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 " " 
Keten elbiseler 556 ,. " 
~ünlü etekler 317 " ,, 
lpekll bIQ.zlar 195 ,, ., 
Çocuk elbiseleri 46 " .. 
Yapma çiçekler 25 ,. .. 
Sütyenler 39 ,. ,. 
Onlük ve başlıklar 45 " ,. 
Kombinezonlar 145 " ,, 
Külot "bilytiklere., 95 ,, ,, 
Külot "kilçUklere" 27 .. " 
(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi mUsabakasmm dikis ve 

• içki iıntiha.nmda yapılan elbiseler de dört lira gibi cliz'I bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 8467 

Antep, Naci ve H. Ahmet Dai kardeşler 
Konya, Ali Ulvi Erandaç 
Kayseri, Ismail ve oğulları Samsun C. Celal Ozlü ve S. Kemal Sezen 

Bursa, Hüsmen oğlu Mehmet 
Zonguldak, Aksekili Mehmet 

Balikesir, Şah Mehmet oğlu Hüseyin Avni 

, .. -Harbiyedeki BELVO Bahçesi-... 
YENi BiR iDARE 

ALTINDA 

30 MAYIS CUMARTESi 

Açıhyor 
Telefon: 49091 

~ 

oENız Kızı Eftalya Sadi ve sEsTEKAR Bimen Şen 
Saz heyeti: 

Keman: Necati Tokyay, 
Kemençe: Aleko 
Piyano: Yorği 
Cümbüş: Cemal 
Klarnet: Ramazan 
Kanun: Ahmed 

Okuyanlar: 
:A.ğyazar, Celal, Yahya 

Bayanlar : 

Mahmure Şenses 
Nebile, İhsan Leyla, 
Ayda, Küçük Muzaffer 

---------------------! SELANIKL1 MEŞHUR ABDl'yi de SAHNEMiZDE DINLlYECEKSINIZ 
- -·--·....... ....... ..... ==-.. --·--- ---"""'----- -----· -111""'"''=-----·.,_-,=-· 

NASl~llACJ 
lı< ANZUK 

Nasır ilacı btitlln dünyaca~: 
nınmıştır. En eski nasırları 
le kökünden çıkarır. sı 
lNGlLlZ KANZUK ECZANE 

Beyoğlu - tstanbul 


