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Sigorta Ediyoruz 

Ufukta bizi tehdid eden bir hadise yoktur! 
ismet lnönu muhim bir nutuk söyledi 

Müdafaa vasıtalarımızı fennin en yeni 
icatlarına göre teçhiz etmekteyiz ! 

Eğer ufkun 
tehlike varsa 

arkasında görmediğimiz 
ondan da korkmuyoruz 

Meclis itti/ akla hükumete itimadını bildirdi 
hkara, 28 (A.A.) -Kamutay bu 

tun Abdülhalik Rendanm başkanh
fında yaptığı toplantıda 1936 bütçe
•lnin müzakeresini bitirmiştir. Bu mü 
nasebetle söz alan Başbakan !smet 
lnönU aşağıdaki beyanatta bulun • 
!nuştur: 

Arkadaşlar, 
Devlet hizmetlerinin tatbik oluna

takları sahayı gösteren bütçe müza
keresi sona ermiştir. Vekil arkadaş
larım gUnlerden beri bu hizmetler Ü· 

~rinde neler yapıldığını ve neler ya
Pılınası diişünUldüğünü izah etme
~e çalıştılar. Bütçe tertibi esasen zor 
bir iştir. Bu milletin sayısız ihtiyaçla· 
tnu o sene için doğru bir sıraya koy
lllak esasında çok dikkat ve hatta me 
baret istiyen bir marifettir. Hazırlan 
lllakta olan bütçenin en iyi bir bütçe 
Olduğunu söyliyecek kadar iddialı de. 
filim. Fakat sizin yüksek ve verim
li çalışmanızla, yardımınızla meyda
~~ ıre'1rilen bu bUtçe iyi bir bütçe 
~lluuıa.u.uu .• ....1.1ı::;.uı::.ı. .ı.ıu.ıucu~ wı ı..aı 

kip ederken istinat ettiğimiz ana te
bıelleri kısaca arzetmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, bütçenin her 
halde mütevazin olmasıdır. Seneler· 
den beri takip ettiğimiz ve bu sene 
de büyük meclisin tahakkuk ettir -

/ 

Safbakan ismet lnönU 

na getirdiğimiz eser, hakiki manasiy 
le tam ve mütevazin bir bütçedir. 

- Arkadaşlar, bilhassa son sene
lerde biltün dünyanın geçirdiği iktı
sadi şartlar yüzünden meydana çı
kan ve bütçe muvazenesi kadar mü
him olan diğer bir amil, döviz muva
zenesi vardır. Biz, gerek bütçede ve 
gerek mali siyasetimizde döviz mu
vazenesini ciddi bir surette temin et
mek için çok kayıtlı bulunuyoruz. Bu 
hususta büt<;e encümeni bu sene hu-

• susi bir alaka gösterdi. Hususi bir 
tedbir gösterdi. Bu tedbirlerin, dö -
viz muvazenesi noktai nazarından 
daha sağlam, daha emin bir vaziyet 
temin edeceğine inanımız vardır. 

istihsali arttırmak 

mekte hassas bulunduğu bu esas 
bizim için çok faydalı oldu. Ve ileri
de de çok faydalı olacaktır. Meyda-

Arkadaşlar, bütçe muvazenesi, ve 
döviz müvazenesile beraber devlet 
işlerinde takip ettiğimiz diğer bir 
nokta da her sene sarfettiklerimizin 
her se,ne 'her halde istihsali arttıra· 
enlt.::mr-ctte olmB.5ıdı ıı.k bu s -
yededir ki, bir sene aonra milli, iktı
sadi noktai nazardan daha kudretli 
bir halde bulunuyoruz. lstihsali art
tırmak noktasından işaret ettiğim e
sas meseleler bir çok mühim olmak-

LArkası 6 ıncıd~] 

lzmir Valisinin / 
beyanatı 

Vehip Paşa diyor ki: 

lnhizamın baslıca sebebi 
Fazlı Güleç yapılan ve 

yapılacak işleri anlatıyor 

lzmir valisi Fazlı Güleç lzmire ait 
':1uhtelif işler üzerinde bir muharri
liınize §unları söylemiştir: 

• ,, ... 
•'~ . ·.!.., ..... ~ ~ 
~.L> .,.. 

~~., " :~"'- .; 

... 
'! 

"- Ankaradan 
dönerken bir iki 
gün için Istanbu
la da uğradım. 
lzmirin iktisadi 
vaziyeti, geçirdi -
ğimiz yıl içinde 
hükumetin aldığı 
muhtelif tedbir -
lerle çok güzel 
bir duruma gir
mişti. Içinde bu
lunduğumuz yılın 

11'.\ZLJ: GULEÇ vaziyeti de umut 
~ricidir. Her mahsul geçmiş yıllan 
11 tnııyacak kadar güzeldir. Bu yıl 
~eldeki mahsulUn değerile satılaca-

llda.n şüphe edilemez. Halkın geçin
~e \raziyeti bu itibarla yolundadır. 

Bu yıl Izmir arsıulusal panayırının 
~ınası için faaliyetle çalışılmakta -

· Panayır, Kültürpark içinde ha -
:rla.nmakta olan yeni ve daimi yerin 
'ltı~ &çılacaktır. Bu yıl panayırın geç
~ Ytllardan daha parlak olacağı 
l inin edilmektedir. Hariçten iştirak 
~ henüz tamam tesbit edilmemiş ise 
tıı geçen yıldan daha verimli olacağı-

1.1.muyoruz. 

h1r fahsil meselesi 
~ ~irde ilk tahsil işi ihtiyacı ta
!lıı.nıen karşılayacak vaziyete girme
~olmakla beraber ihtiyacın yüzde 
h\lİ it beşinden fazlası karşılanmış 
~ llıunakta.dır. Vilayetin husust va
h ~tında inkipf elde edildikçe bu i
~~endi hayatt ehemmiyetile milte
~ ınevki verilecek ve umanın ki, 
tak dt vaziyet bu inkişaf seyrini 
)\l ip ~erse çok yakında ve daha bU 
~ htsbette karşılanabilecektir. 

seneki mesai programımızda, 

(Arkası 6 ıncıda] 

. ' 
dahildeki ihanetlerdir ! 

Vehip Paıaya göre ltalyan zaferi "askeri 
bir zafer değil; sadece askeri bir istilCidır .. 

ltalyan İfi&linden evvel Adisababada bir sokağın feci manzarası 

Kahire, 28 (A.A.) - Halihazırda 1 Habeş sil8.hlarma gülmüştü. Necaşi
lskenderiyede oturmakta olan Ve - nin Adisababadan aynldığını öğre-
hip Paşa, Havas Ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmu,tur: 
ıı_ Filistine imparatorun yanma 

gitmek niyetinde idim. Fakat impa
ratorun Ingiltereye gitınek tasavvu
runda olduğunu öğrenince bu plan
dan vazgeçtim. Necaşi, kaçtığı za -
man ben Ogaden cephesinde idim. 
Orada vaziyet hiç te ümitsiz değil
di.ÇünkU birçok çarpışmalarda talih 

nince Mısıra hareket ettim . ., 
Ogaden ordusu kumandam Ru 

Nasibu'nun askeri müşavirliğini yap 
mış olan Vehip Paşa, bu beyanatm
dan sonra Ras Nuibunun çok iyi bir 
vatanperver olduğunu, ancak askeri 
fenlere hakkiyle ve kafi derecde va
kıf olmadığını söylemiştir. Kendisi
nin ordusu, diğer Habeş ordularının 

[Arkası 6 ıncıda] 

Umumi müvazene 

Kanun Mecliste 
dün ittifakla 
kabul edildi 

Sayl11v Türkin bütçe müıakeratı 
••n•s 1Ad• •R• eöylarken 

Ankara, 28 (Tan) - Kamutay bu 
gün Abdülhalik Rendanın reisliğin
de toplandı ve 936 mali yılı unıumi 
mt.tvazene kanunu projesinin göriı-

[Arkası 6 ıncıda] 

Çek Cumhur Reisi 

Beneı, 4 Haziranda Kral 
Karol ve Prens 

Pol'ü ziyaret edecek 
Prag, 28 (A. 

A.) - Çekoslo
vakya Cümhur· 
reisi Beneş'in 4 
Haziranda B·ül~ 
reşe giderek o
rada Romanya 
Kralı Karo! ile 
görüşeceği ve 
sonra Yugoslav 
yaya da uğraya 
rak Prens Pole 
mülaki olacağı 
haber verilmek 

tedir. BEN EŞ 

Alman· Leh 
kombinezonu 

Belgrat, 28 (Tan) - Polonya Dı
şişleri Bakanı Beck, bu sabah Naip 
Prens Paul tarafından kabul edilmiş
tir. Prens Paul, Becke beyaz kartal 
nişanının birinci rütbesini vermiştir. 

Beck, Prens Paul tarafından veri -
len öğle ziyafetinde bulunmuş, öğle -
den sonra eşile birlikte valde kraliçe
nin huzuruna kabul olunmuştur. Sto
yadinovfçin Beck şerefine verdiği zi
yafette her iki devlet adamı, iki mem 
leket arasındaki tarihi, kültürel ve 
coğrafi bağlılıklardan bahsetmişler -
dir. 

Beck'in ziyareti hakkında mUtalea
lar serdeden resmi mahafil, Leh nazı
rının Yugoslavyayı, Alman • Leh 
kombinezonu lehine kazanmak için 
çalışmakta. olduğunu söylemektedir
ler. 

Beck döndü 
Belgrat, 28 (Tan) - Lchistanm 

Dışişleri Bakanı Beck bu gece Varşo
vaya hareket etti. Hükiir.ıet erkanı 
ve kor diplomatik istasyonda nazın 
uğurladılar . 

Askeri tatbikat 
Atatürk uçaklarımızıft 

gece hareketlerini 
yakınd~n takip ettiler 
İstanbul, 28 (A.A.) - Harp akademisi tarafından 

yapılan ve 2 8 mayıs sabahı başlayan tümen tatbikatı es
nasında bilhassa tayyarecilerin gece harekatını takip et
mek üzere Reisicümhur Atatürk 28 mayıs saat 24 te tat
bikat sahasını teşrif etmişler ve harekatı takibe başla
mışlardır. 

ltalya, Türkiye ve Yunanistan 
ile olan dostluk misakına 
hürmet etmek kararındadır 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Teleg
raf gazetesinin muhabiri ile bir ko
nuşma ynpan Mussolini ezcümle şun 
lan söylemiştir: "Zecri tedbirlerin 
nihayetlenmesi ile İtalya, memnun 
devletler sırasına dahil olacaktır. 
Akdenizin en küçük devletlerinin bi
le hiçbir şekilde korkmamalan 1i -

1 zımdır. ltalya, Yunanistan ve Tür-

' . 

1 
kiye ile olan dostluk misaklanna 1 

hürmet etmek kararındadır. İtalya
nın Arnavutlukta takip ettiği yega
ne maksat, bu memleketin istiklali-
nin muhafazasıdır. Şimdiki şartlar 
altında ve zecri tedbirler devam et
tikçe İtalya, bir Akdeniz ittifakının 
yapılmasına ön ayak olmıyacaktır. 
Bununla beraber !talyan miHeti kin 
beslemek istidadında değildir. Çün -
kil, 37 sınıf askeri silah altına çağı
rabilir. Ve bu suretle sekiz milyon 
askerlik bir ordu vücude getirebiliriz 
Ne Afrika da, ne de A vrupada si
yah askerlerden mUrckkcp bir ordu
ya mühtaç değiliz. İmparatorluğumu 
zun ecnebi memleketlerle olan tica
ret münasebetleri hakkında mutedil 
ve müsamahakar bir hal çaresi bula 
cağız. Adisababa Habcşistanm merke 
zi olarak akalcaktır. Libyadaki ordu 
muz, lngiliz harp gemileri çekilince 
Italyaya dönecektir. 
Bir lngiliz - Italyan yakınlaşması 
elzemdir. Ve bunu temin için elim
den geldiği kadar çalışacağım. 

Milletler Cemiyeti, islah edilme -

MUSSOLINI 

dikçe şimdiki şekli ile devam ede • 
mez. Zecri tedbirler devam ettirildi
ği takdirde Milletler Cemiyetinde kal 
mak veya oradan çıkmak meselesi 
ltalya için ehemmiyetli bir şekilde 
mevzuu bahis olacaktır. Zecri ted -
birlerin nihayetlendirilmesi ise umu-

r Arkası 5 incıde 1 

1000 liralık siQortamızı 

41 ve 3 ayDolk 

Abonelere de teşmil ediyoruz 
Sigorta teşebbüsümüz okuyucularımız tara
fından büyük bir rağbet görmüştür. Bun
lardan bir çoklan senelik ve altı ayhk 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 küJfet tahmil etmedikten başka 
senelik ve altı aylık sigortalı abone ücretin
den de tenzilat yapmııtır. 

Abone fiatlerimiz 5 kuruıtan hesap edilerek 
§Öyledir: 

15" Kuru§ 
450 
850 

1700 

H 

" 
" 

ı aylık sigortalı abone UcreU 
3 • 
6 ,, 
1 senelik 

.. 
" 
•• " " 

TAN Okuyucularm?1 .sigortasm! 
------- sermaye ve ıhtıyat akçeaı 

tamamen yurdunıuzda bulunan ANADOLU 
Sigorta Şirketi temin etmektedir. 
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GÜHAŞIRI 

Besim Atalay~ 
Bilin;iniz ki, Franı,ız kumandanı Kambron, (Vaterlo) muharebesinde 

k~~di ine te..lim olmasını teklif eden İngiliz Generaline türk~e tek hecell 
mustehcen bir kelime Ue cenp nnni ti. 

Bü:rlik bir Framır7. ~airinin kanaatine göre Kambron, bu tek kelime ile 
edebiyat tarihine girmi~tir. 

tn-anıann çok garip talileri nr. Butlan büyük fedakarlıklarla bazı
ları yük ek eserlerle, bazıları da böyle hir tek • özle tarihe ı;~erı:r. 

Siz de g8!;en gün, Kamutayda, bütçe müza.kereıııi nasında ga.ıetecller

den hah ederken o kadar hiddetlendlnlz ki, heyeeanımz kendisine teslim 
olma.ı ı teklif edilen Fransız kumandanmkini geçti. JWnizde olmadan ağ
zınızdan ile; hec n mü!ltehoen bir kelime fırladı. 1ttra.f edeyim ki, ~iz Fran
sız kumandanından daha nazik davrandınız; onunkinden daha hafif bir 
tabir kullandınız. Artık tarihe mal olduğu için çekinmeden ıııöylivebili-
rim. Gazetecilere: · • 

- Keratalar! 
Diye bağmhmı. 
Arkadll!,lannrz bu tarihi haklkaü l.."'&\'ra~ıımadıklan için ize boşuna 

hüeum ettiler. Sözünüzü gnl almanızı lst~iler. Ha~·ır, geri alamazsınız. 
Artık hu söz kimsenin değil, tarihindir. 

llilimb:i dii7eltmek i tlyen bir 7.atm aı:zmın bozukluğunu İIP.ri ürenJer 
hak"ızlık ederler. Siz onu samimi düşüneenb:in, bü~·ük hf'yf'canmızm ifa
desi olarak öyledinb:. Bunda hakaret ka."tl yok. Bu öz fikriniz, kanaati-
1'llz, ıııamimlyetlmfrdir. 

Tebrik ederim, büyük hatibimiz, yüksek edibimiz! 

ORHAN SEYFi 

Neye yonmııl \---.. • = ...... _.... - = 
!ngilizlerin "Kuin Meri" isimli de- Bilginizi Yoklayınız 

niz heyul~8ı ilk 8eferini yapmak Uze 
re dün hareket etti. Hareket anında- Sor 1 r 
ki mera.simi dün Londra radvoımn- U a 
dan dinledik ve bu merasimin: deniz - Avrupada ahafüıl hiç \"f'rgi ver-
heyulbma lA.yik büyüklUkte olduğu- miyen yer var mıdır! • 
nu anladık. - ''fena para, iyi parayı dı anya 

Radyoyu kapattıktan sonra arka· kaçrnr,, na1.ariy~ i kimindir! 
daşlardan biri, ingilizce guetelerden - Morfinomani nedir n kimler ta 
birinde Kuin Meri'nin ilk seferinde rafından ortaya konm11-,tur. ! 
3240 ki,iye yetmek üzere f azluiyle - Lut denizini iki kı ma ayıran 
aldığı leva.ıımı okudu ve bize de ter adanın ismi nedir? 
cilme etti: - )loıa~ik nedir! 

Yirmi dört ton ıebze. Dünkü soruların cevapları 
Otuz iki ton buz. 
On dört ton meyve. S - llk kağıt para nerede k'lllla-
Yirmi dört ton patates. mlmt~fn- 1 
Uç ton dondurma. C - Dk kğıt para~-ı da, kağıdı ie.at 
!ki bin galon süt. eden nya Korf'lllerden almı bulu -
Uç buçuk ton jambon ,.e 11ucuk. nan Çinliler kullanmışlardır. Çok es-
Altmı' bin yumurta. kiden yani hemen hemen kağıdın ica-
Yedi yUz elli bin biskUi. dından bert Çlnde kullaıula.n kfığrt pa 

ra hakkında ane.a}< en üçüncü asırda, 
'.Altı ton hububat ve kuru seb~~· bütün A~yayı cfola,mı~ bulunan s,.,, •• 
Dört yüz libre havyar. ...., 
lki buçuk ton reçel. yah Marko Polo bazı maliimat ,·er • 

mektedir. 
On ton §eker. 
Yirmi beş ton taze et. 8 - ilk madeni parayı icat eden 
Dört ton tereyağı. kimdir 1 
Altı ton balık C - Bu belli dt.ıllldir, çünkü "n ~-
On ton tavuk ve benzeri etleri. 
tki buçuk ton çay, kahve, kakao. 
Bin iki yUz elli kilo peynir. 
On altı ton un. 

\IJ A N 

Deniz nakliyatı Tünel ham 

Komisyon teknik isler inşaata yakında 
başlanıyor 

hakkında karar ahyor 
Balkan Antantı ekonomik konse

yi deniz teknik komisyonu, dlin sa
bah toplantılarına devam etmiştir. 
Komisyon, Balkan memleketleri ara 
sında deniz nakliyatının daha müsa
it bir şekle ürağı mevzuu etrafında 
bazı göriişmeler yapmıştır. Tlirk mu 
rahhas heyeti tarafından, delegeler 
şerefine, dün Perapalasta bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. Murahhaslar öğ
leden sonra Adaya gitmişlerdir. Ya
nnki içtimada görüşülecek işleri tet
kik eden ihzari komisyon öğleden 
sonra toplanarak geç vakte kadar 
çalışmıştır. 

Yugoslav heyeti reisinin 
verdiği izahat 

Yugoslav delegasyonu başkanı 

Slavko Sirişçeviç, dün, kendisi ile gö 
rüşen gazetecilere konferansın me
saisi ve takip ettiği gaye hakkında 
geniş izahat vererek demiştir ki: 

"- Geçen sene Atinada toplanan 
konferansta, Balkan Paktına iştirak 
eden devletlerin Karadeniz limanları 
ile, ayni devletlerin Adriyatik deni
zindeki limanlarını biribirine bağla
mak için, Yunan delegasyonu başka
nı Spiros Ağapitoe, bu devletler ara
~ında müşterek bir deniz hattının te 
sis edilmesini ve bu seferi yapacak 
olan vapurların da Balkanlararun 
bayrağını taşımalarını teklif etmişti. 
Bu deniz hattı bilhasea Köstence, 
\'arna, Burgaz, lıııtanbul, Sellnik, 
Pire, Patras, Korfu. Seranda, Valo
na, Dubrovnik, Split ve Şuşak li
manlarını ihtiva edecektir. Bu tekli· 
Cin teknik tarafları alakadar devlet
lerin mUtehassısları delaletile ayrı 
ayrı tetkik edilmektedir. Bu seferki 
toplantımızın ruznamesi milnhaeıran 
teknik meselelere ait olduğu için 
umumu alakadar etmektedir. !kinci 
defa olarak aehrimize gelen Slavko 
Şirişeviç, burada gördüğü misafirper 
verlikten ~ok memnun kaldığını ila
ve etmiştir. ___.. ~---~......-!---------

Hangi çeşit eşyadan 

teşhir resmi ahnacak 
Teşhir resmi meselesi alakadarlar 

arasında günün dedikodu mevzuu ha
lini almıştır. 

Tünel 9irketinin Karaköyde yaptı
racağı büyük Tünel Hanının inşaatı
na Haziranın on beşinde ba,lanacak 
tır. Şirketin hazırladığı proje namı
na vekalet tarafından tetkik edilmiş 
ve küçük tadiller yapılmak suretilc 
taedik ve iade edilmiştir. Tünel şirke 
ti, vekaletin noktai nazarma uygun 
şekilde icap eden değişiklikleri yap
mış ve proje katiyet kesbetmiştir. 
Yeni Tünel hanının inşaatr Teşrini
sanide bitirlecektir. Bu bina, Kara
köyün en güzel binalanndan biri o
lacak ve tUnele giden yolun genişle
tilmesinden sonra bu civar güzel bir 
manzara alacaktır. Bu yolun sol ta
rafındaki dükkanların istimlak edil
mesi ve iki sokağın birleştirilerek bil 
yUk bir cadde haline getirilmesi için 
esaslı bir tasavvur mevcuttur. 

Lord Loyd dönüşte 
Belgrada uğrıyacak 

!ki gündenberi şehrimizin misafiri 
bulunan Lord Loyd. dün öğleye ka -
dar lngiliz sefarethanesinde meşgul 
olmuş, Japon elçiliği başkatibi Sayto
nun, Yunan deniz atta§esi ekonomo
nun, Amerikan elçiliği katibinin ve 
şehrimizin kor diplomatiğine mensup 
birçok zevatm ziyaretlerini kabul et
miştir. 

Lord Loyd, öğleden sonra Lady Lo 
rainin refakatinde Tarabyada gitmiş 
ve akşam Beyoğluna dönerek lngiliz 
bliyük elçisi Sir Percy Lorain tarafın 
dan §erefine verilen çay ziyafetinde 
hazır bulunmuştur. Lort Loyd, ağle
bi ihtimal, Pazartesi günü Ankaraya 
giderek hükumetimiz erkiı.nı ile temas 
larda bulunacaktır. Lordun dönUşte 

Belgrada uğrıyacağı anlaşılmaktadır. 
Ingiliz büyük elçisi Sir Percy Lo

r~in, cumartesi günü Londraya gide
cektir . 

Dispanser mektebin 
yanından kaldırllacak 

Eyüp verem dispanseri hakkındaki 
neşriyatmuzı nazarı dikkate alan ma
arif müdürlüğü, lstanbul sağlık di • 
rektörlüğüne müracaat ederek, dis -
panserin b~ka bir ~·ere naklini iste
miştir. 36 ıncı ilk mekteple di~panser 
arasında çok az bir mesafe bulundu
ğu i<;in, mikrop ıirayeti ihtimali göz
önünde tutulmu§ ve buna lüzum gös
terilmiştir. 

Hareket cetveli 

Limandaki vapurlar 
için yeni tedbir ahndı 

Liman idaresi, kabotaj hattında iş 
liyen vapurların Galata ve Sirkeci rıh 
trmlarında yanaşacakları yerlerin mu
ayyen bir hale getirilmesi ve tesadü
fi vaziyetlere meydan verilmemesi i
çin alakadarların nazarı dikkatini cel 
betmiştir. Kabul edilen esasa göre, 
her postanın hareket ve muvasalat 
yerleri evvelden tayin edilecek ve her 
vapur, hazırlanacak bir cetvel muci
bince rıhtımı tam zamanında serbest 
bırakacak veya i3gal edecektir. 

Vapurların teehhUründen mütevel
lit vaziyetlerin programı pek az ihlll 
edebileceği ve onun da mutat intizamı 
bozmıyacak kadar se.}Tek vukua gel
diği anlaşılmaktadır. 
Yakın hatlara işliyen vapurların a

leliimum Sirkeci rıhtımından kalkma 
sı ve oraya yanaşması esası kabul e
dilmiştir. Uzun seferler yapan vapur
lar da Galata rıhtımına yan~acak -
~ı:. Memleket dışına işliyen vapurlar 
ıçın yolcu salonunun önU tah~is edi
lecektir. Liman idaresi, bu esası daha 
kolaylaştırmak için, liman dahilinde
ki şamandıraları yeniden tanzim ede
cek ve yerlerini değiştirecektir. Ha
ziranın nihayetinden evvel tatbik sa
hasına çıkacak olan bu projenin li
man intizamı bakımından bUyUk fay 
dalar temin edeceği muhakkak sa • 
yılmaktadır. 

Yunan Krahnın 
amcası CJeldi 

Yunan kralı Jorjun amcası Prens 
Andrea, Ingiliz bandıralı Davida ya. 
tile dUn tıabah 1Jehrimize gelmiştir. 
Prens Istanbulu resmen ziyaret etme
diği için hiçbir merasim yapılmamış
tır. 

Prensi getiren yat Avustralyalı 
milyonerlerden David Ernetıt'e aittir. 
Milyoner, refikuile birlikte yatta bu 
lunmaktadır. 

SabAh a ~o d liman& 2 len vat. 
Kabatal} önlerinde demirlemig ve 
Prensle yatın sahipleri bir motörle sa 
hile çıkmışlardır. Prens otomobille 
şehirde bir gezinti yapmış, bu meyan 
da Ayasofya müzesini gezmiştir. 

Oğle yemeğini yine yatta yiyen mi 
safirler akşamı\ doğru motörle bir ge 
zinti yapmışlar, kısmen Boğazı, kıs -
men de Anadolu sahilini dolaşmışlar
dır. 

Misafirler 3ehrimiıde iki gün kala
caklardtr. 
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Küçük Haberler 
• Ba, muallimlerin müterakim ın&

aı;lan - Baş muallimlerle :mUfetti,.. 
lerin mUtera.kim makam maaşları dün 
den itibaren dağıtılmaya başlanılmış· 
tır. Kıdem zamları da haziranda ve
rilecektir. 

• Bir mektep nakle<liJiyor -
&yazıttaki talebe kesafeti· gözö • 
nünde bulundurularak Seraçhane ba
şındaki 42 inci mektebin Beyazıda 

nakli kararlatınlmıştır. 
• Tütün eksperlerinin imtihanı -

Bir temmuzdan itibaren yeni yapılan 
tütün eksperleri nizamnamesi mucl • 
bince eksperlerin imtihanlarına başla 
nacaktır, imtihanlar yalnız nazari ma 
hiyette olacaktır. Eksperler depolar 
da da imtihan edileceklerdir. 

• Almanya ile iş ~·apan tacirler -
Berlin Türk ticaret mümessili Avni, 
dün Türkofise gelerek Türkiye • Al
manya arasında iş yapan ihracat t&· 
cirlerile görüşmüştür. Avni birkaç 
giln daha burada kalacaktır. 

• Deniz canann tahnit edillvor -
Adalar önünde yakalanan ve· Türk 
hava kurumu tarafından lstanbulun 
muhtelif semtinde ücret mukabilinde 
teşhir edilen deniz canavarı, kuruma 
altı yUz lira hfl.sılat temin etmiştir. 
Derisinden kadın iskarpini yapılamr· 
yacağı anlaşıldığr için balıkçılık ens
titilsUnde bırakılıp tahnit edilmesi ma 
vafık görUlmtigtUr. 

Belediyede 

Müstahdimin şubesi 
yolsuzluk tahkikatı 

Belediye mUstahdemin ,ubetıinde· 
ki yoltıuzluklnr hakkında belediye 
mUfettlşleri tarafından yapılmakta 

olan tahkikat dUn sona erdirilmiştir. 
Müfettişler raporlarını yazmaya baf 
lamışlardır. Belediye reisi bu 9ube 
ile bu IJUbedeki şef ve memurlar hak 
kmdaki kat'i kararını bugünlerde 
verecektir. 

• Bir Hazirandan itibaren faaliye· 
te geçecek olan arazi tahrir komiı· 
vonla.rı aiai ve a.za.l;ırı secilniliı v• 
diln kend \erine fefil1gat yapTilliılJbr. 
Üç komisyon şehir dahilindeki on 
kazaya taksim olunacak ve her ko· 
misyonun <;alışma şekli hakkında 
bir program vücude getirilecektir. 

• Bir Hazirandan itibaren traoı• 
vayların sefer tarifeleri değiştirile· 
cektir. Bu arada halkın geceleri u • 
zun müddet tramvay beklemektekl 
,ıkayetleri de nazarı dikkate alınmıf 
tır. Yeni tarifede seferler çoğaltıla• 
caktır. Bir buçuk ton zeytin. 

lki ton kon~erve meyve. 
Yirmi bin şişe bira 
On dört bin beş yüz 'işe şarap ve 

içki. 

kl umanlarda ve her :rerde ın .. anJar, 
mal mühadelf'Slnl ynaş ~·anş kal -
dırar&k muhtelif t.M:U~·e mlkyaslan 
bulduklan gibi, bunlan da i a.retli ve 
~·a l aret.slz maden çubuk, maden kül
çe, maden yuvarlak ile de~lştlnnlşler

dlr. Mlllttan aiti, yüı: ene evnline a
it ve bu 11uretle madeni para yerine 
kullanrlmı;) çubtiklar, kül(,;t-ler, yuvar 
laklar bulunmu tur. (Paranın tarihi 
ve her memlekete göre muhtelif şekil 
lerl beş on makale ile anc-ak hUlisa 
edllebileeek kadar zengindir) 

Vaktile Anadolu ajansı tar~fm • 
dan idare edilirken bilahara bir gru
pa ihale edilen afişaj imtiyazına. ait 
resimlerin zamanında ve tamamile a.
lınabilmesi için sarfedilen gayretler 
de kısmen ıiklyetlere !mil olmakta
dır. 

Muhtelif semtlerde yapılan tef kikler bitti 
Sekiz bin yaprak sigarası. 
Yirmi beş bin paket sigara. 
lki yUz kilo fıçı birruıı. 
On iki bin beşyüz şi,e maden ıuyu 
Uç ton Babun. 
On bin tane tuvalet sabunu. 
Beş bin kutu kibrit. 
Yirmi bin defter kibrit. 

Bütün bunları okuyup bitiren arka
daşımız yürekten gelen derin ve u
ıun birkaç "ah!" çekti. 

Merakla sorduk: 
- Şu muazzam vapurun ilk sefe

rinde yolcu olarak bulunamadığma 
yandın değil mi? 

- Yok ... Canım! Bu npurun er-
zak ve levazım müteahhidi olmadığı
ma yandım! 

Yine Kuin Meri 
Yine arkada~lar araımda Kuin 

Meri'nin Normandi'nin sürat rekoru 
nu kırıp kıramıyacağı mUnakaşa edi 
liyordu. 

Bunlardan birisi iddia etti: 
- Bahsederim ki Kuin Meri'nin bu 

rekoru kırmasına imkan yoktur. 
Hep hayret ettik ve sorduk: 
- Buna neden hükmediyorsun? 
GUldU ve cevap verdi: 
- Bu vapurun yuttuğu ton ton 

erzakın listesini daha demin siz oku 
dunuz. Bu kadar obur bir vapur, bun 
farı iyice hazmetmeden evvel gövde
sini, insaf ediniz, na.ad harekete ıe· 
tirebilir ? 

8 - ilk filozof kimdir ' 
O - FAkl mUelHflerden bir~oğunun 

rtva~·etlne göre ftlo~ofi ,.e filo,.ofia 
merkep tabirlerini ilk kullanan ~ki 
Yunan ilim n riyaziyedlerinden Fi
~a~ordtır. Ft .. a~or bu tabiri (hikmet) 
kelimesi yerine kutlanmı tır. Fakat 
meşhur Felitun'un çömrzlerlnden bi
ri Fi!'lagor'nn bununla Allahm hlkme 
tini ka.sdettiğlnl ~ö~·lemektfflir. Filo
sofi n fllosofla, Fi agonın kasdı dr-
mda k-ıan bugünkü mlnasmı ancak 

Sokrat'rn ortaya attığı 1iklr n mmt
Jerle almağa ba lamıştır. Yalnız ,u -
na da Jll\'e edelim ki, ff'14'efenln hu • 
gttn1ctt mlna .. ma göre belki herkes az 
~k birer filo oftur. 

S - Platinin mevcudiyetini orta
ya koyan kimdir 1 

O - Platinin 1748 de cenup Am~ 
rlka. .. ma gl<len bir Fransız ff'n heyf'tl 
ba. .. mdan don Antonyo dö Ulloa ta~ 
rafından ortaya çıkanldığl kun-etle 
zannedllmt>ktedlr. 

S - Patagmıya nerededir ' 
C - Pataı:onya Am~rlkanm cenn

h11nda Ar.fantinin en alt krsmmı teş
kil eden dar bir mfüıt11estir. 

Tahkikatnmza göre. belediyenin uh 
desinde olan afişaj imtiyazını teşhi
re teallik eden kısmı allkadarlarca 
yanlış tefsir edilmiştir. 

Belediye, ancak vitrinlere, sokak· 
lara ve duhuliye ile girilmiyen bütün 
umumi yerlere asılan ve içinde yan 
bulunan rekllm mahiyetindeki huıııu
tıattan resim almak hakkını haizdir. 

Belediye bu §erait dahilinde ol -
mak Uzere teşhir Ucretinin de afişaj 
re.cımile birlikte tahsilini bir grupa 
vermiştir. 

Ancak, alakadarların şikayetleri 
üzerine ma.tbu&tta bu relim hak -
kında vaki neşriyı.t vali ve belediye 
reisi Muhiddin UstUndağm nazarı dik 
katinl celbetmi§ ve bu mesele hakkm
da eeaslı tahkikat yapılmasını emret-
mi.ştir. -

Dün bu m~ele hakkında fikrini öf 
renmek üzere kendisile görüşen bir 
muharririmize Muhiddin Ustündağ 
demiştir ki: 

Türkkuşu için Sultanahmet meydanında 
bir paraşu+ kulesi inşa edilecek 

Beyazrt kulesinin paraşUt kulesl 
olarak kullanılma!lt muvafık görill
mediği için, Hava Kurumu tarafın • 
dan yeniden tetkikler yapılmıştır. 
Kulenin, ,ehrin kalabalık bir yerinde 
kurulmMr eııu tutulduğu için muhte 
lif ıemtlerde incelemelerde bulunul· 
mu,tur. Sulta.nahmet meydanının 
her türlU tertibata müsait olUfU. pa· 
ra,ut kuletıinin burada teıııiı edilebl· 
lecefi neticesini verdiği için, Hava Ku 
rumu, kat'I kararını vermif ve vllt· 
yete bildirmiftir. İnfUI tamamlan· 
mak Uıere bulunan para,Ut kulele· 
rinden birisi yakında Sultanahmet 
ıneydanma dikilecektir. Diğer para· 
9Ut kulesinin de Buraaya götUrUlme· 
si kararla,mıttır. Sovyet Rusya. ta· 
rafından TUrk kuvvetine hediye edi· 
len atlama kulesi Ankarada alıkonu· 
lacaktır. 
ParaşUt kuletıinln Sultanahmet 

Ne dersiniz 1 
Temizlik 

Temizlik iyi şeydir. \'atand~m sal 
hğt için temizlik yolundan e"asll kal• 
deler, nizamlar konulmu,tur. Ancak• 
hayatı umumlyede temizliğin bu ba
kiki f aydumı kuracak olan temiılll' 
"artlan her yerde. her ıaman ayni 
titizlikle tatbik edllemlvor. Me!leıa, 
hala tımaklan pl!Jlik tçİnde, eli yuıll 
karma kansık, saçları elle tarıY-11 
garsonlar görü) onız. Baıı lokanuı • 
farda hala gece saat 21 den sonrtt 

nmek yemenin imkanı ,·oktur. Jl• • 
klkaten aç kalmış isenl;, yemekleri 
bayat lokantadan, Ustil başı kirli gar 

Küçük sanayi ve 
muamele vergisi 

törü olan müesseselerden de vergi a
lmmuı tasavvur edilmektedir. Hal· 
buki tatbik edilen muamele vergisi 
kanununda 5 beygire kadar motörü 
olan mU~seslerden vergi alınmamak 
tadır. Küçük sanayi erbabmm bu di
leklerine, Ticaret Odası da iştirak 
etmiştir. Alman maH'ımata göre, kil· 
c;Uk eanayi erbabının bu dilekleri lk
t.Itıat Vekaleti tarafından iyi karşı· 
lanmıştır. 

" - Alınan resim usulsüz ve ka -
nunsuz değildir. Reklam mahiyetini 
haiz ve üzerinde yazı bulunan madde 
terden resim almak ıııarih bir hakkı
mızdır. Ben bu işle uğraşan grupun 
bu şartlara riayet ederek resmi tah
sil ettiğini zannediyorum. Mamafih 
vaki ne§rlya.t Uzerine meseleyi tetkik 
ettirdim. Tetkikat neticelenince ki -
min haklı olduğu tabU olarak ortaya 
çıkacaktır . ., 

meydanında teaiıi hakkmdaki karar, 
,ehircilik mUtehuıııısı Pruata bildiri· 
lrcek ve mUtaleuı alınaca.ktır. Kat't 
netice, bu hafta içinde belli olacağı 
için, in,aata çok yakında başlanabi
lecektir. lstaııbul Türkku9u Webele· 
ri, kuleden ancak mevelm ısoııunda 
lsti!ade edeceklerdir. 

ParaşUt kulttl olarak kullanılma11n
dan vazgeçilen Beyazıt kuleşl 

on elinden yemek meclmrlyetlnde ls8 
nlz va.y hallnlze.. Belediye, yurtts.J " 
lamı aşçıya mUhtao oldukları g~ _... 
atlerde bUe temizliği temin etmek ,,. 
ıifeelle mükelleftir. 

Bu balamdan, ganonlann muaY' • 
neye tlbl tutulması, hlo değilse nı:; 
burt muayenenin 11kJaetmlması ltli'
ıumlodur. Yoksa, yemeği tiksine İıfl 
sine yemekte ve daha olmusa ~ 
makta devam edeceğiz. 

Bundan birkaç gUn evvel kU~Uk 
sanayi erbabı Ticaret Odatıma müra 
caat ederek muamele vergisi hakkın 
da fikirlerini bildirmişlerdir. Küçük 
11anayi erbabının dilekleri .,undan 
ibaretti: Muamele vergifıinin tadili 
mevzuu bahsolurken, 2 beygirlik mo 

Jimnastik yaparlien 
Taksimde Sıraservilerde oturan 

kollej talebesinden Barabilye, sabah 
jimnastiği yaparken atlamak istedi· 
ği bir duvardan dU,erek ayağı kml· 
mıştır. Çocuk hutaneye kaldınlnuo· 
t..ır. , 

Adllyede yaı tatlll 
Adliyede yaz tatiline Temmuzun 

25 inden itibaren ba,lanacaktır. Ta· 
tiller. 5 Eylule kadar sUrecek, bu 
müddet zarfında nöbetçi kalan mah· 
kemeler, vazifelerine devam edecek
lerdir. 

Mevlidl Nebevt 
latanbul MUftUlUğUnden: 

1 Ha.ziran 1936 Pazartesi günü 
RebiUlevvelin 11 ine müeadif olmak· 
la ak9amı (Salı geceai) Mevlidi Ne

bevt olduğu Uln olunur. 

Biz böyle dUşUnUyoruz. 

Slı ne derıln1• 1 

.... ---------~ .... ---
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Fransa da 

Maden amelesi büyük 
bir grev ilan etf i 

l>aris, 28 (A.A.) - Paris mmtaka
eında birçok maden sanayii fabrika
lannda ve bilhassa tayyare ve oto
!l'l.obil inşaatı müesselerinde amele 
~ev ilA.n etmiştir. Amele, kırk saat
lık hafta usulUnün tatbikmı iste -
!l'l.ektedirler. Paris mıntakası maden 
llanayii amele sendikası, grevin ila
nına Mik olan sebepleri bir beyan
haıne ile izah etmiştir. Bu beyanna
!l'l.ede patronlar grupu, sendikalar 
~Umessilleri lle müzakereye girişme 
fi kabul edinceye kadar ihtilafların 
genişleyeceği beyan olunmaktadır. 

Yunanistanda 

MahkGm memurlar 
yüzünden yeni 
bir ihtilaf çıktı 

Deniz silahları 
• 

Japonya lngiliz 
notasına cevap verdi 

Londra, 28 (A.A.) - Japon mas
lahatgilzan, !ngilterenin, 1930 Lon
dra mukavelesi hilafına olarak 40 
bin tonilatoyu geçen torpito muh
riplerini hizmette kullanmakta de
vam edeceği hakkında 18 Mayıs ta
rihli notasına şifahen cevap vermiş
tir. Sanıldığına göre, Japonya, In
giltercnin bu hareketi karşısında, di 
ğer devletlerin de 40 bini geçen tor
pito muhriplerini kullanmakta de -
vam haklan olacağını bildirmiştir. 

Kudüste 
teessüs 

sükun 
etti 

Asker ve polis şimdi 

vaziyete hakimdir 
Atına, 27 (Tan) - 1 Mart isya- Kudüs, 28 (A.A.) - Asker ve po-

Jl_nıda mahkum olup ta cezalan te- lis kuvvetleri vaziyete hakim bulun
cııe uğrayan mahkumlara verilecek maktadır. Kudüste sükCin tamamile 
~fi umumi kanun layihası dlin hüku- teessüs etmiş olduğundan polis me
.~et atrafından teşrii meclise sevke- murları çelik miğferlerini çıkararak 
dılmlştir. Çaldaris ve Kondilis zaman hergUnkil serpuşlarını giymişlerdir. 
lannda azledilen belediye ve cemaat Geçen gece bazı şahıslar demiryolu
!'eisJerinin tekrar yerlerine getiril • nu üç defa bozmaya teşebbüs etmiş
~eleri hakkında hUkCimetin hazırla- terdir. 19 Nisandan bugtine kadar vu 
dığı kanun la~ihası dUn teşrii encü- ku bulan kargaşalıklarda bir Avru
lnende müzakere edilmiştir. HükCi • palı ölmüş, yedisi polis, ikisi asker, 
!net, isyandan dolayı mahkum olan- sekizi sivil olmak üzere 17 Avrupalı 
lan bu layihada hariç bırakmıştı. yaralanmıştır. Bundan başka 20 Ya 
tncUmende ekseriyette bulunan libe hudi ve iki Arap ölmüş ve 182 Arap 
l'allerle eski Cilmhuriyet partileri, olmak üzere yerlilerden 321 kişi ya
lnahkum edilenlerin de layihaya der- ralanmıştır. 969 Arap ve 275 Yahudi 
~edilmesinde ısrar ettiklerinden hü- yakalanmıştır. 
ıı:ünıetıe aralarında ihW8.f çıkmıştır.--==========~=

Adliyede 

Edirnekapı haricinde 

Tohum ıslahı için 
mühim kararlar 

Ankara, 28 (Tan) - lşliyen ve iş
liyecek olan dokuma fabrikalarile 
ham madde ihtiyacı artan memleke • 
timizde yüksek kaliteli pamuk yetiş • 
tirilmesindeki zaruret günden güne 
fazlalaşmaktadır. Bunun için tesis 
edilmiş olan tohum ıslah istasyonları 
faaliyetlerini artırmışlardır. Adana 
pamuk ıslah istasyonu bu yıl 752 hek 
tar araziye tohumluk pamuk ekmiş
tir. Eskişehir islah istasyonu, çif çi
ye 112 bin 346 kilo tohum dağıtmış
tır. Trakyaya bir tohum ıslah şefi 
gönderilmiştir. Balaban çiftliğinin 
satın ahnmaSl ve işletilmesi karar
laşmış gibidir. 

Çeltik ekimi için 

Yeni talimatname 
Ankara, 28 (Tan) - Ziraat Ba • 

kanlığı, pirinç yetiştirilmesine elve
rişli mmtakalanmız bulunduğu halde 
çeltik ekiminin her yerde icap eden 
fenni hususlara dikkat edilmeden ya
pıldığı gör:illmüş ve bakanlık pirinç 
alım işlerini ziraatin ihtiyaç ve şart
larını ve halkın sıhhati noktasını tet
kik ederek bir talimatname hazırla • 
mıştır. Bu talimatname ile pirinç zi
raatini muhtelif suretlerle gerileten 
tedbirler azaltılmış olduğu gibi sula
ma işleri de düzene konulmuştur. 
Bu yıl çeltik ekimi yeni talimatname
ye göre yapılacaktır. 

Yüksek Sıhhat $Orası 
Ankara, 28 (Tan) - Yüksek sıh

hat şurası bu seneki mayıs alelade iç
timaını y_apmak üzere pazartesi gü • 
nündenberi sağlık ve sosyal yardım 
bakanı doktor Refik Saydamın reisli 
ği altında toplantılarına devam etmek 
tedir. Bu içtima ruznamesinde adli
yeden ve mahkemelerden gönderilen 
ve tıp san'ati icrasından çıkan suç-

' 
1 1 !ara ait olan dört mesele ile memle-

yo cu arı soyan ar ketin sari hastalıklar bakımından u-
F..dirnekapı haricinde, Rifat ismin- mumi tetkiki vardır. Müzakereler da 

~ •• -...; .. ;..,;" Xnilnp C'Tlc~nık sıi!AhlA tPh- _!la birkııç gün sürecektir. 

Bütçe müzakerelerinde 
İktisat Vekili Celôl Bayarın 
verdiği kıymetli iza hat 
İkinci beş senelik programın hedef ittihaz ettiği şey yer 

altı servetimizin işletilmesi ve elektrifikasyon işidir 

(iktisat Vekili Celal Bayann mec- söyliyen ekonomi bakanımız bu mü. 
Us toplantısında bütçe müzakerele- nasebetle ticari politikamıza da te
ri yapılırken söylediği ehemmiyet- mas ederek bugiln içinde bulundu • 
il ve kıymetli sözlerin metnini eli- ğumuz sistemin değişmez bir sistem 
mh:e ~ok geç geldiği için dün tam olduğunu asla ifade etmiyorum. Fa
oJara.k koy~tık. Bugün aşa- kat bugiln içinde bulunduğumuz 
ğıda M>n kısnnlannı neşrediyonız:] sistem bugünkü şeraite nazaran bi-
Ankara, 27 (A. A.) _ Kurulmuş zim için mükemmel bir sistemdir. 

olan ve kurulmakta bulunan fabri- Yarın hayat ve şerait değiştikçe biz 
kalar hakkındaki mütalealara karşı- de ~.şer~te intı~a~ suretiyl~ sistem
lık olarak da Celal Bayar demiştir ler uzerınde tadılat yapacagız.n 
ki: 

"Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki 
bir fabrikanın kurulduktan sonra iş
lemesi için bir program yapılmaz. 
Daha inşadan evvel işletme program 
lan yapılır. Bizim sanayileşmekteki 
hareketimiz buna istinat etmekte -
dir. Biz Kayseride, Malatyada fabri
kayı kurarken evelemirde işletme 
planını yapmaktayız. Ne cins ve ne 
miktar mal çıkaracağız. Bunu bil • 
mekteyiz. Gözümüzü kapıyarak ha • 
reket etmiyoruz . ., 

Fabrikalar istihsalatmın tama • 
men sUrülemiyeceği dahilde sürüle
mediği takdirde harice göndermek 
imkanı bulunup bulunmadığı yolun
da izhar edilmiş olan bazı endişele
re karşı da demiştir ki: 
"Şunu söyliyeyim ki, bizim tam 

mamiil olarak istihsalatımızı harice 
satmamız işi gibi bugün için yersiz 
sayılacak bir fabrikamız yoktur. Ya 
rm için onu da hazırlıyacağız.Ona da 
hazırlanacağız. 

Ekonomi bakanımız bundan sonra 
fabrikalar imalatının daima gözö -
nünde bulundurulmakta halkın istih 
sal ettiği kısımlara da her zaman 
bır pay ayrılmakta olduğunu kayde
derek: 

lskenderiye haltı 
İskenderiye hattının kaldırılma -

ması hakkında ileri sürülmüş olan 
bir mütaleaya karşılık olarak da bu 
mütaleaya tamamen iştirnk etmek
te bulunduğunu, fakat bugünkü va
ziyetinde buna imkan göremediğini 
ve ticaret filomuzun bu ihtiyacı 

karşıhyacak bir dereceye getirilme -
si yolunda çalışıldığını kaydeden E
konomi Bakanı birinci sanayi prog -
ramı tatbikatı henüz bitmeden ikin
ci beş yıllık planın tatbikı için para
nın nereden bulunacağı yolundaki 
bir suale cevaben demiştir ki: 

"Program demek hesap demektir. 
Biz yapıp ilan ettiğimiz programın 

bütün müşküliitmı müdrik ve fakat 
mutlaka yeneceğimize de emin bulu
nuyoruz. 

ikinci beı senelik 
program 

Birinci beş senelik eanayi progra
mımız hakkında Sümer Bank umu
mi heyetinde kafi izahat verilmiştir. 
Tekrar bu bah~e girmiyeceğim. !kin
ci beş senelik sanayi programımız 
dan da bahsetmeğe henüz vaziyeti -
miz müsait değildir. ÇünkU hükiı -
metçe tetkik olunarak verilmiş bir 
karar yoktur. Şunu söyliyebilirim ki 
ikinci beş ~enelik sanayi programı -
mızın hedef ittihaz ettiği şey yeral
tı servetimizin işletilmesi ve elek -
trifikasyon işleridir. 

·---- 1 

Bomba ve aşçı 
dükkanları ! 

Kamutayda bütçe müzakere edilir
ken birçok sayla\·Janmız konuştu • 
lar. Bizim, yani seçenlerin hesabına 
konu. tuldan için flkilenlp dört göz
le okuyoruz. Bu arada dünki.i müza • 
kerelerin zaptı da hayli enteresan idi. 
&nim gibi bir alıbap aşçı da bunu en 
teresan bulmuş olacak ki, gazeteye 
geldiğim zaman beni bekler buldum. 

- Aman gözünü se\'eyim, nerede
sin! Diye yolumu kesti ... 

- Ne o? Hayrola! Dedim'. .. 
Elindeki gazeteyi açtı n sayın 

saylav Besim Atala~,n a~çı diikkan
larmdaki yemeklerin camekfınlnrda 
teşhirine içerleyip te "elimden gel~ 
bunlara bomba atanın., dediğini gös
terdi. 

- E\'et~ dedim, ben de gördüm. 
Ama 7..a.nnetmem ki, atsın! 

- J~; nma, ya atarsa benim dük
kan ne olur!. 

Dedi... Ve de\'am etti. 
- ... Be karde,im! Köylüniln kar

nı açtır diye aş~ı dükkamnm cameki
nnu yıkarsan köylü doyar mı? ... 

- E cn.orrn ! Dedimt siz de came -
kAna yemek koymayın da alemin ağ
zı ıııolanmasm! 

- Doğru, doğru ya! Lakin blrc:ok 
müşteriler var ki, karnmın acıktığı
nı yeme~ görmeden farketmez. On • 
dan sonra bir kumn daha \'ar ki, ak
lı gözündedir. lyeme~i görünce canı 
i~ter n i~eri girer. Onun için camekan 
lara ~·emek koyu~·onız. Dediklerine ba 
kıhrsa, I..ondrada falan da böyle ye
mek mostrası yapılırmış. 

- Sen 1.A>nclraya bakma! Orası 
başka bura~ı ba ka. 

- Ne yapayım dersin! . 
. - Mostraya yalnı7. ekmek, peynir, 

bıraz yoğurt ve piyaz koy! Ust ta· 
raf mı Jçerde ~at! 

- Bundan ne çıkar!! • 
- Ne ~ıkacak iyi nimetler görttı-

mez, görülmeyince de gi)nül katlnnır. 
Boynunu büküp gitti. Sözlerime f. 

nandı mı, inanmadı mı bilmem ama 
ben ta\•slyenln sağlamlı~a pek ina.
namadım. 

l3aşbakan hüküm.etin, layihası ka
bul edildiği takdirde belediye ve ce
lnaat reisleri için yeni seçim yaptı
~cağmı vadetmişse de müzakere ne 
tı~elenememiş ve bugüne talik edil
~ştir. Siyasi mahfellerde söylendi
gine göre hükumetle encümenin ek
eeriyeti arasında bir itilaf husule gel 
~~~ hükfı.m.et te JR.vihllVT muvak-

anun şekttnde neşredip tatbikı-
t.a geçerse, liberaller ile eski cümhu 
liyetçi partiler Metaksas hUkCimeti
tıe karşı muhalefete geçeceklerdir .. 

dit etmek suretile parasını gasbet
mckten suçlu Süleyman ile Mustafa 
oğlu Mehmedin dunışmalarına,dün A 
ğır cezada devam edilmiştir. Müddei 
umumi, suçluların, cezalandmlması
nı istemiş, suçlulardan Mehmet, ken 
disine karakolda dayak attıklarından 
itirafta bulunduğunu iddia etmiş, ve 
müdafaa şahidi göstereceğini söyle
miştir. Suçlunun ismini verdiği şa
hidin dinlenmesi için duruşma başka 

Bir ICaçal<ç ı tutufdu 0 

"Bu sene hariçten fazla pamuklu 
ithal edilmesi dahilde yeni yapılan 
fabrikalarla diğer hususi fabrikalar 
imalatının da geçen seneye nazaran 
fazla olmasına raı?men elde istok 
mamuta.t bulunmadığını bilhassa te
barüz ettirmiş ve bunu memlekette 
bir re.f ahın ba~lamakta olmasına bir 
delil olnrak gördüğiinü, pamuklu 
mauıat fiatlarının da şekerde oldu
~ gibi indirilece~ini, bu indirmeye 
rağmen bugünkü fabrikalar sayısı -
nın çoğaltılmasına mecburiyet duyul 
duğunu söylemis ve demiştir ki: 

Aynı zamanda birinc,i beş esnelik 
s:ınayi programı ile yapmakta oldu
ğumuz demir sana~riinin de ilavesi o
lacaktır. Bu meyanda deniz mahsul
lerine, deniz sanayiine deniz ticare
tine de ayrıca ehemmiyet veriyoruz. 

Bu miinasebetle şu ufak fıkrayı 
yazabilirim. 

1.,unan Krahnın adalardaki 
seyahati 

t Atina, 27 (Tan) - Başbakan Me
daksas .lyonyen denizindeki adalar • 
li an dönmekte olan kralı karşılamak 
~ere bugün bir torpito ile Porosa 

r~ecektir. Kral Porosta deniz asker 
~rı talimgi.hmı teftiş ettikten sonra 
aşbakan ile birlikte Atinaya avdet 

'decektir. 

Buğday yolsuzluğu evrakı 
Ankaraya gönderildi 

. Buğday alım ve satımı meselesin
den dolayı Ziraat Bankası lstanbul 
~Ubesi eski müdürü Ahsen ile diğer 
bazı memurlar hakkındaki tahkikat 
:\'rakı, dün Vilayet idare heyeti ta
;fr~dan tekrar Ankaraya gönderil
i fştu., Bunun sebebi, ağırlığı 25 ki
~ ~ulan tahkikat evrakı arasından 
1"e kıkat fezlekesinin çıkmamasıdır. 
ti ~~ke geldikten sonra, idare heye-

lşı tetkik edecektir. 

tam teklifi kabul edilmedi 
Jıaa l3elediye, yeni bütçe ile tatbik sa
tlı nıa konulmak üzere birçok me • 
~ Ukrlarm maaşlarına zam yapılması-

ararle.ştırmıştı. 

l-i aundan başka arazi ve bina. vergile 
tlı de belediyece tahsil olunacağı ve 
deUhasebe işlerinin f azlalığI gözönün
bi bul.undunılarak muhasebede yeni 
b~ ln~dti: ~uavU:Iiği daha ihdası ka 
laa ~ilm~ştı. Şehır meclisince aynen 
~ dık edilen bu memuriyetlerle ma
Ql!d~ıs~arı d~hiliye vekaletince red
~~ıniştir. Bınaenaleyh yeni bütçe 
G_ ıkten geldikten sonra belediye er 
de~ ve memurları arasında esaslı bir 
lıi 6'İşiklik olamıyacaktır. Yalnız ay
~a:Ube dahilinde çalışmakta olan ak
tııu: memurların becayi§lerile iktifa 
'-. 8.Cakbr , 

güne bırakılmıştır. 
• Zabıta memurlarına vazife esna

sında hakarette bulunmaktan suçlu 
Sabahat isminde bir kadın, dün tev
kif edilerek İstintak hakimliğine ve
rilmiştir . 

• Baldızına tabanca atmaktan suç 
lu Şile köylUlerinden Sudi isminde 
birinin, Ağır Cezada dün duruşması 
bitirilmiştir. Sudi. tabancayı, karga
lnn kaçırmak maksadiyle attığını id 
dia etmiştir. Mahkeme, baldızına ür
kütmek maksadile silah attığını ka
naat getirerek suçluyu üç gün hap
se mahkum etmiştir. 

Poliste 

Bir çocuk setten 
düşerek yaralandı 
Kumbaracı yokuşunda oturan 

Remzinin kızı Samime, arsada oynar 
ken, yüksekçe bir setten düşerek 
başından yaralanmıştır. Çocuk has-
taneye kaldırılmıştır. ı 

Düıtü, ayağı kırıldı 
Fındıklıda Molla bayırında oturan 

on beş yaşlarında Halil, cami arka
sınd.a arkadaşlarile top oynarken, 
ayagı kayarak yere düşmüştür. Bu 
düşmede <:ocuğun sağ kolu kırıldığın 
dan hastaneye kaldınlmıştır. Yapı
lan tahkikatta kimsenin suçu olma
dığı anlaşılmıştır. 

Ankara, 28 (Tan) - Ankar& inhi
sarı~ i~aresi, Kayserili Mustafa oğ
lu Şuknı adında bir kaçakçıyı çak
çakmak taşı ve sigara kağıdı 
satarken yakalamıştır. 1400 çak
mak taşı ile 51 defter de 3672 varak 
Aslan markalı sigara kağıdı müsade
re edilmiştir, suçlu, ihtisas mahkeme
sine verilmiştir. Şükrü kaçak çakmak 
taşı ve sigara kağrtlannı Isl8.hiye ta
r~flanndan getl·diğini söylemekte • 
dır. 

- Buna şimdiden eminim. Çünkü 
milletimizin giymek ihtiyacı istihlak 
kabliyetine nazaran daha büyüktür. 
Bunun için halka yardım etmeği 

zevkli ve milli bir vazife sayıyorum. 

Küçük sanayi 

1 
El işi ve küçük sanayi meselesine 

L Kücük Hoberl,ar de temas eden Celal Bayar, "halı sa-
___________ _,: nayii ciddi bir surette etüt edilmek -

• Ankara, 28 (Tan) - Yeni Türk ğe değer. Bu sanayi ile iştigal eden 
Alman ticaret ve klering anlaşması vatandaşlarımıza yardım etmeği ar
Dış bakanlık tarafından gümrük ve zu ediyoruz. Bu sebepledir ki, Hersi 
inhisarlar bakanlığına gönderilmiştir. için yapmakta olduğumuz sanayi 
Bir iki gün içinde gümrüklere bildiri- programlarında bazı yerlerde mUşte
lecektir. rek boyahaneler, santrallar vücuda 

• Ankara, 28 (Tan) - Dış bakan getirmek suretiyle onların istihlak 
Tevfik Rüştü Aras bu sabah şehri - ettiği maddelerin keyfiyetini ıslah 
mize geldi. İstasyonda merasimle etmek çaresini aramaktayız. Ve bü
karşılandı. tün bu meseleler üzerinde duruyo • 

Kuin Meri yolda 
Southampton, 28 (A.A.) - Kuin 

Meri, dün saat 16,24 de demir almıJ 
tır. Dev transatlantiğin hareketinden 
evvel limanda ve vapurda büyUk bir 
hareket ve faaliyet görillmüştUr. 

Saat 15,30 da vapurda bulunan ziya· 
retçilerin vapurdan çıkmaları emri 
verilmiş ve seyyahların akraba ve 
dostları ile diğer meraklılardan mü
rekkep olan ziyaretçiler, yava11 ya
vaş vapuru terketmişlerdir. Son pa-
lamar alındıktan sonra yavaş yavaş 
ilerlemeğe başlryan muazzam tekne
nin gerisinde sular köpürüp kayna
mağa başladıktan ve Uç yüz bin se
yircinin gtirUltülü haykırışları ve li
manda bulunan bütün gemilerin ku 
!aklan sağır eden düdük sesleri işi
tilmiştir. Bu sırada Royal Marinesin 
fanfan, İngiliz deniz marşını çalıyor 
ve dev transatlantiğin romorkörle-
rin klavuzluğiyle limanın ağzına doğ 

ruz. Netekim el işlerine tazım olan 
iplik için tedbirler aldık. Yaptığımız 
fabrikalara yapacakları kumaştan 
başka ayni zamanda iplik istihsal e
derek satmaları hususunu esas itti
haz ettik. Nazillideki fabrika ayni 
zamanda iplik de çıkaracaktır.lstan
bulda, Kayseride gene böyledir. Ma
latyada yapacağımız fabrikada da 
bu iş için hisse ayıracağız. Şayet ta
savvurlarımızı mevkii fiile çıkarır

sak pamukludan kumaş imali için 
şark vilayetlerinde de ve bilhassa 
Iğdır pamuklarından istifade için 
münhasıran iplik yapan bir fabrika 
kurmak niyetindeyiz. 

Amele meselesi 
Sanayi ile beraber yürümesi la -

zım olan ve şüphesiz çok önemli bu
lunan amele meselsini halledecek o
lan lş Kanunundan bahsettiler. Ben 
onun tafsilatına girmiyeceğim. Yal
nız bu kanunun ruznameye girdiği
ni hatırlatacağım. 

Anlaşılıyor ki bizim yaptığımız iş
ler iki cepheden tetkik ediliyor: 

1 - Mutat slirati var mıdır ? Yani 
iş zamanında yapılıyor mu? 

2 - Mutat süratten fazla hız ve 
işe önem veriliyor mu? 
Sayın doııtum Berç Türker pek a

la takdir ederler ki, biz bankaları -
mızı, milli müesseselerimizi kurma -
ğa başladığımız zaman bu endişeler 
daha yüksek bir şekilde hatta pro -
paganda mahiyetinde izhar edilmiş -
tir. 

lddiaları büyüktUr, bliyük banka 
kunıyorlar. parayı nereden bula -
caklar. Haydi parayı buldular, milli 
elemanları nereden bulacaklar? Çı
kan realite bunların cevabını vermiş 
tir ... 

Celal Bayar sözlerini bitirirken 
bu yolda ileri sürülecek mütalealara 
k'arşı şu cevabın verilmesini rica et
miştir: 

"Kalbinizi pek tutunuz, cUmhuri
yet hilkumeti başaramıyacağı, altın
dan kalkamıyacağı yükün altına gi
remez. verdiği sözü de mutlaka tu -
tar. (Bravo seslerit sürekli alkış -
lar). 
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Ticareti hariciyemizden, bazı ih • 
racat maddelerimizin fiatlarmm düş 
tüğü ve bazı maddeler ihracatının 
miktar itibariyle eksildiği yolundaki 
mütalealara karşılık olarak da umu
mi buhran ile başlamış sukutun alı
nan tedbirlerle durdurulmuş ve son 
yıllar içinde bir yükseliş gösterdiği
ni işaret ederek bu seneki harici ti
caretin geçen seneye nazaran gayet 
ytiksek bir raddeye vardığını ve son 
istatistiklerin ticareti hariciyemizin 
normale doğru bir gidiş kaydettiğini 

Celal Bayar ayn ayn sorulan ba
zı diğer suallere karşı da Müreftede 
sondajın ümitli safhalar göstermek
le beraber neticenin henüz alınmadı
ğını, cenup vilayetlerindeki sondaj 
işlerinin ve jeolojik tetkikatın de -
vam etmekte bulunduğunu, Ergani 
madeninin işletilmesi programının 
hazırlandığını ve yakında işe başla -
nılmak üzere bulunduğunu söyliye -
rek aleHlmum madenler ve maden 
bulunması muhtemel arazi Uzerinde 
yapılmakta olan tetkikat etrafında 
izahat vermiş, halk sandığı için büt
çeye konulmu§ olan paranın, bütün 
a r z u s u n a r a ğ rn e n , büt
çe zarureti karşısında çıkarıldığını 
ve gelecek sene bunu temin edeceği
ni söylemiştir. 

Bu izahatı mü akip ekonomi ba -
kanlığı bütçesi 4 milyon 190 bin 900 
lira olarak kabul edilmiştir. inkllab Dersi.eri E götürmektedir_·_. __ _ -... 

~ R. Peker'in Ankara ve İstanbul üniversitelerinde verdigı"'' inkil!b ez 
~ d ~ erslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten sonra, : 
~ lıLus Basımevince kitap halinde basılmıştır. : 
~ h 124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı olarak : 
f11 er yerde ON KURUŞA satılmaktadır. : 
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Kral Edvardın taç giyme 
merasimi 

Londra, 28 (Tan) - Bugün Buc
kingham sarayında toplanan Kral 
hanedanı meclisi, Kral Yedinci Ed -
vardın taç giyme merasimi günü ola
rak 12 Mayıs 1937 tarihini tesbit et
miştir. 

Keçiburluya dolu yağdı 
Keçiburlu, (aTn) - Bugün öğle

den sonra buraya 15 dakika devam 
eden ve her biri 25 - 37 gram ağırlı
ğında dolu yağmıştır. BUtiln meyve
ler, bilhassa üzümler fena halde ha
sara u~ramıştır. 

Bir kebapçı açıkta köfte pi~lrip sa
tarken bir fakir de ekmeğini et du
manına tutar, yermiş. Ekmek bitin
ce kebapçı herifi )·akalamış: 

- Parn? •. Demis • 
- Ne parası! • 
- Kf'babın dumanmm parası ! 
Uzatmı~·ahm. iş mahkemP.ye dii' • 

mii:; .. Jlaldm danyı hakh bulmu ve 
kebaı.çrnrn i tedi~ be:;; nk~~·i beş de
fa rahlenin ü tüne atıp hngırdattık -
tan onra tekrar sahibine iade etmls 
ve kebapçıya da: • 

- Al dumanının parasmı ! Demi~. 
Bunun aksi olarak günün birinde 

kamı a~ birisi mahkemeye gidip: 
- Şu dükkandaki yemekleri göre

rek yutkuna. yutkuna ( aerofaji = 
han yemek) hastalı~na uğradım. 
Tazminat l!iterim ! Dese \·e mahke • 
mt'de "talebi n~hile., hiiküm \"erse 
vallahi ennl türlü mostralarclan nya 
nümunelerden dolayı hu hastalığa tu
tulmıyaeak i~imi7.de pPk az adam ka
lır. Ondan onra da 5ehirde ne mos
tra, ne güzel ev, ne güzel otomobU, 
ne <le ndi bir şey! Her ne kt, hnlkı 
yutkundurur ve (Aerofııji) te\'llt e
derse ortadan kalkar. Ve bana kalır
sa. fena da olmaz. 

8. FELEK 
- Konya Ereğlisindeki kariimize~ 
Mektubunuzu idareye verdim. 

Hakkımdaki taltifkar sözlerinize te
şekkilrler ederim. Benim Tan yazı iş
leri müdürü olmadığımı da bu müna
sebetle hatırlatırım. Saygılar. 

- Tepebaşmd&. Bay T. C. ye: 

Ben ne türlü olursa makarna sev
mem. Belki alaturkalığın tesirile pi
lavı daima tercih ederim ve her yiği
tin bir pilav yiyişi olmasını da yiğitli
ğin erkanından sayarım. Hürmetler. 

B. K. 

Ribentrop dün tayyare 
ile Londraya gitti 
Bertin, 28 (Tan) - Hitlerin yakın 

dostu ve harici işler müşaviri olan 
Fon Ribentrop bugün tayyare ile 
Londraya hareket etti. Fon Riben -
tropun bu ziyareti hususi mahiyette 
olmakla beraber A \TUpanm siyasi 
vaziyeti ve Almanyanm lngiltereye 
verceği cevap hakkında dahi temas
larda bulunacağı söylenmektedir. 
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So. 146 Ziya ŞAKIR 

Telgrafhane ve Harbiye Nezareti 
işgal edilmiş bulunuyordu 

r i 

lstaııbul faciasını ilk defa olarak Ankaraya bildiren, Telgraf muhabere 
m&muru (Manastırlı Hamdi Bey) Konya Halkevinde Ulusal hatıralarını 
anlatırken ... [Bu zat, lstanbuldaki fedakarane hizmetini müteakıp Ana
doluya geçmiş; An karada (Büyük H alaskar) ın karargahında kıymetli 

vazifesine devam eylemiştir.] 

Azametine kurban olduğum Tan - rusu, bir insan ruhunun ne derecede 
rmı .. Ne harikalar ibda ve ihtira ey- iğrenç ve mufteri olduğunu, bu ka
lemez. Gazap suretinde tecelli eden dar uryanlığı ile teşhir etmek iste-
ne büyük liıtufları vardır. medim.) 

Düveli itilafiye, işte bugün Istan- ... Ah, Ahmet Anzavur .. Sen de 
bulu işgal ettiler. Ettilerse, (haza bu fırsattan istifade ederek, çalakılıç 
mln fazlı rabbi).. yürümelisin. Fırsat, bu fırsat... 

lşgale ait müşahedat ve mesmua- Bakalım, zaman yarın ne göstere-
tnn: cek. (Elleytü hubli). Gün doğma-

Sabahleyin havanın mUsaadesin - dan, meşimei şebden neler doğar. 
den istifade ederek Be yazıttan ini • Hürriyet ve İtilaf çının, o günkü 
yordum. Sultan Hamamında, bir In- hissiyat ve intibamı tasvir eden sa
giliz ketibei askeriyesine tesadüf et- tırlar, burada hitam buluyor. 
tim. Onde rehberler, açık bir vazi- Biz, bu hisleri ve tasvirleri, ta
yette ilerliyorlar. Onları, süngUlil rihin lanetine terkediyoruz; ve ha
bahriye efradı takip ediyordu. Her disatın nakline devam ediyoruz. 
bölükte bir makineli tüfek vardı.Bun • 
lar, yürüyüşlerine, nümayişlerine de· tstanbulda; millet ve milliyet 
vam ederlerken, tayyareler de hava- dilşmanlarmın bu sefil düşünce ve 
da bunları teşci ve teşvik eyliyordu. gayriinsani hareketlerine mukabil; 

Bu gece göztabibi Esat paşayı ge- Anadoluda Türk ruhunun necabet 
celik entarisiyle kaldırmışlar. Dama- ve haşmetini gösteren temiz ve bü
dı mukabele etmek istemiş. DövmUıs- tün manasile insani bir his ve mef
ler. Aldığı berelerden müteessiren kure yUkseliyordu. 
öldüğünü i§ittik. Çürüksulu, Rauf, lstanbulun işgal faciası karşrsm-
Kara Vasıf ,Bekir Sami,gibi birçokla-
rı tevkif 'edilmiştir ... !ki şehzade ile da, hayatmm en büyük a'cısmı au-
ve1iahtın da tevkifi söyleniyor.. yan (Mustafa Kemal P&şa) ; (Türk 

Meşrutiyet otelindekiler, olduğu düşmanlığı) nm bu kadar süflt de-
gibi tevkif edilmişlerdir. recelere indirilmesinden iyi bir in-

Bugiln Darülfünunda muhim bir ti kam almak f çin bir anda bütün 
vak'a olmutşur.Akşam,Şehzadebaşın Anadoluda bir (hıristiyan düşman
da Pertev paşanın kumanda ettiği 
( 4) 10 cu fırkada,lngilizlerle bir mu- lığı) yaratabilmek kudretine pek 
sademe olmuş, bu musademede dört ila malik iken; - kalbindeki o acı 
Türk bir Ingiliz ölmüş. Şehidin, on ıstıraba rağmen - bunu aklından 
olduğunu da söylUyorlar. Şehitleri te- bile geçirmemiş.. Bir taraftan, Is
ıahilrle defnetmek istiyen darillfil • tanbul Merkez telgrafhane11inde 
nun talebesi, (Rıza Tevfik) i tahkir muhabere memuru, (Manastırlı 
etmişler. Tezahüratta bulunmak is-
temişler. Fakat buna Rıza Tevfik bey Hamdi Bey) ile makine ba.şmda 
mani olmasaydı da, şu sabun köpük· muhabere ederken; diğer taraftan 
leri (5) taranMyclı, (6) ne iyi olur- da Anadoludaki bütün kumandan • 
du. 

Sirkeci önnUde bir zırhlı demir at
mış; canavar gibi müthiş altı büyUk 
topunu Istanbul üzerine tevcih et • 
miş; bacalardan çıkan dumanlar, is
tim Uzerinde bulunduğunu gösteri -
yor. Bu toplar, karaya çıkarılan as
kerin harekatını himaye ediyor. İ8· 
tanbulun mukadderatına bük.meyli • 
yor. 

Sokak başlannda zenci Fransız ef · 
radı. Usküdar ve Çamlıcada tahar • 
riyat devam ediyor. Vapurlar i§le -
miyor. Karşıdan karşıya, kulf uçur
muyorlar. Jngiliz motörleri zMr zı
vır işliyor. Telgrafhane ve Harbiye 
nezareti iogal edilmlı. DUkklnlar, 
kısmen kapalı, Vilson, bir beyanna
me neşrediyor. Ak§a.m gazeteleri, 
tebliği resmilerle çıktı. Tebliğin bir 
suretini buraya raptediyonım. Bu 
tebliğ ile hUkiımet, nekadar elim bir 
itirafta bulunuyor. Bir hük\ımet (7) 
bunu yazarken kahrolmalıdır. 

Maltadaki ittihatçılar - Seylan • 
Serendip = medfeni adem) e sUrUle
ceklermiş. !ki, Uç bin kişilik tevki
fat yapılacakmış. Esasen ittihatçı -
lar bu tehlikeli (bir kelime okuna • 
llıyor) bu mülkten tamamiyle kal 
ve (gene bir kelime okunamıyor) 

lara, vali ve mutasarnflara, MUda
faai Hukuk Heyeti Merkeziye ve 
idare heyetlerine §U büyük ve tari
ht emri vermişti: 

-Aynen
(Müstaceldir) 

Ankara: 16 Mart 936 

Bugünkü vaziyete nazaran mille
timiz; cihan medeniyetinin hissiya
tı insaniyetkarane ile mütehassis 
vicdanlarından, ve bütün alemi is -
li.mın milşareketi ruhiyesinden 
emin olmakla beraber; bir müddet 
için dost olsun, düşman olsun, bü
tün resmt i.leml harici ile muvak
katen temu edemiyecektir. 

Bugünler zarfında, vatanımızda 
yaşıyan hıriatiyan ahali hakkında 
göstereceğimiz muamelei insaniyet
karanenin kıymeti pek büyük oldu
ğu gibi, hiçbir hükfımeti ecnebiye
nin fili veya zahiri himayesini gör
miyen hıristiyan ahalinin kemali 
huzur ve sükönetle imrarı hayat 
eylemeleri; ırkımızın fıtraten mü
tehalli olduğu kabiliyeti medeniye
ye, en kat'i bir bürhan teşkil eyli
yecektir. 

(Arkası var) 

edilmeyince, bu mlllete rahat yüzü (4) Halbuki ba fırkaya (Kemaleddin 
yoktur. Sami Be1) kumanda ediyordu. 

· i i ff ed. (S) Yani, Darfilfünün u lebffi. 
Kabınen n s ı ası deveran ıyor. (6) Yani, tnıiliz mitralyözlerile taran· 
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A BONE VE iLAN ŞARTLARI• 

Sicortah Normal 

ı a1lık 
3 .. 
6 .. 
1 )'lllık 

Türkiye için 
Ura K. Ura K. 

1 50 1 35 
4 50 4 -
1 50 7 50 

17 00 14 -

Dqarıl,;irı 
Ura K. 

s-
14 -
21-

Bana kalırsa, kabine tabiatiyle dil§- saydı. 
mUştür. Bununla kalmamalı. Bu na- (7) Salih paıa kabinası. ' ntn için tllncıl.ık Sirlcetlerine mü 

h tu. (1) Acizleri ve ldaresizlilı:lerl iıtisna e- raca.at edilmelidir. 
ml'C\SUZ kabine, a ·'4 intihar etme- dilirıe, bacta kabine r...:• Salh pa•:o 01 ..... k 

" ... "r' ..._ Kllçlllı: illnlar dotnıdan dotru' 
li l B..,hriye nazın Esat paşa. bir üzere, bu kabineyi teıkil eden zevatın iareıniıce almabilir. 
gı.uılılk nazır iken, tevkif edil.mi§ di- klffeıi, namus ve. hamiyetlril ~Jı?Dllf :ıat· Kilçlllı: illnlarm s ptJrhfı bir defa 

1 Oh 1 1 

lardan mürekkepti. Defter sahıbının yazdı· ._ d r ı 1 · 
yor ar. o sun. . fı ba cümle, (Hürriyet ve İtilif fırkası) 1.ık 30 .... nııtur. 5 aatu an az ası çın 

Ben isterdim ki bu dilşınanlarmı- mahfellerinde cereyan eden fikirlerin ve aatır baıma 5 kıınıı almır. Bir defa-
dan bu din ve devlet düşınanlann • ı~zl~rin tekerrürün~en b~ılı:a bir .. ıey de- :cll~~a için yektlııdan % 10 kuru' 

d 
' (9) · ·k k d' . l fildir. Bunun ıebebı de, bır kaç ~n ıonra 

an ıntı amımı en ı ellerım e nakledilecek mühim bir vak'a esnaımda Memleket hancı- alıortah abone 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Y ozgatta çamlık 

MEMLEKET_~T_E_: _"T_A_N_,,~] 
Bir adamı başını taşla Tarlada çalışan kızı 

ezmek suretile öldürdüler zorla kaçırmışlar 
Mersin, (Tan) - Aslan köyü civarında Katrankuyusu mevkiinde çok 

feci bir cinayet işlenmiştir. Avcılar aşiretinden Ali Dede oğlu Mehmet 
isminde biri, Dinar köyünden Ali Efe oğlu Hasan, Kuzucu köyünden Dur
muş oğlu Ali, Takanlıdan Mercan Ali adındaki üç kişi tarafından öldU
rülınüştür. Hadisenin sebebi, Mehmede ait hayvanlann diğerlerinin tar
lalarına girmesidir. Buna kızan katiller, Mehmede rastladıkları zaman 
çıkı§mağa, küfür ve tecavüz etmeğe başlamışlardır. Mehmedin kendileri
ne karşılık vermesi, büsbütiln çileden çıkarmış, ellerine geçirdikleri sivri 
taşlarla kafasına, göğsüne ve rastgelen yerlerine vurarak zavallı adamı 
insafsızca öldürmüşler, bir çalılığa sürükliyerek kaçmışlardır. 

I · 

Hadiseden bir gün sonra oradan geçmekte olan sayım memurları ve 
jandarmalar cesede rastlamışlar ve derhal karakola haber vermişlerdir. 
Yapılan tahkikat neticesinde katiller tesbit edilmiş ve yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. Cümhuriyet Müddeiumumiliğince tahkikata devam 
edilmektedir. 

Muğla -Fethiye yolu Üzerindeki 
Dalaman köprüsü tamamlandı 

I • 

Balıkesir, (Tan) - Merkeze bağ
h Selimiye köyünden Ali kızı Feri
de tarlasında çalışmakta iken ayni 
köy halkından Halil oğlu Selim, Ha· 
lil oğlu Mehmet ve arkadaşları ta • 
rafından zorla kaçırılmıştır. Failler 
aranılmaktadır. 

Define araıtırmaları 
nihayet boıa çıktı 

İzmit, (Tan) - Evvelce vilayetti 
müracaat ederek Geyvede bir define 
bulunduğundan bahisle milsaade isti 
yen Hasanm yaptığı araştırmalar 

9imdiye kadar müsbet bir netice ver
memiştir. 

Gönen ~ayından elektrik 
istihsal edilecek 

Gönen, (T an) - Gönen çaymaaıt 
elektrik istihsal etmek için bir mU· 
hendis gelmitir. Sondaj ameliyesin• 
başlanacak ve buna ait proje ve kro
ki hazırlanacaktır. 

,- Kü~ük Haber ler J 
• Sıvas, (Tan) - Sıvas Spor klil" 

bil idare heyeti istifa. etmiş ve yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. NU" 
ri Çankaya, Hilmi Atacan, RagtP 
Kıvılcım, Talat,Ali,Muzaffer ve Feh" 
mi intihap olunmuştur. 

• Sıvas, (Tan) - Atlıspor klUbU, 
bu hafta büyük bir kafile halinde 
ilk gezisini yapmıştır. tl 

•Izmit, (Tan) - Pirinç zira& 
hakkında vilayete bir talima.tna.ın8 

gelmiştir. Bu talimatnameye göre. 
pirinç ziraati bir esasa bağlanmış " 
tır. Bu esas dairesinde meskftn rnS" 

hallerin 500 metro uzağına kads! 
pirinç ekilebilecektir. 

• Izmit, (Tan) - Ziraat mtıdill""' 
lüğü, Giresun mmtakasından 140 biO 

Köprü inşaatına bir bakış adet fındık fidanı getirtmiş ve vill" 
Muğla, (Tan)' - Muğla - Fethiye metredir. Bütün uzunluğu 105 met- yetin muhtelif mmtakalarına dağıt" 

yolu üzerinde bulunan Dalaman ça· redir. Köprüye ikinciteşrin 934: te mıştır. Fidanlar tutmuştur. __ 
yındaki beton anne köprü bitmiş, başlanmış, havaların çok yağışlı git
ancak teferrüatı ile uğraşılmağa mesi inşaatın süratle bitimine mini 
ba~lanmıştır. Köprünün üç ayağı olmuştur. Fethiye etrafındaki kısım
vardır. Beher ayağın genişliği 35 da yol inşasına başlanmıştır. 

lzmirde Türkkuşu faaliyeti 

Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 

İstanbul Şubesi 
ı Haziran 1936 tarihinden itibal'e4 

BAHÇEKAPIDA: TAŞ HANI'~ t 

yeni daire!inde muamele yapacag~ 
ve bu tarihten sonra gişeleriJlifl 
iş'arı ahara kadar saat (9) dan (lS) 

e kadar BILA lNKlTA açık. bul~: 
nacağını muhterem müşterilerıne 
lan eder. 

·-------------~--------=----Telefon: Direktö;lük: 22971 

Hesabı carl ve senedat s. 2204~ 
Muhasebe, ticaret ve Jstihb. ~ __,. 

..ŞIK S l N E MAl 
Bugün, filmler kıralı 

KA DIN A SLI' 
UN U TMAZ 

Johnes Boles ve Marguerit 
Sulllvan 

NiL Ş AKiSi 
Ramon Novaro 

BUyUk orijinal film. _.-
alayım. Asıl zevk, bunda idi. izah olunacaktır. yu:ılnıu. 

(Buradaki iki cUmleyi yazmaktan <?> Yani, Padiıah Va.f~eddi~ ~e Damad .a. _____________ _.. .... .,. 

· · b ' h · ti Dah d w' Fend paıa ve beınnalarının fıkrıne uyma- ' 

TtirkJmŞU Jzmlr şube8J taJebefflnden bir grup U~UŞ elbiseleri ile 

tzmir, (Tan) - Türkkuşunun İzmir şubesi bir aydanberi faaliyete geç
miş bulunmaktadır. Kız ve erkek talebe adedi günden güne artmaktadır. 
Talebeler iki grupa aynlarak derslere başlanmıştır. Tedrisat ve tatbikat 
f{ültür Parkta yapılmaktadır. 

bUvUk ır aya hısset m. a o~- ,, ..... ıu_ ~. s. 
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C>Iaccı.k ş~yler 

41940 Ha1rlbü· 
Ya.zan: B. G. We.Ua - 34 - Çeviren: Nuri Mahmut 

Birşe hir " in altı 
vere düslüler 

Fakat çok geçmeden 11 

tayyaresi birer birer 
Strong Roksana 'nın elinden dür

bünleri alara.k illve etti: 
- Koca alamet hepsi... Bizimki

ler beş dakikada topunu a§ağı indi-
tebilecekler... Bak işte tayyareleri
tnizden birl havalanıyor. Biri daha. 
Biri daha .. 

- Altı oldular, onlar üç. 
- Da.ha fazla olmaları 18.zım am-

lna., bilmem ne oldu bizimkilere 7 
Sadece altı tayyare ile çıkıyorlar. 
Bir oehir tayyareleri gittikçe yak· 
18.§ıyorlardı. Derebeyinln ilk havala
ll&n tayyaresi taarruz etmek istedi. 
:F'akat lleri atılınası ile alevler için
de yere doğru inmeğe baelaması bir 
l>ldu. 

Derebeyi hiddetle ellerini sallıya-
1'8.k: 

- HUcu.m., htıcum, diye bağırma
la koyuldu. Fa.kat çok geçmeden 
bir gllrültU daha işitildi. Bir ıehir 
tayya..relerinden biri daha yuvarla~
bıa.ğa ~layınca Rudolf Strong bli.!
bütün kendini kaybederek ispirto 
kokan ağzını açtı. Dü§man onu tam 
ll&rdinge ve dolayısile Bir-oehir 
h'1ltm& iyi bir d~ra vermeğe hazır
~rken butırm~tı. Tam kudreti
iti röetere<:eği bir anda Aciz kalı • 
\'ermek onu kudurttu. Talihin ne 
~kilmez cilveleri vardı. Rokaana'nın 
ka.prislerinden bin kere daha ta
h&ınmUl lmklnı olmıyan cilveler! 
O kadar ehemmiyet verdiği, uyku· 
•unu çalan bu hava kuvvetleri biri· 
biri ardına ateş ve kUl olup gider· 
ken o sadeoe küfürle mukabele ede
\iliyordu. 

- Eyvah, biri daha gitti! 
Roksana koluna ı1arılarak 
- Aoağı iniyorlar, dedi. 
- Gelsinler, fakat gaz kullana-

ltıa.zıar. Nasıl gu kullanabilirler? 
tıtmtr.de rehinler var. Evet, rehin
ler. 
- l-ra.rdinR V8 uerı·~ iaal"f!t ede• 'l:k: 

- GötUrUn onları meydanın or
~ıma, görülebilecek bir yere bağ
la.Yın. Haydi çabuk. 
Muhafızlar hiç mukavemet gös -

~iyen ihtiyar doktorla kızını 
tuttukları gibi sUrUklercesine mey
dan ortasına götUrdUler ve iki dire
t. bağladılar. Baba Jle evlat biri
birlerine bakıftılar, sonra gözlerini 
~aya gevirdiler. Halli oradan ge-
~. 
Derebeyi elinde tabancuı Ue dl· 

l'tJrte bağlı rehinlere f!Jaret ederek 
'"azı ~ktığı kadar dil§ltla.n tayya
~erine bağırmafa ba§ladı. 

- Atağı inin. Yokaa ate§ edece
tılll. ikisini de öldüreceğim. Kendi 
lde.mıannm guliyecek değllııiniz 
h! 

Seline aııca.k yaklqan motlSr ho
~ltuıı.n cevap verdi. Çaresizlik 
~lnde Cabalı hatırladı. Simon 

Urton1u çağırdı: 

~ - Cabuk öteki herifi getir. En 
Ymetıi rehin o! Çabuk ol! 
Derin bir mağara kovuğundan relen bir sesi andıran gUrUltU, SÖZ• 

ertnı ağzında bıraktı. Üç dört yüz 
ldun ilerde bir duman yük.seldi. 
~ir asker: · 
- Gu, diye bafırdı. 
Ahali rUzpra tutulınuı klfıt 
~çalan gibi daiıldı. Derebeyi t&· 
""lıcuını H&rdinı ve Meri'ye doj
~ dofrulttu. Daha yakında patlı
"'- bir gaz bombası bUtun itidalini 
~Ybettirmi§t!. 
i1t - Ben ölmeden eb Olecekainiz, 
tı'ie diflerl araemdan bir yılan ıslı· 

rlbi mırıldandı. 
~Fakat Roksana atik davaranarak 
lu bt.nca at~ almadan Strong'un ko
h. 1ta indirdiği bir darbe ile tabanca
lıt rere dUoUrdU. Hiddetle metresi
~ dönen derebeyi, onu omuzla.rın-

Yakalıyarak sarsmağa bagladı: 
tıı.:- Sen, son dakikada sen de be
~ aleyhime döndün ha! 
Gu ._ Görmüyor musun, mağlilp ol-

11• cevabı onu çileden çıkardı. 
~llni kaldırdı, fakat Roksana sıy
lllİ: kaçtı, Meri'niu dizlerine çöke--

' Meri, bak ben una hiçbir sa
~·-- fenalık etmedim. Babanın ha· 
~~kurtardım. Seni kurtardım. 
~ loaret edip bu gaz boınbar· 
l( tnnu durduramaı mıam ? .. 
~ er1 çaresizlik içinde bqmı aal
~~ Yazm yerden tebahhur eden 
!\ı r gibi titrek, fakat ıef!af olan 
~ bir rUya gibi onlan da aa.rdı. 
~arı aoaftya dil§tU. 
--qfrı tesiri altında birer birer 

O esrıada bir ıaı bombası 

başlarına topuz yemi~ mahkumlar 
gibi çöken askerlerini gören dere
beyi zıvanadan çıkmıştı, ellerini 
kollarını sallıyarak, adeta vücudu
nun her tarafını söyletmeğe çah§a· 
rak bağınnağa ba§ladı. 

- ÖldUriin, vurun, kırın. Ne du
ruyorsunuz? Öldürün, vurun, kırın! 

Fakat ne oluyor? Her oey sanki 
yüzüyor? . 

Daha iyi görebilmek için ellerı 
ile gözlerini uğuşturdu. Ağzını aç
tı; nefes almak için. Fakat taham
mUlü kalmıyarak yüzünün hatları 
biribirine geçmiş bir halde yere 
yığılıverdi. Bu sırada Cabal'in si
yah cismi gazin titrek, buharlı, fa
kat şeffaf havası içinde sert, emin 
adımlarla ilerlemeğe başladı. Tay
yareci başına büyük gaz maskesini 
taktığı için hiç müteessir olmaınıo· 
tı. Strong'u yerde yatıyor görünce: 

- Kendimden emjn o>aYPJl mı, 
nJm'"'" '""" mr. divPrf"k siilt'fii VP 
sonra ciddiyetle: 

- DUnyanın sizin gibi haydutla
rın elinden kurtulduğuna bin teşek
kür. 

llerledi. Direkte eski dostu Har
ding'i bağlı olarak görünce: 

- Ah zavallı, seni de mi gazledi· 
ler, dedi. 
Yaklqtı, çözdü: 
- Biraz görü!)ürüz diye dUştine

rek Meri'yi de yere yatırdıktan 
sonra kop ko§a tayyaresine gitti. 
Telsiz telef onunu ele alarak gelen 
tayyarelere talimat verdi: 

-
11Düya tlıerinde kanatlır" diye 

dumanla yazın, sonra derhal aşağı
ya inin. Gaz tesirini izale etmeden 
derebeyi ve maiyetini hapsetmeli 
ve idareyi ele almalıyız .... ,, 

Telefonu kapadı ve tayyareden 
dı§an fırladı. Fakat daha beş altı 
adım atmadan beri döndU. Tekrar 
ahizeyi eline aldr, Basrayı aradı, 
buldu ve vaziyeti izah etti: 

- Yeni keşfedilen sulh gazi ha
kikaten şayanı hayret derecede 
müessir. Bir-şehir halkını derhal 
uykuya daldırdı. Hepsi kımıldıya-

daha dUşilp patladı 

mıyacak bir halde yatıyorlar. Tay
yarelere inmeleri için talimat ver
dim. Biraz sonra idare ta.mamile 
bizim elimize geçecek. Bir §ehir de 
sulhe ka vu§tuktan sonra "Dünya 
üzerinde kanatlar" sayesinde bütün 
dünyada sulh tesis edilmi§ olacak. 

Ertesi günü Cabal, Bir §ehir hal
kını merkez meydanlığa tophyarak 
onlara uzun uzadıya vaziyeti an
lattı: 

- Ben burada kırk sene evvel 
yaşarken burası bir mamure idi. 
Bazılarınızın hatırladığı, birçokla
rınızın da baba ve annelerinden işit
tiği §eylerin hiçbirinde zerre kadar 
mübalağa yoktur. Bu taş, toprak 
içinde gördtiğilnilz yollar hepsi be
yaz bir kağıt gibi düz ve parlaktı. 
İçlerinde baykuşların uçu§tuğu, f~· 
relerin oynaetığı bu evler hepsı. 
ısimdi rüyalarınıza giren kaşaneler 
kadar rahat ve temizdi. ~imdi bir· 
hı,: hin ki~{nın zor gesindiği bu 
yerde milyonlarca insan refah içW,
de yaşıyordu. Hakim olan müstebit 
bir derebeyi değil, kanundu. Fakat 
nevmidiye dilşmiye lüzum yok. Biz 
buraya fatih olarak gelmiyoruz. 
Biz ''dünya üzerinde kanatlar" bu
rada eulhU temin etmek ve medeni
yetin tekrar kurulmasına yol aç
mak için geliyoruz. Evet, nevmit 
olmayın. Bilakis sevinin. Çünkü 
biz o zaman !ize anlattığım rahat 
yataklarınızda yatarken daima en
dişe, korku içinde yaşıyorduk, Harp 
Korkusu. Gençliğimizin en güzel 
günlerini biribirimizi öldllrmefi ta
lim etmekle gec;iriyorduk. ÇUnkU o 
zamanlar insanlar haristi, biribir
lerini yiyecek kadar haris. Fakat 
medeni yeti yıkan bu aon harp on -
lıra iyi bir ders oldu. Ayni za
manda bize, ten adamlanna da! 
İnsanların biribirlerini öldürmele • 
rine artık vasıta olmıyacağımız gi
bi müsaade de etmiyeceğiz. Herkes 
yerli yerinde otursun. İftsanın insa· 
na kardeş olduğunu öğrensin. Bun
dan böyle artık daimt sulh, daimi 
medeniyet 1 

B 1 T T I 

Mussolini siyasasını anlatıyor 

ltalya, Türkiye ve Yunanistan 
ile olan dostluk misakına 
hürmet etmek kararındadır 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Fafiıt gtnçleri ltalyan ıaftri n l tes' it ediyorlar 

mt bir sal!h doğuracak ve Avrupa- Roma, 28 (A.A.) - Ste!ani Ajan· 
da if birliği ve istikrarın teeeeUısUne smdan: Fransız ve İngiliz gazetele
doı?nı mUsıtit yollar acacaktır. rinin ttalvanın hattı lıa.,.•k•tl dola· 

NOTLAR -·-_ lOMANOI= LAl 
il N A. I 1 &. fi 

O L O -t!!ı R ~ L D t.:J Döviz kaçakçıhğı 
Alek d K ki ,,.. 5 Tercüme eden: M. Rislm OZGEN Bir gUn içinde n bir parça dikkat Yazan: saıı r e.renı ·~o. 

edilin~. yalna lstanbul po~tan~ln- 1 f k b • t• 
de mektup \'&Srtasile yapılan üç dö- Te gra a şu ısa ceva 1 vermış ı: 
viz k~akçıhğı yakalandı. Ent, bir • t v 1 
gün içinde, ve bir parça dikkat edl- " Gelebilirsin, senı as ıracagım • 11 

lln~~~e gelene kadar aeaba ka~ Bu salonlann başında, " Karadağ j d~n nefret edişiyle tam bir İngiliz.: 
kaçakçılık yapıldı! Bunun sayısmı k r a ı ı n ı n kızları,, diye şöhret d: Almanca. konu~masmı sevmez~, 
Cenabı kadir mel"la bilir. alan iki Karada<Y Grandüşesinin iki ogluna, bu lısanı oğretmiye blle .. lu-

Tuhafnna giden fU: Dö\iz kaçak(ı- hem~irenin ealottlan vardı. Bunlar - ~um görmüyordu. Genç, şen ve gu~l 
bğı asa~, yukan reıı1men yapılıyor- dan 'biri. Mili~ta. Grandük Piyerle, "Vindsor güneş parçası,, nın, bır 
muş. Çünkü içinde para ve dö\"İ7. bu- diğeri Anastazi. Dük d<S Löyhten- gün, on yedinci ~ır hay~tı yaşıyan 
lunan mektuplar taahhütlü mektup- bergden boşandıktan sonra Grandük kendi içine çekllmı_!· pek ınatçı, .dint 
lar. Taahhütlü mektuplarm zarfları Nikola ile evlenmişti. Bunlar. o ~ı- taassuba dalmış mustakbel ı.ıosko~.a 
posta memurlarmm kal)ı!4ında ve içi ralarda, imparatori<:e Aleksandra ile çariçesi olacağını, bu sevimlı ve gu· 
onlar tarafından tetkik edildikten çok samimi geçiniyorlardı. lşte, ler yUzlU prenseste betbaht.hk ~o • 
sonra kapatılmQ·or mu! O halde zarf- Rasputin, çariçenin ı:Unahmı çıka - huml~rı saklı ~ulunduğunu kımse 
Iann l~lne papeller naıul girml' '! Mu- ran Teofanesin tas\ibi ve takdisi ile, tahmın edememış~i. O, .k~nında, hem 
hakkak, bu işe munffak olanlar Za.- bu iki hemşire vasıtasiyle çar ailesi anuının derin mıstiklığınf, hem de 
ti Sungur'un değilse hile merhum arasınR kanştı. Temiz ve saf Teofa- ailesinin erkek çocukları~a musaııa.t 
Portakal oAlunun ~rraklarıdır. nes, bilAhare yanıldığını anlıyarak olan . he~~phlie hastalıgmın nakıl 

Portakal o~lu dl,·ine8 aklıma gel- Rasrıutinin aleyhinde harekete ge~U kabilıyetinı . taşıyordu._ Aleksand:.a 
di: Geçenlerdeı Portakal oğlunun ırk- ise de 0 da bir şey yapmıya muvaf • Feodorovna ıle Rasputınin kaba yu. 
tqlanndan biri, Almanyada, haldka.- fak olamadı: Ustelik, bu yüzden. ça- zü bir araya getirilince,, "lsanın h~· 
ten l}e,1anf bir zekl göstererek, mU- ric;enin teveccUhünU de kaybetti. İki :vatı., müellifi meşhur adam ... Hes aı· 
hlm bir dö,iz ~akçılığt yapını§, hemşireye gelince: Rasputin, ayağı - lesinin. gene Alis ismindeki kadm~· 
şöyle ki: . nı sarava atar atmaz, onlan, lmpa- nın, çariçenin anumm taşkın bır 

Ru lhnl Muıııa, Nazi partiıdnm 1'eııJ· ratoriç~nin mahremiyetinden uzak - mistiklik ve heyecanla, uzun eene • 
mi gaıetttd olan Wölklııı<'he Reobah- )sf';hrdı. lcr .. sevdiği . David . Strau.ss hatıra 
ter'e "bir kltlbe ihtiyacım var. Ta- nk taraftarlarının ikinciı!f olan gelır. Bu Alıs, kralıçe Vı~t~ryanın 
llplM gazete ldaretılnde X. Y. Z. rem- Rus orduları başkumandanı Gran - kızıydı ve 1862 de evlenmıştı. Rus 
zlne ml'.ktupla mUraeaat et inler.. dük Nikola, harp esnasında Rasp~- imparatoriçesi olan kızı Alisi, 1872 
diy11 bir llAn ,·ermiş, ve iki gün sonra tinin. biivUk umumt kar:ırcilhını r.ı- de doğurdu. 
~uetıwe gl<lerek idare mildüriinfl: ysret etmek arzusuna dair aldığı Bu kız, Rus earayına gelir gelmez, 

- Ren, bir iş için lnlçrey.ı gldl;ro- telgr1\fn. şövle kJşaca bir ceva ver- facialarla karşılaştı. Kocaınnı, ~ık 
nım, lfıtfen benim için gelt'cek mek- mlşti: "Gelebilirsin .. Seni astıraca - sık auikastlerln tehdidi altında gör· 
tuplan oraya göndt-riniz. ğım.,, dUkc;e sinirleri, zihniyeti bozuldu. 

Di~·erek lsvl~redekl adresini \·er- Rasputin, 1906 da hUkUmdarla ilk Genç, yeni fikirli Ingiliz prensesi.dev 
mis. defa karşılaştı. On sene sonra, 1916 re devre istihale ederek orta çağ h&· 
U~ J:Un l~lnde ı::ante,·e yih:e yakın senesi kAnunucvvelinde, çann yakın yatı yaşıyan bir rus imparatoriçesi 

mektup gelmiş. İdare müdürü buna bir akrabası tarafından ''Rusyanın haline geldi. Mecburi bir şeklide or· 
hiç hayret etmeden -çünkü Alman~·a- ve hanedanın selameti namına., öl • todoks dinine ihtida ettikten sonra 
<la l~slı \'e ı, &ra)·an JH'k çok· mek- dilrUldilğU vakit, nUfuz ve kudreti- (Rusya çarının ortodoks olmıyan 
tuplan almı,, ıtaıetenln lıminf ve nin en yüksek mertebesine varmı~ bir kııla evlenmesi bu mecburiyeti 
başlığını taşıyan büyük bir -~rfa k.o- bulunuyordu. Cahil bir "mujik". tevlit etti) yeni dinine bi.ltün bir te
yarak İ!4\'l!:redeki a~rest ı;onderm~ş. karanlık, şüpheli, bir şöhretle, naıııl halUkle sanldı; dninin en iptidai ve 
Alman po~tane,ı, lktıdarda olan re~i- oluyor da hUkUmdann earayma gtri- hurafcvi meraııimine bağlı mutaas· 
~~n .. nsnu gu~teslnin b~l~~n~ gör- yor ve neticede onun felA.ketine se - sıp bir ortodoke oldu. Ziyaretler, 
duğu zar!.tan ~~hel~n.medıFı içın her bep olabiliyor? Bu hususta, biraz mukaddes eşyalar, takdis olunmu~ 
zaman gosterdığı derm alakayı lh- evevl 15öylediklerimde de anlattım, saç lUleleri, tasvirler, haçlar, çın • 
mal etmı,. ki "Mukaddes şeytan" ın saraya in- graklı ıtziz resimleri, rahip ve rahl • 

Hı\lhukl, her mektubun içinde ~in tiııap etmesinin devlet i,lerlyle hiç - beler, .r.iyaretc;iler, scnıeriler, mukad 
marklık bir banknot vannı' ve hU • bir münaııebeti yoktur. Onun mem- de15 adamlar. keramet ı;österen de -
tun mektuplar, ilanı .~·eren .v~usevl- leket politikasına müdahalesini, bir liler, onun iymanmda mUhfm bir 
nin kendJ kendJne gonderdıgı mek- hükumet rejimi (hatta mutlak idare yer işgal ettiler. Her duasında, bir 
tuplar imi~. usulU halinde bile .. ki 1905 seneııln- erkek evlat, bir veliaht i~terken ken 
Dolnısuno !IÖylf'mek llmnge!1""· denberi mevcut değildi) a,ddetmiye dinden geçerdi. Yazık, ki on sene 

ıeklnm bu derecesi karşı mda, ınsa- imk!n olmadığı gibi Rus yaşayışına duası müstecap olmadı. Memleketin 
nm k~kcıhk so~unu lşllyenl takbih- uygun herhangi "Aııyaf bir hUkCımet muldıddcs adamlarından bir hayır' 
ten ziyade takdir ed~ğf geli:ror. şekli" telAkkl etmek de beyhuaedir. göremediği için hariçten keramet 

Fıkref ADIL Rasputin, Romanof hanedanı sara- sahibi adamlar celbetti. Bunlann en 

yısile izhar etmekte oldukları endi
şeler dikkate şayan görülmektedir. 
lyi mallımat almakta olan mahafil· 
de bu endişelerin haklı olmadığı, çlln 
kil Italyanm hasmane hiç bir niyeti 
bulunmadığı beyan edilmektedir. Bu 
sebepten dolayı İtalyanın hattı hare· 
ketinde bir tecavU:ıı; niyeti görenler. 
aldanmış olur. İtalya, İngiltere ile 
olan münaaebatındaki gerginliği iza 
le etmeğe muvaffak olmağı samimi 
ıurette arzu etmektedir. Bu da İtal
yan gazetelerinin takip etmekte ol
duklan hattı hareketle aabittir. 

Mussollnl henüz bir karar 
vermek isfemiyormuı 

Roma, 28 (A.A.) - Roma !lyasl 
mahafill zecri tedbirlerin tatbikine 
devam edildiği ve İtalyanın Habeşis 
tan fütuhatı tanınmadığı takdirde I
talyanın Milletler Cemiyetinden ~e
kilmesinin çok kuvvetle muhtemel 
olduğuğunu beyan etmektedir. 

Bu mahafil, büyük faşist meclisi
nin Mu~ııoliniye istediği anda İtalya
nın ~nevre müeesesesinden çekilme
ıfne karar vermek aallhlyetini bah
ışetmiı olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bu mahafil, Duçenin halihazırda 
böyle bir karar almak istemediğini 
ve 1~ Hazirandan evvel ttalyanm 
şerefi ile telifi kabil bir hal şekli bu
lunacağını Umit etmekte olduğunu 
Ulve eylemektedir. 
Reımf mahafil, İngiltere hUkOme

tfnin hattı hareketinde vuku bulan 
inkişaflan dikkatle takip etmekte ve 
bu hattı hareketin nihayet aşağıdaki 
Uç hal suretinden birinde karar kıla
cağını zannetmektedirler: 

1 - Statükonun muhafazası, 
2 - Muhteşem lnflrad sistemine 

avdet, 
3 - Bütün berri Avrupa devletler! 

nin ittirakile reni9 bir mesai birliği 
sistemi vUcude ı:~tirmek. 

l talyanm mUsbet bir ıurette bu 
t,lerde önayak olmağı derpif etme· 
mekte bulunduğu öğrentımi,tir. An
""k ttalyanm Londrn. 11efiri Grandi 
tnY,fltere Hartcive Nezareti daimi 
"nUete, an Van Sittart'a ! talyanm lr 
giltere ile bir mukarenet vUcude ge· 
tlrmek ve Avrupa me11ai birliğinde" 
ki mevkiini ve vazifesini almak ar
zuıunda olduğunu bihirmiştir. Bu 
ma.hafil, bu gayeye varmak için en 
iyi çarenin Milletler Cemiyetinde bir 
-'nrm vatıılmaıı vı htlhA11111 a" a1-

yının tarihinden milli tarih sah- meşhuru Filip isminde bir Liyonlu 
nesine a t 1 ı y a b i l d i y s e . . . idi. Çarla çariçe. onun tavsiyelerini, 
buna, t a m a m l y l e t e s a - talimatını bUtUn dikkatleriyle tatbik 
dUfi bir sebep, tamamiyle l}ahsl bir edlvorlardı. Öyleyken. veliaht, bir 
Amil • doğuı,uyle .. terbiyesi ile .. ru- tilrİU vücut bulamıyordu. Ruputi • 
hi teşekkUIU ile Ruı olmıyan Alek- nin mUstakbel hamiBi Teofanes. o • 
sandra Feodorovnanın hareketi - nun, sahte bir kerametçi sı!atiyle, 
saik olmuştur. UçUncU Aleksandr ile ikinci Nikola· 

Evlenmeden evvel prenses Alis dö nm ruhlannı biribiriyle g8rUı,türdtl· 
Hes • Darmştad temini ta,ıyan im • ğU için, blr cin tarafından çarpıldı • 
paratoriçe, lngiltere krali~esi Viktor ğrnı söyleyince, Fillpin yıldı~ı &ön • 
yanın torunu (Alis ismindeki kmnın dil ve Liyona iade edllmeıine sebep 
kızı) idi. Onu, üçüncü Aleksandra, oldu. 
oğlu Çareviçe almasını, kraliçe Vik- On eenelik evlilik bayatından son· 
torya. teklif etmişti. Şunu da bilmü· ra nihayet, çareviç Aleksi doğdu; 
nasebe söyliyeyim ki. harp esnuın • takat doğuşu, anatıına pek pahalıya 
da, çariçeye isnat olunan Almanlık, mal oldu; çUnkU çariçe, o andan iU
esassız bir şeydi; o, terbiyesi ile, gi- barcn tabii ve makul yaşayı§ şerai • 
dişi le, lnglizleri sevişi, Almanlar • tinden ayrılmıya başladı, 

Aleksandra Feodorovna, o zama • 
tıncı maddenin ilgası olacağı müta- na kadar, ailesinden başka bir şey 
Ieasındadırlar. düşünmüyordu. Doğurduğu gUndcn 

ltalya konsey foplonfısına 
bigône ! 

Roma, 28 (A.A.) - ltalya, Millet
ler Cemiyeti konseyinin toplantısının 
talik edilip edilmemesi meeelesine 
kartıı tamamen biglne kalmRktadır. 
Bu i~le alakadar olan iyi haber alan 
mahafilde tebarüz ettirildiğine göre 
Itaıyanm, bu topltııtıya. hattl bir mü 
~ahit dahi yollamamuı pek muhte· 
meldir. 

Zeer1 tedbirlerin 
arttırılması isteniyor 

Londra. 28 ( A.A.) - Siyut maha 
fil, zecri tedbirlerin mali olanlarının 
muhafaza edilmesi llzım olduğu mil 
taleasında bulunmaktadırlar. Çünkü 
Mussolini, Habeşistanda teşkillt vU
cude getirmek ve memleketin meç
hul mıntakalannı meydana çıkar • 
mak programını tatbik için İngilte
re veya Franaada bir iıtikraı akdet
mek mecburiyetinde kalacaktır. Ro
ma hUkfimeti üıerinde yapılabilecek 
yeg!ne tazyik, mali zecrf tedbirler· 
dir. Ekonomik tedbirleri lle bul dev 
'Ptlerin ve bilhaıaa cenubi Amerikn 
-:ilmuriyetlerlntn zecri tedbirleri tat
bikten vaıgeçmelerinin ehemmiyeti 
\kinci derecededir. Diler taraftan 
Filistindeki kargaşalıklar dolayıslylt 
ttalyan emperyalizminin gayeleri 
hakkındaki endişeleri artan muhafa· 
zaki.r mahıfilin ttalyaya kar,ı daha 
h8,fin bir hattı hareket kabul etmil 
tılriı•klım nfr"nilmiıstir. 

itibaren düşüncesini değiştirdi. Dev· 
ıet işlerine alaka göstermiyc bn~la • 
dı ve bu i§lere hasrettiği dikkatini 
derece derece arttırdı, çUnkU devlet 
reisliğini, artık, yalnız kocasının 

yüksek kudreti tellkkl etmekle kal· 
mıyor, onu bir de oğlu.1un istikbali 
bakımından gözönUnde tutuyordu ve 
bıtiyordu ki, oğlu Alekfii hakiki bir 
mutlak hUkUmdar olıun. Mütehak· 
kim imparatoriçe ikinci Nlkoluım 
takip ettiği ~eldlehı ve uysal idare 
u!ulUnU, bir hakiki çara yakıştıraırır
yordu ve bu kanaatini, bir müddet 
sonra, kocasına yazdığı bir mektup
ta şu cUmlelerle anlatıyordu: "Yeni 
bir BUyUk Petro ol! OnlarA (nazır • 
lara) kudretini göster; onların sen· 
den korkmaları, iktidarının esası • 
dır. 11 

Fakat ölilm, Aleksiyi tahta götü· 
ren yolun üzerine gölgesini sermiş· 
ti· ana ta.rafından ıelen esrarengiz 
i~i hastalık, çariçenin oğluna elini 
uıatmı,tı. O, genç kardeşi ile iki ye
ğeninin ve amcaımın Hemophiliden 
öldüklerini evvelce görmilştü. Şimdi 
de sıra Aleksiye gelmişti. 
Oğlunda hastalık Arazının görün· 

düğUne şUphesi kalmadığı zaman, 
çaric;enin ne gibi acı hislerle kıvra • 
nacağını tasvire lüzum var mı? B\l 
doğumun maddi neticeleri ve bun -
larm tevlit ettiği ıstıraplar, impara
toriçenin aıhhatini maddeten ve ma
nen tahrip etti. 

r Arkast VAr] 
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ismet lnönu muhim bir nutuk söyledi lzmir Valisinin 

beyanatı 
SAGLIK ........._..____. 

.... -......ı öGOTLERI Müdafaa vasıtalarımızı. fennin en yeni 
A Vitamini 

icatlarına •• 9ore teçhiz etmekteyiz ! 

[Başı 1 incide] 
yeni yollar inşası mühim bir mevki 
almaktadır. Mevcut yolların müte • 
madi tamirat ihtiyacını karşılamak 
için istihdam edilen daimi tamirat 
teşkilatından başka esaslı tamirlere 
de yer verilmiştir. 

Bir aralık burada vitaminleri an· 
latmıştım. Okuyucularımızdan biri 
ya o vakit okumamış, yahut yazdığı· 
mı pek kısa görmüş olacak ki, bana 
gönderdiği bir mektupta: "Beslen • 
me hususunda vitaminlerin ehemmi
yetini artık herkes du~du. Fakat btl
diğimiz şeyler şuradan buradan duy· 
duğumuz dağınık mal\ımat. Şunları 
bize topluca ve tafsilatıyla anlatı
nız ... ,, diyor. 

Umumi müvazene 

Kanun Mecliste 
dün ittifakla 
kabul edildi 

[Başı 1 incide] 
~Ulmesine başlandı. Üçüncü madde 
görüşülürken Refik İnce (Manisa) 
bütçe encümeninden hükumetin tek 
lif ettiği maddenin niçin çıkarıldı

ğını sordu. Bütçe encümeni mazba
ta muharriri Sırrı Day (Trabzon) 
o maddenin çıkarılmasının bina ve 
arazi vergilerinin hususi idarelere 
devredilmiş olması ve bu kanun
larla alınacak vergi nisbetlerinin tes· 
bit edilmiş bulunmasından olduğunu 
söyledi. 

Refik ince kürsüde 
Refik İnce (Manisa), bu maddenin 

Türkiyede meşrutiyetten beri çıkan 
büttn bütçe kanunlarına dtistur halin 
de konulduğunu,hükumetin teklifin
deki "muhasebei hususiyeler, vergile
ri üzerine kesri munzam tarh ve ay
rıca tahsil edemezler.,, kaydının ver
gilere nisbi birşey ilave edebilir de
mek olmadııYtnı ve tam tersi hususi 
idarelerin vergi üzerine a}Tt veI'.gi 
koymak salahiyeti bulunmadığını an 
lattığmı, bu madde kalkarsa muhase 
bei hususiyelerin vergi koymak ih
timali olduğunu ve bu itibarla bıra
kıl •. ıasında fayda gördüğü, hükume
tin maddesinin kalması için bir tak
rir vereceğini söyledi. Sırrı Day 
(Trabzon), bütçe kanunlarının müm 
kün olduğu kadar en lüzumlu hüküm 
leri ihtiva etmesi ve nihayet daimi 
hükümlerin de kendi kanunları için
de bulunması Kamutayca daima ar
zu edildiğini, hiç bir hususi idarenin 
vergi tarhedemiyeceği cevabını ver
di. 

Çorum Saylavı ismetin 
fikirleri 

Isın et (Çorum), husu si idareler 
kanununda kesri munzam salahiyeti 
olduğunu, madde kalkarsa bu sala
hiyetin de kalkması demek olacağı
nı, vilayet idarelerinin vergi sistem
leri değiştiği için bu meselenin tetki
ke değer olduğunu ve bu maddenin 
kal111~ ~ı "idarei hususiyelerin yeni 
sisteme göre kesri munzam yapar 
demek., olduğunu söyledi. Hasan Sa
ka (Trabzon l, üçüncü maddenin hü 
kumetten geldiği gibi kalmasına ta
raftar bulunduğunu, çünkü gerek 
merkez ve gerek hususi idarelerin 
vergi tatbik etmek hak ve salahiyet
lerinin analize denilen prensipe tabi 
olduğunu söyliyerek ilave etti: 
"- Bu madde kalmalıdır ki, ida

rei hususiyeler, hususi kanunlarla 
tayin edilen kesri munzam salahi -
yetlerini o idare için istimal etmek 
hakkı bu kanun maddesiyle tesbit e
dilmiş olsun.,, 
İsmet (Çorum), Hasan Sakanın 

ilmi noktai nazarına iştirak edemiye 
ceğini söyliyerek dedi ki: 

"- Burada Uçüncü maddenin çı 
karılmasile ipkası sebepleri arasında 
bir fark vardır. Idarei hususiyelerin 
vergi sistemi değiştirildikten sonra 
ve kazanç kısmındaki kesri munzam 
lar az olduğundan müstakil vergiler 
verildikten sonra artık idarei husu
siyelerin salft.hiyetini istimal etmek 
imkfinı güçleşmiştir. Oyle bir madde 
nin burada ipka edilmesi realite nok 
tai nazarından doğru değildir. Fakat 
ilmi noktai nazardan hiç hükmü ol
madan ipkası muvafık olabilir.,, 

Eğer ufkun 
tehlike varsa 

[Başı 1 incide 1 
la beraber teferrüat sayılabilecek 

birçok kısımlardan sarfınazar eder
sek, endüstri, ziraat, maadin işlerin
de htilasa olunmuştur. Bu prensipler 
le idare olunan devletin itiban, dahil 
de ve hariçte derhal kudretlenmekte 
ve emniyetli bir hale gelmektedir. 
Bahtiyar olarak söylerim ki, bu ne
ticeyi kendi hayatımızda her sene faz 
!asiyle ihraz etmekteyiz. 

Arkadaşlar, bu sayede temin olu
nan devletin itibarını memleketin i
marı için ve memleketin müdafaası 
için kıymetlendirmek, bu da takip 
ettiğimiz esaslı bir siyasettir. Memle 
ketin her sahasının iman için ta.kip 
ettiğimiz yollan arkadaşlarım söyle
diler. Bu memleketin müdafaası için 
gösterdiğimiz alil.kava istinaden aldı
ğımız yeni yeni tedbirleri, yeni ka • 
nunlarla tahakkuk ettirecek sahaya 
koymuş oluyoruz. Bütün bu çalışma 
lar, dahilde ve hariçte, açık ve esas
lı bir siyasete dayanmaktadır. Milli 
siyasetimiz senelerden beri takip et
tiğimiz azami bir milli birliği temin 
eden yolda muvaffakıyetle ilerlemek 
tedir. 
Arkadaşlar, Türk milletinin içer -

deki beraberliği. kudreti bundan on
beş sene evvelkinden büsbütün başka 
bir keyfiyettedir. Bundan on beş se
ne evvel, Ata.türkün prensiplerinin 
ne netice vereceği mal\ım olmadan ev 
vel, Türk milletinin gösterdiği iti -
mat, bugün Atatürkün memlekette 
yaratmış olduğu büyük varlık ve pren 
siplerle hakiki ve sarsılmaz bir iman 
haline gelmiştir. (Şiddetli alkışlar). 

Harici siyasette vekil arkadaşımız, 
hUk\ımetin noktai nazannı yüksek 
huzurunuzda izah etti. Biz, sulhün 
sağl~ ve devamlı olmasını ve mil -
!etler arasında elbirliğinin hakiki ve 
samimi taraftarıyız. Bu hususta bize 
düşecek olan vazifeyi ifada dikkatli 
bulunduk. 

Yine bize düşecek her yardımı ifa
ya mütehalik olacağız. Bütün dostluk 
lanmıza ve taahhütlerimize karsılıkh 
riayet etmeyi daima severiz. F'akat, 

bir ta..~hih rica edecektim. Bu tashih 
yapılınca mesele halledilmiş olacak
tır. O tashih te "31 Mayıs 931 yerine 
31 Mayıs 934'' konması şeklindedir. 
Yani geçen sene, bastırdığımız cet
vellerde henüz esbabı istihkak gelip 
te muamelesini yaptırmamışlarsa on 
lar alabileceklerdir. ve verecekleri 
taksiltrin birinci taksiti 31 Mayıs 
934 olacaktır.,, 

Refik İnce : 
"- O halde bir fayda temin etmiş 

olduk. Bir sene evveline irca etmek
le.,, 

Sırrı Day : 
"- Zaten teklü edecektik.,, 
Refik 1nce : 
"- Biz tekaddüm etmiş olduk.,, 

Kambiyo muamelôtı ve 
Baıvekilin mürakabesi 

arkasında görmediğimiz 

Bu yıl içinde yollarımız üzerinde 
ehemmiyetli faaliyet sarfetmek az
mindeyiz. 

iktisadi i~ler 
!zrnirin tabii kabiliyetile mütenasip 

bir ehemmiyette iktisadi inkişafm te 
min için devletçe alınmış yüksek ted
birlere u?:gun olarak vilayet bütçesi
nin azami istıtaati nisbetinde iktisat 
işlerine de hususi bütçede yer veril -
miştir. Bi,rinci hedefimiz; meyvecili
ğin ve bunun başında zeytinciliğin 
yükseltilmesidir. Yalnız Izmire değil 
bütün o havaliye büyük menfaat te
min eden hayvan ve hayvan maddele
ri ihracatının inkişaf ettirilmesi bu 
sahadaki çalışma programımızın ba
şında yer almaktadır. 

ondan da korkmuyoruz 
biliyorsunuz ki, bütün dünya bugün 
bundan altı sene evvel girişmiş oldu
ğu büyük iktisadi buhran gibi şimdi 
de 'büyük bir emniyet buhranı için 
dedir. Bu buhran içinden ancak mese
leyi bu ehemmiyetle görmek azmini 
iradesini sağlam, çelikten tutmaya 
karar vermiş olan milletler ve bütün 
bu emniyetsizliğin tehlikesi kendisine 
teveccüh edecekmiş gibi dik -
katli, kayıtlı ve hazırlıklı olan millet 
ler ancak sağlam olarak çıkabilecek
lerdir. (bravo sesleri alkışlar). 

Ufukta Türk milletini sureti husu 
siyede tehdit edecek bir tehlikeyi gör 
müyoruz. Bir insanın görebildiği ka
dar eğer ufuk arkasında göremediği
miz bir tehlike varsa, öyle bir tehlike 
den de korkmayoruz. (bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Müdafaa vasıtalarımızı 
en yeni silahlanma fenninin 
en yeni icatlariyla techiz et
mekteyiz.Bütün milletin bu
nu bu kürsüden, benim ağ
zımaan işitmesini arzu ede
rim. (Bravo sesleri). 

Her tedbirden evvel, Türk 
vatanının ve Türk milletinin 
müdafaasını kendi silahın

dan ve kendi iradesinden 
bekliyoruz. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

İcap ederse Türk milleti
nin kadın ve erkek bir tek 
adam gibi nasıl şahlandığı
nı görmek beşeriyet ıçın 
muazzam bir hadise olacak
tır. (Bravo seseleri şiddetli 
ve sürekli alkışlar) . 

Her türlü vasıtaların üstünde, Türk 
milletinin iradesi , mesnetlerin en sağ 
Iamıdır. 

Arkadaşlar, Türk milleti bugün bun 
dan 16 sene evvel birkaç kişi ile uğ
rll!jtığı zamandan daha tecrübeli, si
nirleri daha sağlam, gözü pektir. (Al 

kışlar) Bu sözlerim içerde vatandaş
larıma vazifelerini hatırl{ltmak için 
bu glizel fırsattan istifade edilerek 
yapılmış bir vesiledir. Vatandaşları • 
mın vazifelerine ve işlerine huzur ve 
emniyet içinde çalışmaları için bir 
teminattır. 

Bu sözlerim dışarı aleme Türk mil 
letinin ve Türk devletinin sulhün mu 
haf azası ve beynelmilel beraberliğin 
korunması için ihmal kabul etmez 
bir kudret olduğunu tebarüz ettir -
mek içindir. (şiddetli alkışlar) • 

itimat reyi 
Büt~e müzakeresinin sonunda reyi

nizi verirken bu reyin hükumet için 
bir itimat vesilesi olduğunu, bu se
ne bilhassa kaydetmek istiyorum. 
Bıından maksadım, büyük meclisin 
bütün hadiseler karşısında kesin ve 
üstün iradesini canlandırmak için bir 
vesile vermek. hükumeti içinde bu -
lunduğumuz geniş hadiseler içinde ta 
ze itimadmızla ·•"'niden teçhiz etmek 
için fırsat vermektir. Arkadaşlarım, 
bütçe için vereceğiniz reyler hükfı • 
met için bir itimat reyi olduğunu na
zan itibare almanız lazımdır. (sürekli 
alkışlar). 

ittifakla itimat 
Bundan sonra reye müracant edil

miş ve bütçe 305 mevcudun ittifa -
kı ile kabul edilmiştir. 
Başbakan ismet lnönU, tekrar kür 

süye gelerek Kamutayın yüksek iti
madına teşekkür ederek demiştir ki : 

Büyük Millet Merlisinin kuvvetli 
iradesi, memleketin ilerlemesi i~in en 
kuv\'etli mesnettir. llifüfımeti bu su
r .. ue- te~ ~1< etme ratnınn~ ouffinu-: 
~·or.4unuz. 'Hiikümet, bu itlmadrnıza 
lii:rik olma~·a çahşa<.'ak ,.e daima mü 
zaheretinize muhtaç olacaktır. Bu 
kl),nf"tli miızaheretinizi şimdiye ka -
dar oldu~ ~ibi hundan cıonra da e
s;ir~emiyeeek olursanız, arzu ettiği -
nlz gibi, ba~anlmakta olan işlerin a
tl~·en de tahakkuk edeceğinden emin 
ılabilirsiniz.,, 

ki icrai muamelatta en uzaktan bir Yerden gög" e kadar 
mürakabe var mıdır? 

itimadımız vardır 
Bütçe Encümeni Reisinin 
mütaleaları 

Bütçe encümeni reisi Mustafa Şe
ref Ozkan, Refik lncenin temenni 
ve teklifine cevap vererek: 
"-Arkadaşlar, dedi, devlet ve mil 

!etlerin hayatı herhangi bir suretle 
bir kere kurulduktan sonra değiştir
meksizin devam etseydi Refik İnce
nin dediği doğru olurdu. Fakat için
de bulunduğumuz günlerde devlet-

Maddeler sıra ile müzakere ve ka
bul edildi. Başbakan İnönü söz ala
rak kürsüye geldi ve değerli nutku
nu irat etti. İnönü sürekli alkışlar 
arasında kürsüden ayrılırken Yahya 
Galip (Ankara), yerinden bağırdı: 

"-Yerden göğe kadar itimadımız 
vardır.,, 

Ve Durak Sakarya (Gümüşhane), 
söz alarak kürsüyü işgal etti. Türk 
ulusunun karanlık günlerini yaşadığı 
zamanlarla bugünkü nurlu günler 
arasındaki farkı tebarüz ettirmek 
maksadiyle sö?. aldığını ifade ederek 
15 sene evvelki Türkiye ile bugünkü 
Türkiyenin kısa hatlarla bir müka
yesesini yaptı. Yurdu tanıtmak mak
sadile vilayetler arasında üçer, be -
şer kişilik gruplar teşkil ederek se
yahatler tertibini, şarkı garbe, gar
bi şarka göstermek zamanının gel -
miş bulunduğunu söyledi. 

!zmirde imar işlerine belediyenin 
bütçesine göre sarfettiği himmet te
şekküre değer mahiyettedir. Spor iş
lerine son 7,amanlarda büyük ehemmi
yet verilmekte ve her türlü spor faa 
liyetlerine müsait sahalar vücuda ge 
tirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. 

Vilayet parti idare heyeti başka -
nımızın ehemmiyetle ve bizzat me<?
gul olduğu bu işler bu yıl içinde ilk 
semerelerini vermeğe başltyacaktır. 
Ve tanzim edilmiş programı dahilin
de yıldan yıla ehemmiyetli surette 
inkişaf edecektir. Yakın zamanda bi
tirilecek olan ilk iş atlı spor sahası -
nm ve atlı spor klübünün açılması o
lacaktır. Oyle sanıyorum ki, bunların 
bittiğini yakında okuyucularınıza bil 
dire bileceksiniz.,, 

Vehip Paşa diyor ki: 
[Başı 1 incide 1 

inhizamından sonra bile İtalyan kuv 
vetlerine karşı mukavemet gösteren 
son ordu olmuştur. 

Habeşlilerin inhizama uğramaları
nın sebepleri ne olduğu yolunda so
rulan bir suale, Vehip Paşa şu ceva
bı vermiştir: 

"- Bu inhizamın başlıca sebeple
n, aamıcıeKı rraneum urmuşt.ur . .ou 

ihanetlere İtalyan propagandasının 

pek ziyade yardımı olmuş, ve bu yar
dım memlekette husule getirdiği boz 
gunculuk sayesinde İtalyanlara mü
sait bir hava vücude getirmiştir. Ha 
beş silahlarının İtalyan silahlarının 

dununda olması da inhizamın amil
lerinden biri olmuştur. Bununla be
raber Italyan tayyarelerinin, Italyan 
kumandanlığının Umit ettiği kadar, 
tesiri olmamıştır. Çünkü tayyareler, 
pek yükseklerden uçuyorlardı . ., 

Vehip Paşa ltalyanların bilhassa 
harbin son safha.•nnda mebzul suret 
te zehirli gaz istimal etmiş oldukla
rını söylemiş ve bu gazin bizzat ken
di gözlerine de dokunmuş olduğunu 
ilave etmiştir. 

Vehip Paşa. bu zaferin hakikatte 
"askeri bir zafer" olmayıp, "askeri 
bir istila" olduğunu, ?.ira iki tarafın 
silahlan arasında pek büyük bir fark 
bulunduğunu söylemiş ve netice ola
rak "İmparatorun memleketten çık
ması mutlak bir zaruret halini almış 
idi." demiştir. 

Atina Elçiliğimizde verilen 
çay ziyafeti 

Bir okuyucumun hatırını hoş et· 
mek için, başka okuyucularımdan 
da birkaç gün vitamin sözlerini din
lemek üzere sabretmelerini rica e • 
deceğim. Fakat sabırları büsbütün 
boşa çıkmıyacaktır. Çünkü vitamin 
bahsi sağlık işlerinde gerçekten pek 
mühimdir. İnsanın yalnız beslenme· 
si değil, hastalıklardan birçoklarına 
karşı koyabilmesi bu vitaminlere 
bağlı, kendilerinin ve çocuklarmm 
sağlıklarını korumak istiyenlere vi
taminler hakkında lüzumlu bilgileri 
daima akıllarında tutmaları faydalı 
şeydir. 

Biliyorsunuz ki vitaminlerin şinı· 
diye kadar birkaç türlüsü ayırt edil
miştir. Bunlardan her biri alfabe 
harflerinin sırayla birine bağlıdır. 

"A" vitamini en ziyade çocukla· 
rın büyüyebilmesi için lüzumlu olan 
nevidir. Fakat onun işi çocuk büyü· 
dükten sonra da bitmez. Muhati gı
şa dediğimiz ve ağ~ımızı, bütün ha
zım aletlerimizi, gözlerimizi ve daha. 
birçok uzuvlarımızı içerden kaplıyan 
ince ve nazik örtünün iyice işleme· 
si ancak onun bulunmasiyle olur. 
A vitamini eksik olunca çocuk bil• 
yümekten kalır, ağırlığı azalır. Söy· 
lediğim o ince örtü sertleşir, midesi 
bozulur, göğsü hastalanır. Gözü iyi 
göremez, kansız kalır. 

Çocukların ve büyüklerin hasta • 
hklara, hele mikroplu hastalıklara 

karşı koymalarını temin eden odur. 
Mesela çocuk bir defa kızamığa tu
tulunca bir daha tutulmaz. Halbuki 
A vitamininden mahrum kalırsa bi· 
rinci hastalığında kızamığa karşı a· 
şılanmış olmaz. 

Bu vitamin yeşil sebzelerde, otlar· 
.;._.;L._ .. _ ... _ .... <>'-"-· - .,,. • ., -!• 

hAyvanlara geçtiğinden etlerde de 
vardır. Onun için A vitamini bize 
hem sebzelerden, hem hayvan etle • 
riyle sütlerden gelirler. Şu kadar 
ki sütte bulunması için hayvanın gU 
neş altında taze ot yemesi şarttır, 
kışın saman yiyen hayvanın südün· 
de bulunmaz. 

A vitamini en çok taze tereyağın· 
da vardır. Fakat hava cereyanı te • 
reyağmdaki vitamini hemen yok e• 
diverdiğinden tereyağını daima so· 
ğukta, fakat kapalı yerde saklamak 
lazımdır. Bu suretle yolunda sakla • 
nılan bir tereyağında A vitamininin 
miktarı (vitaminJ.er için kabul edi· 
len ölçüyle) 250 ile 800 arasında· 
dır. Bundan dolayı taze tereyağı ço· 
cukların büyümesi için pek kıymetli 
bir gıda olur. Ondan başka A vita· 
mininin hangi yemeklerde bulunaca· 
ğını ve miktarını, 1931 yılında Lon· 
dra'da toplanmış olan arsıulusal vi· 
tamin konferansının resmen kabul 
ettiği sayılara göre, yazacağım: 

Sütte 10 • 33; lop ette çiğ iken 
10 • 25 vardır, fakat pişince ancalC 
eseri kalır: karaciğerde az kızarmış 
olursa 5 O- 100. balıklarda gene öy· 
le 20 - 50; ; yumurta sarısında 25°'f 

Atina, 28 (Tan) - Türkiye elçisi 
Ruşen Eşref Unaydın, bu akşam Yu
nan bakanlarile hükumet il ~ri gelen -
lerinden müteşekkil 300 kişilik bir he 
yete çay ziyafeti vermiştir. Toplantı, 
çok samimi olmuş, ziyafete Türk ko
lonisi de iştirak etmiştir. 

havuçta 10, enginarda 10, lahanada. 
10, domateste 50, portakalda 10, ce· 
vizde, fındıkta, ve bademde 5 - ıo, 

Bahkesir valisinin tetkikleri 
Bundan sonra, Refik İncenin tak

riri reye kondu ve kabul edilmedi ve 
maddelerin müzakeresine devam o
lundu. Bu arada Refik lnce (Manisa) 
tekrar söz alarak sordu: 

Maddelerin müzakeresine devam 
olunurken Refik İnce, tekrar kürsü
ye gelerek müvazenei umum.iye ka
nununda mevcut ve her sene ipka e
dilmekte olan bazı hükümlerin gele
cek yıl müstakil bir kanun haline 
konması için tedbir alınmasını temen 
ni etti ve layihada döviz ihtiyaçları
na dair olan maddede "kambiyo teş
kilatı mesaisi ve kambiyo muamelatı 
Başvekilin yakın murakabesi altında 
bulunur.,, fıkrasına işaret ederek de
di ki: 
"-Bizim teşkilatı esasiyemizin mi 
nasına göre bir Başvekil vardır. Bu 
Başvekil kendi arkadaşlarına icra 
vazifesini tevzi eder. Arkadaşları da 
Başvekil namına icrayi faaliyet eder 
ler. Binaenaleyh bence kambiyo işi
ni doğrudan doğoruya Başvekilin 
mtirakabe etmesi keyfiyeti her işi 
mürakabe etmekle mUkellef olan 
Başvekile yeni bir vazife verilmiş gi
bi oluyor. Halbuki devletin hututu 
dahilinde icraya taalluk eden en u
fak iş, Başvekilin mürakabesi altın
dadır. Onun içindir ki bu işin mahi
yeti itibarile Maliye Vekfiletinin mü 
rakabesi altında bulunması prensibe 
daha uygun olacağı kanaatindeyim. 
En yakın mürakabe tabiri, şimdiye 
kdar kullanılmamış bir tabirdir. San 

lerin günü gününe geçen hayatların 
da dahi çok seri değişiklikler oluyor. 
Bunun neticesinde elimize gelen ve 
az zaman sonra tatbik olunacak ka· 
nunda değişikliklerin inikaslannı 

göstermek azruretinde bulunuyoruz. 
Bu zaruret itibarilcdir ki, mUvazenei 
umumiye kanununa kendilerinin za
it addettikleri maddeler konulmuş
tur. Kambiyo meselesine gelince, 
kambiyo üzerindeki hassasiyetimiz 
sayesindedir ki, paramız dünyada e
saslı tutunmuş paralar yanında kıy
met ifade edecek bir halde bulun • 
maktadır. Bunu daha iyi takviye et
mek için kambiyonun önümüzdeki 
sarfiyatına ait bir sarfiyat cetveli 
tanzimi düşünüldü ve bunun için mu 
vazenei umumiyeye bir hüküm ko
nuldu. Fakat işlerin hepsi Başbaka
nımızın mürakabesi altındadır. An -
cak bu murakabe bugUnkü vaziyet
te kambiyo için Maliye Vekili va.sıta
siledir. Başbakan bütün vekaletler a
rasında Ahengi temin etmek, her ve
kikilin gördüğü iş üzerinde vekili 
murakabe etmek itibarile mi.irakabe 
kendisine gelmektedir. Burada düşün 
düğümüz kambiyo mürakabesini Ma 
liye Vekili mtirakabesinden alıp doğ 
rudan doğruya Başbakanın muraka
besi altına koymaktır. 

Başka söz isteyen olmadığından 
reis, hükfımetin istediği itimadı ve 
büt<;eyi reye koydu. Yoklama ile top 
lanan reyler tasnif edilirken ruzna
mede bulunan bazı münakale layi
haları göriişüldü. 

Reylerin neticesi 
Reis, reylerin neticesini şöyle bil· 

dirdi: 
"- Müvazenci umumiye kanunu

na rey veren ve bu suretle hükume
te itimat beyan eden 305 zattır. Bi
naenaleyh müttefikan hükumete iti
mat beyan edilmiştir.,, "şiddetli ve 
sürekli alkışlar". 

Balıkesir, (Tan) - llbay ve şar
bay Salim Gündoğan, il,Gebay Nuret
tinle beraber Sarıköy kamununda in· 
celemelerde bulunmuştur. Bir saat 
kadar kamunbayhkta kamuna ait 
işler görüşülmüş ve toplu.nan köylü
lerin dertleri dinlenmiştir. 

A vitamininden hiç bulunmJY8~ 
şeyler: Çilek, kiraz, kaysı, şeftsJı, 
incir, üzüm, elma, armut, kestane: 
erik ... Görülüyor ki yaz yemişlel'l 
çocuklara yardım edecek şeyler de • 
ğildir. Fakat reçelleri tereyağında.Jl 
çokça yemelerine yardım edeceğin • 
den hiç olmazsa, yardımcının yar· 
dımcısı olurlar. 

Bu A vitamini yemek pişince kaY• 
bolmasaydı, fasulye ile bakla "'~ 
mercimek çocukları büyütecek iY1 
gıda olurlardı. 

"- 1932 senesinde çıkarmış oldu
ğumuz bütçe kanununda 7 senelik 
bir dahili istikra?. müsaadesi ver • 
miştik. Ve o maddenin son fıkrasın
da bu istikraz tahvilatı 1932 sene -
sinden sonra. satılacak devlet mal
larına karşılık olarak nakden alınır 
diye bir kayrt vardı. Bütçeyi okur -
ken bunu bulamadım. Encümenden 
rica ediyorum. Bu hUkUm mahfuz 
mudur, değil midir, bunu lUtfen izah 
etsinler .. ,, 

Sırrı Day cevap veriyor 
Biltçe encümeni mazbata muhar

r:lrl Sın Day (Trabzon), cevap ver· 
di : 

"- Bendeniz de encümen namına 

Bundan sonra kambiyo teşkilatı -
na ait memurlar Uzerinde Maliye ve 
kilinin değil, ancak Başbakanın mU
rakabesi cari olacaktır.,, 

Kamutay yarın saat 15 de topla
nacaktır. 

lngilterenin yeni 
müstemleke nazırı 

Londra, 28 (Tan) - Kabineden is 
tifa etmiş olan müstemleke nazın To 
masın yerine, bugün Ormsvig tayin 
edilmiştir. Ormsvig evvelce nezaret 
müsteşarı olup müstemleke işlerinde 
büyük vukufu vardır. 

llbay, urayın 935 - 936 yılı bütçe
lerini görerek yeni yıl içinde yapıl· 
ması gerekli işleri işaret etmiş, par
ti kurağını, kamun okulunu gezmiş· 
tir. 

Kaçak tütün 
Balıkesir, (Tan) - Küpeler ka

mununa bağlı Dereçiftlik köyün • 
den Hasan oğlu Hüseyinin üzeri 
jandarmalar tarafından aranmış, bir 
kama ile bir tabaka içinde kaçak tü
tün ve sigara kağıdı bulunmuştur. 

Hüseyin evraklariyle adliyeye tes • 
llm edilmiştir. 

Bahkesir civarında 
Balıkesir, (Tan) - Giresun ıcı>· 

yüne bir saat mesafede bulunan D~: 
nışment köyünde bir cinayet 0 

muştur. Jtl 
Danışment köyünden Fatrnar '/ 

kocası Molla Mehmet, Uç ay evve ~ı 
nı köy halkından Seyyidin karJl!lı • 
kaçırmıştır. Seyyid, kansının kafb
rılmasından müteessiren Molla ?< eile 
medin karısı Fatmayı tabanca dıtl 
sol böğründen vurmuştur. J(a t$. 

derhal ölmüştür. Suçlu hakkında 
kibat yapılmaktadır. 
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Futbol Kra h Hügol Mayzelle bir mülakat 
Pazar, 31.5.936 

lSTASBUL 
12,30: Muhtelif plaklar ve halk musikisi. 

18: Danı musiksi (plak). 18,30: "Amba -
sadör' den nakil. Varyete musikisi. 19,45: 

Bütün dünya sporcuları lngiliz futbolcularından 
spor terbiyesi almak ve onlar gibi efendice 

Haberler. 20: Gitar ve mandolin (plak'). 
20,30: Stüdyo orkeıtralarL 21,30: Son ha
berler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsuıı havadis servisi verile -
cektir. oynamak lüzumunu anlamahdırlar ! 

BUKR~ 
Viyana, Mayıs 1936 

-2-
Mayzel bana lngiltere - Avustur

)a maçının bütün tafsilatını yorul
lnadan, üşenmeden, hatta diyebili
rim ki bUyUk heyecanla ve maçı 
bütün teferruatile gözlerim önünde 
canıandırara.k anlattıktan sonra de
di ki: 

- • • • Nihayet hakem düdüğü 
Çaldı ve maç bitti. Bu esnada gör
düğüm manzaranın beni kazandığı
ınız galebeden daha çok mütehey
tiç etmiş olduğuna inanmanızı rica 
ederim. Hakem düdüğü çalar çal
?naz, Avrupa toprağında ilk de
fa malup olan İngiliz milli takımı
nın altı yedi oyuncusu birden, gay
tiihtlyari bir hareketle Avusturya 
takımının kaptanına doğru koştu -
lar ve hepsi kaptanın eUerini sami
lniyetle, riyasız sıkarak: "Bizden 
daha iyi oynadınız ve galibiyeti 
hak ettiniz" diyerek tebrik ettiler. 
lriaç sonunda görüştüğüm Ingilizlere 
futbolün bazan büyilk tesadüf işi 
olduğunu söylemek istedim. Adeta 
kızd.ı1a:r: 

- Ne tesadüf işi? Mütevazı ol
!Xıaym. Bugün galibiyet sizin hak
knıızdı. Siz bizden daha iyi oynu
~orsunuz ve onun için yendiniz!" 
cevabını verdiler. 
• Takımın kaptanile konuştum: 
'Biz bugün eski İngiliz oyun siste
bıi yiizünden yenildik. Anlaşılıyor 
ki talebeler hocalardan daha yi oy
nuyorlar!" dedi. 

. Bunları 50 senedenberi lngiltere
~ sporda dünyanın başına koyan 
tibniyeti göstermek için si?.e anlatı
~orum. Bütün lngiliz gazetelerini 
Okudum. Bu maç için onların yaz
d~klan bizim Avusturya gazetele
l'iılin yazdıklarından eksik değildi . 
liepsi mağlubiyeti merdane kabul 
ediyorlar ve: "Dünyanın en iyi sa
h.asmda, en mükemmel takımımız
la. oynadık. Yenilmemizin hiçbir 
!Xıazereti yoktur" demekte itti! ak 
'tınişlerdi. Demek bir takım yen
~esini olduğu kadar yenilmesini de 
b~mek lazımdır. Ve bunlar bize ye
:tı.ıldiler ama, bu güzel maçta1 bize 
t~nu da öğretmekte gecikmediler. 

•kkat ettim: Bütün maçta, hiçbir 
0.Yuncu, en küçük bir sinir hareke
~.Yapmadı. Mağlup olmak ihtima
...., ın yiizcle doksana çıktığı son dar 
lUkalarda bile, İngiliz milli takımı
na hakim olan zihniyet, yalnız 
~Portik zihniyetti. O zihniyet ki, bu 
takımın kafasında yenilmekle yen
!:tı.eği tamamen müsavi hale koy
llıUştur. Öyle olmasa "İngilterenin, 
en iyi takımını yendiniz. Tebrik 
ecıenz. Siz bizim iyi rakiplerimizsi
!tiı !" cümlesini nasıl söylemek kuv
vetini kendilerinde bulabilirle'r. Bu 
~Prinin Merkezi A vrupada ve bi
tıın hazan çok gürültü eden halkı
~ız karşısında cereyan etmesi çok 
:1 oldu. İngilizler halkımıza ve 
lt Ylıncularımıza bu mağlUbiyetlerile 
~lay kolay kazanamryacağımız en 
b· \rVetli taraflarını göstermek ve 

11.e ders vermek fırsatını buldular. 
.\nıa§llıyor ki, İngiltere milli takı
~ yensek bile, İngiltere, spor ter
Yesi bakımından, A vrupadan hala 
~ az 50 sene ilerdedir. Gayemiz bu 

tbiyeyi elde etmek olmalıdır. 
d !<azandığımız galebenin hakikt 

1~geri, nisbetle düşünülürse, daha 
ci ,ı;.. anlaşılabilir: Düşünün ki oyna-
0161rtuz İngiliz milli takımında 7 
l~ncu vardı ki, bunların herbiri 
~· ·?00 İngiliz lirası değerindedir. 
~ıilllkiler ise ayda azami 40 ster
la l'tlukabilinde çalıştırılmaktadır -
id r. Sonra, İngiliz milli takımını 
tı.are. edenler, takımlanm, daha ge
'ttı. ~ hır futbol kesafeti içinden seç-
hee~ imkanını buluyorlar. Ellerinde 
~ll r ri için ayni derecede kuvvetji 
ler az otuz oyuncu olduğunu söy
~li:m ne dersiniz? Halbuki bizim 
bıı· Zde beş altı oyuncu zor buluna-

<.ıtr 

mamasını sordular. ''Tabii çalacak!" 
dedim. İngiliz marşı bitti ve sıra 
Avusturya marşına gelince, içinde 
her zihniyette ve belki de birçok ka
rıştıncı in.sanlar da bulunan 70.000 
kişilik o kesif kalabalık marşımızı. 
çıt çıkarmadan, ayakta ve hürmetle 
dinledi. O gün maça gelen bu halk, 
akşam, büyUk galebenin zevki için
de şahsi ve milli kederlerini unuta
rak çıktılar ve Viyana bu neş'e ile 
günlerce sevindi ve eğlendi. Küçük 
bir memleketiz, fakat bu maçla ka
biliyetimizin büyük bir imtihanını 
verdik. Futbolü yalnız bir oyun 
sanmak hatadır. Futbol bir kültür 
ve bir ideal işidir. Onu, bir profes
yonel t~şkilatın başında dahi, dai -
ma, bu ıdealist zaviyeden görmekten 
ayrılmadım ve ayrılmam. Kullanma
sını bilen için futbol bir memleke
tin kabiliyetlerini en çabuk ve en 
müessir şekilde ortaya koyabilecek 
en mükemmel bir propaganda sila
hıdır. Yalnız, daima sportmen zih
niyet hakim olmalıdır. Scnelerden
beri Macarları yeneriz, yenmek ade
ta itiyadımız haline gelmiştir. Bu 
nun içindir ki, geçenlerde burada 
Macar millt takımına yenilmemiz 
halkımızın müthiş asabiyetine ve 
sert hareketlerine sebep oldu. O gün 
takımı yaparken, lngiliz milli takı-
mına karşı oynatacağım iki oyun -
cuyu tecrübe ediyordum ve bundan 
yenildik. Halk sinirlendi. Fakat ben 
aldırmadım. Halk hakeme hücum 
etti. Fakat ben hakemi tebrik et
tim. "Oyunu bir centilmen gibi ida-

re ettiniz. Yenildik. Size ait hiçbir 
kusur yoktur" dedim ve bunu bir 
mektupla Fransız Federasyonuna 
yazdım. Hakem dünyanın en iyi ha
kemlerinden biri olan Declerq idi. 
İşte size şimdi Declerq'ten aldığım 
tebrik mektubunu göstereyim ... " 

Mayzel katibini çağırdı, Decler
q'in mektubunu getirtti. Bu tanın -
mış hakem, Mayzeli, kazandığı bü
yük muvaffakıyetten dolayı candan 
tebrik ediyor ve hadisenin ehemmi
yetini işaret ediyordu. 

Mayzel devam etti: 
- Asla halka bakmam. Asla ku

lüpler arasındaki dedikodulara al
dırmam. Asla gazetelerdeki spor 
münekkitlerinin yazılarına kulak 
asmam ve birçoklarının gelip beni 
biribirleri aleyhine tahrik etmeleri
ni dinlemem, aldırmam. Yalnız bir 
gayem var: Avusturya milli takı -
mını galip çıkarmak ve Avusturya 
futbolüne İngiliz spor terbiyesini 
aşılamak! Bu ideal ile çalışıyor ve 
otuz senedenberi yalnız bunu elde 
etmeğe uğraşıyorum." 

Mayzel bundan sonra bana A~
turya Federasyon binasını gezdirdi. 
Her odada ve her çalışma üzerinde 
izahat verdi. İki saatlik bir konuş
ma ve temastan sonra kendisinden 
İtalyaya karşı muvaffak olmasını 
diliyerek ayrıldım ve bu ziyaretim 
esnasında çok sey öğrendiğimi ve 
yazacağım bu mülakattan Türk fut
bolünün mutlaka istifade edeceğini 
saklamadım. 

Ali Naci KARACAN 

Kara Ali ve Mülayim güreşe ba,ıarken 

Bu hafta Aydında büyük 
pehlivan güreşleri yapıldı 

18: Orkestra. 19,20: Küçük radyo or -
kestrau 20.20: Konserin devamı. 21,05: 
Radyo piyesi. 22,05: Koro konseri. 22,55: 
Operetlerden parçalar (Bariton ve tenor 
seslerle. 

BUDAPEŞTE 

19,20: İtalya - Macaristan futbol maçı -
nm ikinci haftaymmı nakil. 20.20: Macar 
prkıları. 21: Radyo piyesi. 23,10: Opera 
orkestrası. 24,30: Ca:ı:band. 

PRAG 
17: Hafif musiki. - muhtelif. 18,50: Prag 

Holanda radyosu abonelerinin bü
yük bir kısmını köylil ve çiftçiler 
teşkil etmekte olduğundan Holanda 
radyosu köylti için hususi bir prog
ram hazırlamaktadır. Resimde milli 
kıyafetile bir Holandalı kadının rad
yo emisyonlarını takip ettiğini görü
yorsunuz. 

radyo orkeıtrasr. 20,50: Askeri bando. 2ı 
Org keman musikisi 21,35: Piyes. 22: So
metananm "Satılm11 nişanlı"' adlı opera -
dan sahneler. 23,35: Srammel musikisi. 

MOSKOVA 

19,15: Konser. 20: Piyeı. 21,15: Arzu 
üzerine verilen konser. 22: Almanca. 23,05 
İngilizce. 

VARŞOVA 

19,30: Küçük orkestra. 20,25: Muhtelif. 
22: Eilenceli neşriyat. 22,30: Koro. 23,30: 
Dans musikisi. 24,30: Plak. 

Pazartesi, 1.6.936 

BUKREŞ 

18: Orkestra. 19,15: Konserin devamı. 
20 : Konferans. 20,20: Romen halk şar -
kıl arı. 21: Radyo orkestrası. 21,35: Sar -
kılar. 22: Orkestranm devamı. 22,45: ' 
Muhtelif kabarelerden nakiller 

BUDAPEŞTE 

20: Çift piyano cazı .. 21: Franz Lehar
m "Lerche'' (Tarlakuşu adlı opereti. 23,40 
Çinıene musikisi. 24,30: Dans plfildarL 

PRAG 
17: Saksofon musikisi. 17,25: Konser 

nakli. 18.35: Org. 20,30: Dvorakm "Şey -
t.an zinciri" adlı operasL 23,25: Plak. 

MOSKOVA 

18,30: Kon!lcr. 19,15: Pllk. 20: Piyes. 
21: Dinleyicilerce istenen parçalar. 22: Al
manca neıriyat. 23.05: İngilizce. 24: Ma
carca. 

VARŞOVA 

19.20: Piyano. 20,30: Salon kuarteti. 21: 
Kara Ali ile mülayim 

berabere kaldılar 
Aydın, (Tan) - Aydın Kızılay ku 

rumu ile Avcılar kulübü tarafından 
spor sahasında pehlivan güreşleri 
tertip edilmiştir. İlk günü Sökeli 
Rüştü ve Ahmet Ali alaturka güreş
mişler, Ahmet Ali pes etmiştir. Bun
dan sonraki karkılaşmalarda Dinar
lı Yusuf lzmirli Hüseyini, İzmirli HU 
seyin Arap Aliyi yenmişlerdir. Müla
yimle Manisalı Rifat yağlı güreşte 
berabere kalmı~lardır. Kırk beş da
kika güreşmeleri kararlaşan Dinarlı 
Mehmetle Manisalı Rifat karşılaşma 
smda, Rifat 30 uncu dakikada kolu 
incindiği için pes etmiş, Mehmetle 
yağlı güreş yapacağını söylemiştir. 
Mehmet, Rifatın yağlı güreşte usta
sı olduğunu söylemiştr. Günün en he 
yecanlı güreşi Kara Ali ile Milliyim 
arasında olmuştur. On beşer dakika
lık iki devre güreşen pehlivanlar be
rabere kalmışlardır. 

Sarkılar. 0:1.30: Muhtelif 22: Askeri ban -
1 do. 23,15: Salon musikisi. 23.55 : Danı 
plakları. 

.. 

l\fantsalı Rifat 

Fenl6ndiyah gürect!iler j me~ k~bn_ olamamıştır. .. .. 
3' 3' Finlandıya takımının, pazar gunu 

dün gelmediler gelecek ~la~ Rom~~a va.~~dan 
çıkması ihtı.mal dahilmde gorülmek -

Olimpiyat hazırlığı yapan gi.ireşçi- tedir.Maamafih, seyahat yorgunluğu 
terimizle karşılaşmak üzere dün şeh- dolayısile o gün gür~ ?'apıp yapmıya 
rimize gelmeleri beklenilen Finl!ndi- ca.klan henüz şUphelıd1r. 
yalı güreşçiler, Polonya vapurundan Alaturkacı pehlivanlar 
çıkmamışlardır. d ·· L k 

Güreşlerin cumartesi ve pazar gün- arasın a musaua a 

Salı, 2.6.936 

BUKREŞ 
18: Pllk. 19,20: Devamı" 20: Konfe • 

ranı. 20,20: Keman konseri .. 20,50: Koro 

1 nisah Rifat gibi pehlivanlarla bera -
ber birçok güreşçiler davet edilmiş
tir. 31 mayıs pazar günü Yoğurtçu 
parkındaki açık hava tiyatrosunda 
başlanacak olan bu müsn bakaların a
zami ciddiyet içinde yapılmasını te
min için eski alaturkacı hakemlere 
müracaat edilmiştir • 

L.ik maçları 
Istanbul lik müsabakalarının bazı 

sebepler dolnyısile tehir edilmiş maç
larına Beşiktaş, ve Fenerbnhçe stat
larında bu pa?.ar devam edilecektir. 

Günün en mühim karşılaşması ola 
rak Beşiktaş stadında yapılacak o -
lan Istanbulspor - Beşiktaş mUsaba -
kası gösterilebilir. Geçen hafta çok 
güzel bir oyunla EyUplüleri 5-1 gibi 
kat'i bir farkla yenen tstanbulspor
lulann Beşiktaşın karşısında nasıl 
bir derece alacaklan merakla beklen
mektedir. 

ti.n:Su ınaçm 'A wsturya mil1t hisle
ttıiu· ~uvvet vermek ve Avusturya 
lt~ lZzeti. nefsini tatmin etmek ba
(}a arından büyük tesiri olduğunu 
~ bu sefer gözlerimle gördüm. 
~~andır, muhtelif zihniyetlerde 
llile 1l1n gürültü çıkarmaları korku

, A. vusturya milli marşını söy-
eı olmuştuk. Maçtan evvel, ln

'atıı:n nıarşı çalındıktan sonra mızı -
Avusturya marşını çalıp çal-

teri yapılacağı evvelce ilan edildiği Memleketin tanınmış pehlivanları
için, alakadarlar, takımın nerede bu- nm iştirakile şehrimizde büyük bir 
lunduğu ve niçin geciktiği hakkında müsabaka tertip edilmiştir. Bu kar
tema.slara girişmişlerdir. Bu temas - şılaşmalara Kara Ali, Tekirdağlı Hü 
lardan henUz esaslı bir malümıtt edin- seyin, Dinarlı Mehmet. Mülavim, Ma 

Bilhassa Beşiktaşın Ankarada bulu 
nan oyuncuları gelmediği takdirde 
kuvvetlerde müsavat olacağı cihetle 
maçın ehemmiyeti bir kat daha faz
lalaşacaktır. Ayni statta Anadolu -
Eyüpla, Kadıköy stadında da Fener
bahce - Beykozla lcarşılasa<'.aklarıiır. 

konseri. 21,30: Senfonik radyo orkettra • 
ıı. 23,40: Almanca, franııızca haberler. 

BUDAPEŞTE 

20: Çinıene musikisi, 20,30: Konferans. 
21: Sesli filmlerden plaklar. 21,40: Ha
berler. 22: Konservatuvardan nakil (Şo -
pen, Goldmark, List). 23,05: Salon orkcs
t~aııL 24: Çingene musikisi. 

PRAG 
18.20: P iyano konseri. 19,10: Almanca 

neşriyat. 20,15: Radyo varyetesi. 2ı,30: 

Konferans. 22.05: Ukrayna halk musikisi. 
23.15: Kuartet konseri. 

MOSKOVA 
18.30: Konser. 20: Halk şarkıları. 22: 

Almanca neşriyat. 23: Fransızca. 24: Fe
lemenkre. 

VARŞOVA 

18,30: Küc;iik radyo orkestrası. 18,50: 
Muhtelif. 20: Viyolonsel musikisi. 20,45: 
Şarkılı radyo popuriııi. 22: Senfonik kon
ıtr. 23,15: Flüt konseri. 23,35: Dans mu
sikisi. 

Çarıamba, 3.6.936 
BUKREŞ 

18: Radyo orkestrası. 19,15: Konsrin de· 
vamr. 20,20 : Yeni piaklar. 21 (1875) askeri 
bando. 21 (364 m.) Piyano konseri. 21,35 
Şarkılar. 22: Mandolin orkestrası. 22,45: 
Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 

20: Piyano refakatiyle ıarkıJar. 21,45: 
Haberler. 22,10: Çingene musikisi. 23,10: 
Opera orkestrası. 23,30: Carband. 

PRAG 

Alman~ada y~pılacak 1936 olim
piyadına dair radyolarda mütemadi
yen konuşmalarda bulunulmakta • 
dır. Resmini gördüğünüz Paul Mili
ler her fırsatta Berlin radyosunda 
olimpiyatta yapılacak işler hakkında 
izahat vermektedir. 

pera orkestrası 23,05: Çingene musikisi. 
23,45: Almanca konferans. 24: Plak. 

PRAG 
18,15: P iyano konseri. 18,45: Almanca 

neşriyat. 18,45: Skeç - Muhtelif. 20,20: Ar
monik musikisi. 20,55: Halk musiglı:isi. 21, 
40: Radyo piyesi 23,15: Salon orkestrasL 

~IOSKO\'A 19,10: Almanca neı;riyat 20,25: Gilber -
tin "Johanniıınacht'' opereti. 22: Sovyct 20,30: Opera artistleri tarafından kon • 
Sovyet radyo korosu. 23,15: Esperantoca. ser. 21: Konser. 22: Yabancı dilelrle ne,

riyat. 
HOSKOVA 

18,30: Gürcü dans ve ı;arkılarL 19,15: 
Edebiyat. 20: Straussun "Eflenceli harb., 
adlı operetin radyo montajL 22: Yabancı 
dillerle neııriyat. 

\'ARSO\'A 
18: Şarkılar ve hafif havalar. 18,25: 

Alman radyolarında "kadın" saa
tine ehemmiyet verilmektedir. Resmi 
mizde görülen Bayan T. K. kadın 
saati neşriyatında son moda yün ma 
yolann nasıl örtildüğünü, Bertin rad 
yosu mikrofonunda anlatmaktadır. 

Oda musikisi. 18,50: Muhtelif. 21: Operet 
plakları. 22: Şopen musikisi. 22,30: Musi
ki nakli. 23,15: Radyo salon triyosu. 23,45 
Dans musikisi. 

Perıembe, 4.6.936 
BU KREŞ 

18: Orkestra. 19,15: Konserin devamı. 

20.20: Operet plakları. 21,15: Sözler. 21,35 
(1875) Küçük radyo orkestra&ı. 21 ,35: 
(364 m. Filharmonik kuartet. 22,05: Şar
kılar. 22,45: P iyano konseri. 23,20: Plak 

\'AR OVA 
20: Radyo piyesi. 20,30: Piyano musiki

si 21: Plak. 22: eh şarkıları. 22,30 : Mo
zartm eserlerinden kuartet konserı. 23,151 
Dans. 

Cuma, 5.6.936 
BL'KREŞ 

18: Orkestra. l 9,20: Konserin devamı. 
20,30: Richard Vagnerin "Tannhaeuscr,. 
(Tanhoyzer operası. 24: Radyo orkea • 
trası. 

BUDA PEŞTE 
19,40: Radyo salon orkestrası. 21: Eıı 

sevilen plliklardan. 21,55 : Richar Vaıne -
rin Tannhaeuser operasmm ikinci ve üc;iin 

1 cü perdelerini nakil, 24,10: Cazband. 

PRAG 
1 19,ıO: Almanca nC1riyat. 20,20: Halk 
( prkıları. 20,35: Karışık program. 21,50: 
, Musikili yaz şiiri. 22, ı5: Plak. 

l\IOSKOVA 
18.30 : Operada verilecek piyesi nakil. 22 

Yabancı dilelrle neşriyat. 

\'ARŞOVA 

18: Serenndlar. 18,50 : Mphtelif. 20: Pi
yano refakatiyle şarkılar 20,45 : Musikili 
neııriyat. 22: Senfonik konser. 2,15: Hafif 
musiki ve dans. 24: Dans plakları. 

Cumartesi, 6.6.936 

BUKRF. • 
18: Aıkeri mızıka. 19,15: Radyo orkes

trası. 20,20: Konserin devamL 21,15: Ko
rologos cazı. 

BUDAPEŞTE 

19,55: Çingene musikisi. 21: Radyo pi
yesi. 22,15: Opera orkestrası. 23,30: Danı 
musikisi. 24,15: Çingene musik isi. 

PRAG 
20,15: Operetlerden havalar. 21 ,lS: Ka

rışık, şarkılı kar~ık program. 23,15 : Plak. 
23,30: Dans. 

lUOSKOVA 
18,30: Opera artistleri tarafmdan kon • 

11er. 19: Rus halk musikisi. 19,45 : Kon • 
ser nakli. 22: Yabancı dillerle nakiller" 

VARŞOVA 

18: Viyanadan nakil. 20: Muhtelif. 21: 
BUDAPEŞTE Plak - Sözler. 22: lsvec; mus: kiı;i. 23,30: 

21,10: Emö Dohnanyinin idaresinde o- Hafif musiki ve dans havalan. 

Bildirikler 
Bu haftaki maçlar 

lstanbul Bölgesi Futbol Ajanlığın 
dan: 

30-5-936 Cumartesi yapılacak maç 
lar: 

Şeref Stadı: 
Fenerbahçe - Beykoz B takınılan 

saat: 16 hakem: Adnan Akm. 
Taksim Stadı: 
Anadolu - Eyüp B takımları saat: 

13,45 hakem: Şazi Tezcan. 
Beşiktaş - lstan bulspor B takım

ları saat 15,45 hakem: Saim Turgut 
31-5-936 Pazar yapılacak maçlar: 
Fener Stadı: Alan gözcüsü Saba -

hattin. 
Altınordu - Kasımpaşa A takımla

rı saat: 15 hakem: Adnan Akın. 
Fenerbahçe - Beykoz A takımları 

saat 16,45 hakem Ahmet Adem. 
Yan hakemleri: Şeref, Esat. 
Beşiktaş Stadı: 
Alan gözcüsü: Basri BütUn. 
Sumer - Doğanspor A takımları 

saat: 12 hakem: Feridun Kılıç. 
Anadoluhisar - Feneryılmaz A ta

kınılan saat: 13,45: hakem Şazi Tez 

can. 
Anadolu - Eyüp A takımları saat: 

15,30 hakem: Kemal Halim .. Yan ha 
kemleri: Sait, Samim Talu. 

Beşiktaş - lstanbulspor A takım
ları sant : 17 hakem: Cafer. Yan ha· 
kemleri: Tahsin, Halit Özbaykal. 

Voleybol müsabakaları 
Istanbul Bölgesi Voleybol Ajanıı

ğından: 
30-5·936 Cumartesi günü Galatasa 

ray lokalinde yapılacak Voleybol bi
rincilik maçları: 

Galatasaray - lstanbulspor saat 
16 hakem: Ali Rıdvan. 

Eyüp - Feneryılmaz saat 16,30 ha 
kem: Abdülkadir. 
Topkapı - Beykoz saat 17 hakem: 

Abdülkadir. 

Genç falcımlar 
Jampiyonası 

Fenerbahçe Stadı: 
Galatasaray - Güneş saat 9,30 ha

kem. Sait Salahaddin. 
Anadolu - Vefa saat 10,30 hakem: 

Emin Fuat. 
Istanbulspor - Fenerbahçe saat 

11,30 hakem Liva. 
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EKONOMi BORSA · PiYASA 
Pamuk 

Fiatlerde 30 para 
yükseliş vardır 

Ege mmtakası pamuk piyasuı 
!On hafta içinde hararetlenmi' ve 
fiatlarda kilo başına 30 para yük -
seklik kaydedilmiştir. Buna, ibra -
catçılardan fazla bağlantılan oirna
ın ve bunu gören satıcıların satışta 
nazlı davranmalarının sebep olduğu 
kaydedilmektedir. Son fiat durumu 
prese birinci 40-40,25 kuruştur. 

Mersin mıntakasında son hafta 
içinde bazı pamuk cinsleri fiatlann
da yükseklik ve 'bazılarında. düşük
lük kaydedilmiştir. Bu temevvücün 
yükselen cinslere karşı fazla, diğer
lerine karşı ise noksan talep olma
sından ileri geldiği bildirilmektedir. 
Mıntaka.nm Bon fiat durumu kilo ve 
kuruş hesabiyle şöyledir: 

Adana borsasında Kapı maJı 36 -
36,125; Parlak 33 - 34,5; Temiz 30 -
32,5 tur. 

Mersin borsasında: Klevlant ~2. 
Ekspres 41; tane 40; Kapı malı 36,5. 

Nevyork borsasında son hafta. i
c;inde pamuk fiatlarında 6 - 12 ve 
Liverpolde ise 2 punto tereffü kay
dedilmiştir. Havaların gidişi hak -
kında gelen haberler müsaittir. Tex
as ve Arkansas'da yağan yağmurlar 
garp bölgesi ürünü için iyi neticeler 
ümit ettirmektedir. 

Yün ve yapak piyasası 

istekli sayılabilir 
İstanbul yapağı piyaı:ıası istek.U 

sayılmaktadır. Yeni mahsul henüz 
esaslı olarak piyasaya arzedilme -
mektedir. Son fiatlar: 

Trakya 68 - 69, Anadolu 1. (ince) 
60 - 61, Anadolu II. 58 kuruştur. 

Ege mmtakası yapak piyasası mü
Pait vaziyetini muhafaza etmektedir. 
Fiatlar son hafta içinde umumiyetle 
yeniden yükselmiştir. Alıcılar istek
lidir. Piyasa ve fiat durumu sağlam
dır. Son fiatlar: 

Türkiye kô.mürleri 

Maden kömürü istihsaıatımız1 
muntazam adımlarla ilerliyor 

Maden tetkik a.ra.ına enstitüsünün 1 Havzada makina kuvveti fa.zlalaşı -
broşüründen: yor. Bizi Avrupa kok ve antrasitine 

1935 yılında. Türkiye maden du- muhtaç etmiyecek yeni inşa ettiği • 
nımu iki cepheden incelenmeye miz kok fabrikasının istihsal kabili
değer. Birincisi maddei inkişaf, ikin- yeti 60.000 tondan 120.000 tona çı
cisi de planlı istismarın ihzarı. karılıyor. Memleket dahilinde kömür 

Topraklarımız saltanattan elim - sarfiyatı arttırılıyor. Zonguldak bü
huriyete devrolunduğu tarihe kadar yük elektrik santralinin inşası, Fil
maden istihsalimizin gayri munta - yosa gelen hattın Ereğliye bağlan
zam bir seyir takip ettiğini görürüz. ması ve bu hat nakliyatının elek -
Eğer istatsitik cetvellerimizi gözden trikleştirilmesi, Söğütözü ve Bartın 
geçirirsek - bu malumat da pek civarındaki kömür hazinelerimizde 
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Para Borsası 
Altı 

Sterlin 623.-
1 Dolar 122,SO 

20 Franııs franrı 164,-
20 Belcika franaı 80,-
20 Drahmi 20,50 
20 bviçre fr. 812.-
20 Cek kuron 84,-
~0 Ley · 13.-
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 192,-
Florin 82.50 
Avu~turn eiliD 22.-
Mark 28,-
Zloti 21.-
Penso ız.-
Leva 22,-
Yen 30,-
Iaveç kqronu 30,-
Altın 968.-
Banknot 242.-

•• tıt 

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

820,-
88.-
16,-
52.-

195.-
84.-
24.-
32,
%4.-
24.-
24.-
34.-
33,-

970.-
243,-

mazbut değildi - 10 sene herhangi yapılan esaslı araştırmalar taş kö - ç e i I e r 
bir cins cevherimizin grafiğinin hen mürü sana};imizin istikbaline Umit
desi bir inzıbat ile arttığına şahit ler bağlatmağa değer kat'i deliller
olmayız. Belki bazı maden cevherle- dir. 
rimiz bir veya birkaç sene mevzii ------------
artmalar göstermiştir; işte o kadar. Fınd~klar 
Bunun içindir ki, Türkiyenin ekono
mik denkleşmesinde maden cevher -
!erimiz kendine layık bir rol sahibi 
olamamıştı. 

Maden cevherlerimizin inkişafı an 
cak Cümhuriyetin kurumu ile baş -
lar, dersek bu bir övünmek dt".ğil 
bır hakikattir. lşte sıra ile bazı cev
herlerimizin i~tihsal adetlerini sene
lerle karşılaştıralım: 
Taş kömürü ihracımız 1923 sene

sinde ancak 600.000 tonu biraz aşı
yordu. Dilnyanın milyarı geçen is -
tihsali yanında bu adet hiçe sayıl
lacak kadar küçüktür. Fakat bu ta
rihten sonra muntazam bir artış 
başlamış ve bilhassa 1932 den itiba
ren dış piyasa satrşmdaki tezayüt 
göze çarpacak kadar önemlidir. Evet 
1931 yılında istihsalimiz milyonu aş
tı. 1929 da başlıyan krizin stirümü
ne karşı bu artış ayni şiddetle devam 
etmiştir, ki bu iki katlı muvaffakı
yet ekonomimizin tan:dminde neka
dar isabetle hareket edildiğine en bü

Almanyaya uf ak bir 
iki parti gitti 

Istanbul fındık piyasası eski du
rumunu muhafaza etmektedir. Al -
manyaya ufak bir iki parti gönderil
miş ise de işlerin inkişafına yarıya
cak muameleler olmamış ve bundan 
dolayı fiyatlarda 1 - 2 kuruş gerile
me kaydedilmiştir. 

Son hafta Geçen haf ta 
~ 42 « 
Kabuklu 25 25 
Samsun mıntakasında, Trabzon 

Pariı üzenne 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belu 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avuıturya 
Marlı:: 
İsveç lı::uronu 
İıpanya pezeta 

Esir om 
le Bankası Mil. 
.ı • N. 
l l H unilh:ı~ 
Anadolu% 60 

.. 3100 
Şirketlhayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimeqto 

Merkez Bankası 
Osmanlı Bankaaı 
Sarlı Merlreı Eczane1t 

fıfflrraılar --------
Türk Borcu I 

.. .. il 
" .. ili 

htikrazı dahili 
fi:• 11.:ını A 8 C 
Sıvaı Erzurum I 

.. .. 1I 

l2,03.-
630,-
0,79,20 

10,06,64 
4,68,58 
2,45,25 

6J.t'2,63 
1,17,22 

19,10,75 
4,21,SO 
1,96.64 
3,08,34 
5,80,60 

17,50 
ıuıo 
Q 0(1 

24.80 
41.-
17,SO 
19.50 
8.30 

12.30 
10.45 
68,25 
26.50 . ·~ 
22,0S 
21,lS 
21,20 
95,50 
9~.-
96,50 
96,50 

yük delildir. 

fındık piyasasında yapılan muame
leler ufak partiler üzerinedir. Gire
sunda hafta iptidasında fiyatlar 
yükselmeğe başhyarak 4 7 kuruşa 
kadar çıkmış ise de hafta sonların
da tombul iç ardiye teslimi 43 ku
ruşa ve fop 44 kuruşa düşmüştür. 

Orduda da fiyatlar yükselmek is- 1 O lı V I I & f 
tidadını göstermiş ise de bilahare 
tekrar düşmüştür. Mmtakanın son 
fiyat durumu şu şekildedir. 

Rıhtım 10,llO 
Anadolu I ve II 44.05 
Anadolu Mümessil Sl,95 

lll 47 .75 
Anadolu Mümeuil 52,95 

29 - 5 - 936 

evi$ Hv.: ~r . 
el)_Jv\e fer 

Aşk mı para mı? 
Galatasaraydan S. M. imzasile: 
"40 ytı§ındayım. Beş senedenberi 

kocamdan ayrılmışırrı. Şimdi eski
de>ı tanıdığım bir adamla sevişiyo
rum. Adam benim yaşımda ve evli. 
Benim mali vaziyetim pek kötü. 
Sefalete yakm bir haldeyim. Sevdi
ğim adamın da vaziyeti bana yar -
dım etmesine mani. ôbür taraftan 
60 yaşıarıııda vaziyeti, serveti ye -
rinde bir adam benimle evlemnek is
tiyor. Ne yapayını. Aşkı paraya mı, 
parayı aşka mı feda edeyim. Ben de 
şaşırdım." 

c!ivveli\, evli bir adamla sevı§me
niz pek doğru bir şey değildir. 

Buna vicdanınız mani olmalıdır. 
Başka. bir kadın sizin kocanızı eli
nizden alsa, o kadın hakkında ne 
düşünürsünüz acaba? 

Evlenmek meselesine gelince. Si
zi iyi, rabıtalı, zengin, mevki sahi
bi, bir adam istiyormuş. Bu adama 
varırsanız sefaletten kurtulmak var, 
değil mi? Fakat bir adamla, yalnız 
parası var diye evlenmek güzel bir 
şey değildir. O adamı görünüz, gö
rüşünüz, onunla anlaşmağa, ona kar 
şı sempati duymağa çalışınız. Bel
ki bu adamı sevebilirsiniz. O zaman 
evlenmeniz doğru bir şeydir. Yoksa 
yalnız menfaat için, ve ayni zaman
da eski münasebetinizi devam etti
rerek evlenirseniz bu çok fena olur. 
Bizim size söyliyeceğimiz şey şudur: 
Sevgilinizden ayrılınız - evli bir a
damdan hayır beklemek boş - sizi 
istiyen adamı sevmeğe çalışınız ve 
evlenirseniz ona karşı hiçbir ihanet 
yapmamak kararını veriniz. O za -
man mes'ut olabilirsiniz. 

• 
Hem onu, hem de çocuğunu 

seviyorum 
Kadıköyünden Melahat imzasile: 
"18 yaşındayım. Birkaç ay evvel 

~o yaşlarında, yakt~klı ve pek ter
biyeli bir gençle tanı~tım. Bu gen

tan da sizinle evlenmek istemesi de 
sizi bahtiyar etmelidir, zira bu va
ziyette sizinle evlenmek istemesi, si
zi ne derece sevdiğine delildir. Ço
cuğu çok seviniz. Evlenirseniz ona 
bir anne gibi muamele ediniz ve 
eğer istikbalde çocuklarınız olursa, 
onu sizin çocuklardan ayrı tutmayı-
nız. 

• 
Sevdim fakat gitti 

1stanbuldan Erden imzasile: 
"Hayatım kazanmt§ bir gencim. 

Liseyi bitirdim. Geçenlerde güzel 
bir bayanla karşıüı.ştım. Onu. çıldı

rasıya sevdim. Kız da li.seyi bitir· 
miş. Onun Anadoıuya gittiğini ha
ber aldım. Bu vaziyet karşısında ns 
yapacağımı şa~rdnn. Her an onu 
hatırlıyomm. Ba.şka bir kirtısede gö
züm yoktur. Ôyle anüı.r oluyor kt 
hasta gibi oluyorum. Kızın ilk vaz~ 
yeti beni bitirdi. Fena bir hastalığa 
tutulmuş gibiyim. Sizden bir nasihat 
istiyorum. Ne yapayımt" 

Kendisine bir mektup yazarak va
ziyetinizi temiz ve hürmetkar bir 
lisanla bildiriniz, mademki kendisile 
tanıştınız, sizin hakkınızda malfıma 
tı da vardır ve elbet size bir cevap 
verir. 

• 
Bir c:evop 

lzınit - Gölcükte S. Yıldırıma: 
İkinci mektubunuzu okuduk. Me

seleyi anladık. Siz henüz çok genç 
olduğunuz için yüksek hisler, ideal
ler arkasında koşmak hususunda. 
haklısınız. Fakat hayat, bu yüksek 
hislerin sadece bir "his" olarak 
mevcut olduğunu, acı hakikaUerin 
bu hislerin fevkinde olduğunu size 
göstermiş. 

Sizin için yapılacak iki şey var. 

Yerli kıvırcık 72 - 74; yerli 64, 
:Anadolu 60 kuruştur. 

Vakıa burada pesimist bir itiraı 
da akla gelir. Dünya kömür istihsa
linin milyarı aşan, yekunu yanında 
bizim milyon ve yüz binler hanesin
de oymyan istihsalimizi krizden ko -
rumak, ihracatımızı arttırmak bir 
muvaffakıyet addedilemez denir. 
Dünya umumi istihsalinin ve istihla
kinin yüksekliği karşısında istihsa
limizin artması az ve kolay görünür
se de karşımızdaki rakiplerin mele
kesi, rasyonal çalışmalarını da gö
zönünde tutunca, iç ve dış piyasa -
larda kömürlerimizin temin ettiği 
mevki küçültülemez ve nihayet dü
şünelim ki, eski giinlerde buhran de· 
nen bu ekonomi kargaşalığı olmadı
ğı halde bu~nkü netice hiç bir za -
man elde edilememiştir. Eğer başı
boş bir ekonomi siyasası gütmüş ol
ıtaydık, bu feyizli sonucu elde ede -
miyeceğimiz şüphesizdi. Vakıa bu -
günkü sonU<;la Türkiyenin kömür e
konomisi henüz ülküsüne erişeme
miştir. Yalnız son yıllardan aldığı
mıı: intiba ve yurda temin ettiği 
menfaatler bize tutulan ekonomi yo
lumuzun sağlamlığını ve yüksek ida
recilerimizin nekadar itimada değer 
olduğunu gösterir. Nitekim 1932 de 
1.178.000, 1933 te 1.323.000, 1934 de 
1.652.000 ton olan kömlir ihracımız, 
1935 te 1. 700.000 tonu aştığı halde, 
önümüzdeki yıllarda bu adetlerin 
füııtüne çıkmak için kömür havzaları 
mızda esaslı tedbirler alınmaktadır. 

Trabzonda: Tombul iç 42,75 -
44,50: Giresunda: Sivri iç fop 43 
Orduda: Tombul iç 41.5 - 44,50'.- M ı ı ı r T eltY lll er l ~ M 1-n3t ÜS'"~ ev1.1el ölmü.f, be§ 

Ya "anne" dediğiniz kadının arzu 
ve isteklerini yerine getirmek, ya
hut ta bir daha oraya uğramıyarak, 
bütün mevcudiyetinizi, benliğinizi 
çalışmağa vererek yakın bir istık

balde mültim bir 'Şahsiyet olmalftır. 
O zaman, gönlünüzün arzularını ye
rine getirebilirsiniz. Fakat bu yol 
çetindir. Öteki yol ise kolay. Bu iki 
yoldan birini intihap etmek size dü
şer. 

Mersin mıntakasmda yün ve ya
pak üzerine hararetli işler olmakta
dır. Fiatlar geçen haftaya nazaran 
kilo başına 3 - 5 kuruş bir yüksek
lik göstermiştir. Mmtakanm muhte
lif yerlerindeki son fiat durumu şu 
6uretledir: 

Mersinde yapak 57,5 - 60, Konya
<ia yapak 46; Konyada Güz yünü 
64.253; Nev,ehirde yapak 50 - 51, 
Akşehirde yapak 52 kuruştur. 

Dış piyasalarda: Londra yün mil
ıayedesi 5 mayısta açılmış ve 15 
mayısta kapanmıştr. Müzayedeye 
arzolunan yün miktannm muhtelif 
cinste 10 bin balya. olduğu bildiril -
mektedir. 

Sanaylc:iler ve muamele 
vergisi 

Sanayi birliği reisi Vasıf, bir iki 
güne kadar Ankaraya gidecektir. 
Vlsıf Ankarada, muamele vergisi -
nin cibayet tarzlannm değiştirilme
si hakkında ticaret odasında fahri -
katörler taraf mdan verilen karar i
~in, maliye veklleti nezdinde teşeb
bfüıatta bulunacaktır. 
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Ademle Havva 
Btlrban OA.lllD 

Bagka kızlar olsa sakız gibi ya
pışırlar. Adamın evli, bekar olduğu
na bakmaz sınıa.şır. Hatti. iskanda! 
çıkarmağa. çalı§ırlar. Daha. açıkgöz
leri ne koparırlarsa kardır diye vur
mak ister, türlü şımarıklıklar ya -
parlar. Alis'in bunlarla hiç münase
beti yok. Bu kadar zamandır tanı
şıyorum. Zavallıya. hastalığında gö
türdüğüm bir demet çiçekle en son 
aldığım boyun kürkünden başka bir 
masrafım olmadı. Bu kürkü de has
talığından sonra bir gün bir mağa
za vitrininde gördüm. Paket yaptı
rıp evine gönderttim. Uzun uzun 
teşekkür etti. 

Benim en kederli günümde ya
nımdan ayrılmıyan, işini bile benim 
için bırakan bu temiz kalpli kıza bu 
kadarcık bir hediye az bile! Bu ha
re ketimin hiç te çirkin bir tarafı 
yok. Hele Hayali kızdıracak tarafı 
hiç yok! Amma ve lakin benim Ali
ıe bir kUrk aldığımı duysa. kim bi
lir ne manalar verir. 

Kadınlık iştP. 1 

Bir romanda okumuştum. Kadın 

ruhlarını tahlil eden romancı diyor 
ki: 
"Kadın kıskançlıklarında şuur, 

akıl, mantık hakim değildir. Sev • 
diklerini veyahut kocalarını öyle 
kadınlardan kıskanırlar ki, koca.la
nnm o kadınla hiçbir alakası yok
tur. Halbuki ummadıkları kadınlar 
onlar için en çetin rakiptirler. Bun
lardan şüphelenmezler de kocaları
nın aklından bile geçmiyen kadınla
rı kıskanırlar. Kendilerinden biraz 
güzel gördükleri kadınları kocaları
nı veyahut sevgililerini ellerinden 
kapacak birer tehlikeli mahlfık gi
bi gören kıskanç kadınlar biraz dü
şünseler erkek ruhunun gözden zi
yade sempatikten, cazibeliden zevk 
aldığını takdir eder ve asıl böyle 
kadınlara. kar§ı tedbirli davranır -
~~" . 

Romancmm bu hükmünü ben de 
doğru buluyorum. 

• 
Dünyada tesadüflerin yaptığı ma-

rifeti hangi plan, hangi program 
yapabilir. Hayalle apartmana yer -
leştiğimizdenberi hayatımız çok in
tizama girmişti. Artık ne ben onu 
görmek için Brüksele taşınıyordum. 
Ne de o ayni seyahati bu tarafa ya-

tombul kabuklu 21 - 22; sivri ka- --=l-816-,...ı ....---...------.---.--.. -, _ 
buklu 19 - 19 kuruştur. 1903 II 89,-
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burg fındık piyasasının geçen haf- ------=-==---=-===
taki müsait durumu son hafta için
de biraz daha kuvvetlenmiş ve in
kişaf etmiştir. Piyasanın bu müsa
it inkişafı neticesinde fiyatlarda ye
niden yükselmeler kaydedilmiştir 

Türk ihracatc:ıları iç fındıklar için 
100 kilo başına cif Hamburg ve he
men yükleme şartile 51 lira istemiş
lerdir. 

Hamburgtaki malların 100 kilo 
başına bir lira noksanile 50 liraya 
teklif edildiği bildirilmektedir. 

Norveçle ticaretimiz 
Türkiye - Norveç arasındaki mu

vakkat ticaret anlaşmasının bir ay 
müdetle uzatıldığından bahsetmiş -
tik, verilen malumata göre iki mem
leket arasında yeniden bir ticaret 
anlaşması yapmak için, yakında An
karada müzakerelere başlanacak -
tır. 

Türkiye - Norveç arasındaki mü
nasebetler inkişaf etmektedir. Son 
zamanlarda Norveç firmalarında 

Türkofise yapılan taleplerde ihracat 

Tiftik piyasası 

sağlam görülüyor 
İstanbul tiftik piyasası çok sağ -

lam bir vaziyet arzetmektedir. Fran
sa için mal milbayaasma devam o -
lunmaktadır. Son hafta içinde Sov
yet Rusya hesabına da yüksek fiat
larla 460 balya kadar mübayaatta 
bulunulmuştur.Fitlarda son hafta i
çinde 1-2 kuruşluk yükseklik kayde
dilmiştir. Piyasa isteklidir. Son fi -
atlar şunlardır: 
Oğlak 95 - 100 kuruş, lyi mallar 

93 - 94 kuruş: orta 90 - 92 kuruş, 
yağlı 78 kuruş; sarı 78 kuruştur. 

Berlinden bildirildiğine göre, Fran 
sa ile Sovyct Rusya Türkiyeden faz
la miktarda tiftik almaktadır. 

mallarımız aranmaktadır. Bilhassa 
Norveçte bir firma Türkiyeden yaş 
üzüm almak için, Türkofisten yaş 
meyve ıtacirlerinin adresini istemiş -
tir. 

pıyordu. Ev hayatımız da saat gibi ı ketine karşı bu daveti kabul et-
işliyordu. mekten başka çare yok. 

Bizim imtihanlar da bitmek üze- Bu muhakkak. Fakat. 
re! Yavaş yavaş İstanbul seyahatine Evet, akşam yemeği meselesi. 
hazırlanıyoruz. Ondan sonra da Ha- Hayalle apartmana yerleştiğimlz-
yal Nise gidecek. Şimdiki halde Uç denberi bir gün olsun dışarda yemek 
aylık gebe. !stanbulda ancak bir ay yediğim yok. Öğle yemeği ol8a. ne 
kalıp Nise gidecek. Orada İngiliz ise. Bir çaresi bulunur. 
dadısı hem ona bakacak, hem çocu- Fakat bu çareyi akşam için de 
ğa. Başkalarına emniyeti yok. bulmak mecburiyeti var. 

Ben de tatili !stanbulda geçire- Daha çarşambaya iki gün var. 
ceğim için seviniyorum. tnsan ya - Şimdiden bir şeyler bulmalı. 
hancı memlekette bir yıldan fazla Son imtihanı bugün veriyorum. 
kalınca nostalji başlıyor. Çifteha - Artık bir yılımız kaldı. Bu son yıl 
vuzların, Feneryolunun, hele Tarab- da tamamile tatbikatla. geçecek. Al
yanın manzaraları gözümde tütüyor. manyayı,Ren taraflarını dolaşacağız 

Hayalle konuştuk. Belki lngiltereye geçmek bile var. 
Yine on beş gün için Tarabyaya Yirmi dört saat işliyen kafa~ ni-

gideceğiz. Ve geçen yılki günlerimi- hayet çarşam~a. akşammı.~_planmı 
zi tekrar yaşıyacağız. kurdu. ~alı gunU eve gel~ıgı?l za • 

Bu seyahate hazırlanırken bir gün man ceb~den oı.k karton ustu.ne ba
Ali8ten mektep adresime bir mektup sılmıı bır davetiye çıkardım. 
geldi. Çarşamba günü için beni ak- - Bizim talebe cemiyeti veda zi
şam yemeğine davet· ediyor. him yafeti çekiyor. Yarm akoam arka· 
günü imiş. Mektubun altında aynca da3lar hep bir arada yemek yiyece-
iki satır var: ğiz. 

- O gün resmt misafirlerimiz Hayal davetiyeyi aldı. Okudu. 
öğle vakti gelecekler. Sizi akşam ye- - Bu artistler klübü nerede? 
meğine beklerim. Küçük bir matbaada bir tane ol-

Bana bu hususiyeti gösteren Ali- mak üzere bastırdığım davetiyede 
sin ricasını reddetmek dünyanın en ziyafetin artistler klUbünde olduğu
kötü saygısızlığı olacak. Onun neza- nu yazmı6tım amma nerede olduiu-

yaşında fevkaMde gUzel bir oğlan 
çocuğu bırakmı~. Ben bu adamı ve 
çocuğunu müth~ sevmeğe başladım. 

Adam da bana karşı Uikayt değil. 
Çocuğa gelince beni deli gibi sevi-
yor. Adamm birkaç sözlerinden an
lıyorum ki, benimle evlerımek arzu
sunda. Beıı tereddüt ediyorum. Size 
sebebitıi anlatayım. Bu adam ilk ka
rısını çılgınca sevmi§ ve karısı ö
lü>ıce deli gibi olmuş. Karısından 
her bah8edişinde gözleri dolar, sesi 
titrer. Kartsrnm hatırasına bu de
rece sadık kaüı.n bir erkek başka bir 
kadını nasıl sevebilir. O kadın da 
bu erkeğin öltniiş karısına karşı bes 
lediği sevgiyi de kıskanmaz mı aca
ba1 Siz ne dersiniz1 Onu ilave ede
yim ki çok kıskanç bir tabiatim var. 
Ben birisini seversem, başka bir 
kadına karşı bir his dı~ymasını de
ğil, başka bir kadına biraz dikkatli 
bakmasına tahammkWm yok." 

Mektubunuzu alaka ile okuduk. 
Evvela şunu söylemeliyiz ki, ölmüş 
bir insan kıskanılmaz. Sevdiğiniz a
damın ölen karısı için beslediği bu 
his, sizi bilakis mes'ut etmelidir. 
Adamın ahlak sahibi, hassas ve dü
rüst olduğuna delildir. Öbür taraf-

ou ili. ve etmemiştim. 
Bereket böyle bir artistler klübü 

olduğunu biliyordum. Hemen cevap 
verdim: 

- AvenU de pari'de! 
- Gidecek misin? 
- Seni yalnız bırakmak i!teml -

yorum ama arkadaşlar o kadar ıs
rar ettiler ki! 

Ve ili.ve ettim: 

- Gelmezsem gelip zorla götüre
ceklerini söylediler. 

- Git Kamran! Hatta ben seni 
götüreyim. Ne zaman çıkacaksan 
gelip alırım da! 

- Yok, o kadar zahmete ne lü
zum var. lzin vermen benim için ki.
fi. 

- Elbiseli mi? 
- Hayır, l!civert bir kostüm çok 

bile' 
- Peki Kimıran, git. Eğlenmiş 

olursun! 
- Hiç istemiyorum Hayal. Fakat 

bizim delifişeklerin buraya gelip bir 
münasebetsizlik etmelerinden kor
karım. Onun için yemekten sonra 
hemen kaçmak şartlle onlara peki 
dedim. 

Hayal davetnameyi bir daha göz
den geçirdi: 

- Saat sekizde! Su halde ben se-

• 
Bir izah 

Ş. Y. imzası sahibin~: 
Mektubunuzu aldık. Maalesef is

tediğiniz şeyi yapamıyacağız. Bu sil
tunlar, sadece dertleri olanlara birer 
nasihat vermek, müşklil vaziyette 
kalanlara elinden geldiği kadar yar· 
dım etmek için açılmıştır. 

Sizin arzunuz bu noktalara temaı 
etmemektir. Bu itibarla mektubunu· 
za cevap veremiyeceğiz. 

* 
Bize yazınız 

Kadıköyünden Ş. K. imzası sahi· 
bine: 

Bize imzanızla dahi yazsanız ad .. 
t'esiniz mahfuz kalır ve istemediği .. 
niz takdirde mektubunuzu da neş• 
retmeyiz. Eğer tahriren cevap al • 
mak istiyorsanız mektubunuza bir 
pul ilave ediniz. 

ni bırakır yemeğe eve dönerim. 

- Sen zahmet etme Hayal. Bir 
tak!iye atlarım. Ne çıkar. 

Sadece başını sallamakla iktif& 
etti. 

Onu fikrinden vazgeçirmek mUŞ• 
kill olduğu için ısrar etmedim. 

Yalnız içimde bir korku var. Ha· 
yal beni artistler klUbünUn önünde 
bırakacak. Ben tabii içeri girece
ğim. İçerisine girmek, ziyafet sofra.· 
smı uzaktan olsun görmek isterse! 
Artık buna fırsat vermemek la

zım. Arkadaşlarımın yanında beni 
bu kadar emniyetsiz göstermesinill 
doğru olmıyacağını söylerim. 

• 
Hayal beni otomobille artistler 

klUbU önüne getirdi. 
- Beni çok şımartıyorsun Haysl 

dedim. Arkadaşlar görse hem kıs " 
kanacaklar, hem de benimle eğlene
cekler! 

- Niçin? 
- Karının Bana emniyeti yok. Bu-

raya kadar kendi getiriyor diye! 
GilldU. 
- Birinci fikrinin daha doğru ol· 

duğunu kabul et.. Kaçta çıkabilir• 
sin. 

( Arka.111 Ç11f) 
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Haltların üzerinde mukavvadan 
nereye basmışsa ayağının 

bir adam gibiydi: 
sesi çıkmamıştı 

Dedi. Adnan fenalaşmıştı. "Nasıl? 
llelkis de mi ölecekti?., 

Belkis Adnanm içinde öyle bir a
trydı ki, onun ölmesini bile istiye
bilirdi. Fakat birdenbire ölen hem
tiresinin cenazesinde, ölümün bir 
renç için bu kadar mtimkün olarak 
druduğu yerde Belkisin ölümünü 
dUşUnmekten korktu. Şimdi Belkis
letı, bu ıstıraptan kurtulmak iste
miyordu. Adnanın kaybedecek hiç
bir saadeti yoktu. Tali elindeki bu 
latıı ıstırabı da ona çok mu görü
tordu? 
Telişla sordu: 
- Ateşi var mı? 
lIUsrev güldil: 
- Hayır canım, öyle ateşlik bir 

bıesele yok. Fakat çok bitkin bir 
halde ... Dersi birkaç hafta bırakalım 
bıı? Ne dersin Adnan? 

Belkis birkaç hafta ders almak is
tenılyordu; bahriye miralayı bunun 
için Belkisi tarih muallimine hasta 
löstermek istemiş, ve kansiyle faz
la alakası olmıyan koca bu işi böy
le Y&nmyamalak yapmıştı. Şimdi. 
~nsmı fazla hasta gösteremeyince 
<1Usrev işi açığa vurdu: 
r - Ben sana mektup yazanın 
ldnan, derse gene başlarsın. 

Dedi. Adnan bozuldu, teessürünü 
töstermemek için: 

- Şu adam kim Hüsrev? 
Diye sordu. 
ı··;srev: 

- Sefaret mUsteşan Nail. 
t. bedi. ve "hergele" diye başlıyarak 
~Orkunç kelimelerle sövdü. 

Adnan, Nailin bütün rezaletlerini 
«lhenecek kadar sabrettikten sonra: 

- Hayır, o değil, f U sakallı adam? 
Süsrev: 
- Hidayetin yanındaki herif mi? 
- Evet. 
- O herifi tanımıyor musun Ad -

ban? 
- Pek tanımıyorum da değil ... Ta

llıyacağım ama .. Adı nedir? 
- Adı karata. 

,_ - Alayı bırak Hüsrev. Hakika -
'-eti. adı ne?. 

- Selim Melhame. 
- Ay o bu melun mu? 
liUsrev öfkelendi: 
- Neden mel'un oluyormuş? 
bedi Gözlerini kapadı. Dargın 

f:1ıle cevap bekliyordu. Adnan şaşa
b dı; kendisinin mel'un dediği adam, 
<1Usrevfn karata dediği adamdı. Hils
l'e\>in gözlerini açmasını bekledi: 

- Mel'un değil mi? 
~ - Belki mel'un, belki değil .. Fa -
at sen madem ki mel'un diyorsun, 

ltıel'undur .. Ama neden mel'un?. 
- Neden olacak? Fena adam da 

Otıda.n. 
- Neden fena adam? 
- Hırsız da ondan. 
- Neden hırsız? 

~ .Adnan, düşündü; bu herif ne-
1> en hırsızdı? Bilmiyordu. Hüsrev 
"ene kızdı: 
'r - Adnan ,dedi; sen de, senin ya
le Yazan arkadaşların da mem
tti k~Uıı fena adamlarma kızrlarken 
h Çın kızdığınızı bilmiyorsunuz. Bu 
~tif neden hırsız, nasıl hırsız, sana 
ltı n söyliyeyim: Bu arap katoliği 
l enılekete daha geçen gün, bir ka
ernde sekiz yUz bin altına mal oldu. 

IS bedi ve (Lorando - Tubini) işin
~ e Selim Melhamenin oynadığı oyu
ltı~ ~ıun uzadıyf anlattı; AbdUlha -
~ t ıdaresine sövdü. 
ttıdııan hayret ediyordu.Hüsrev erka 
~ harb müşirinin damadıydı, bahri
tllı nıUşlrinin oğluydu; yirmi Uç ya
lll da miralaydı, hünkar yaverydi; 
bı~l'lılekete acımağı Adnandan iyi 
da~Ordu. Abdülhamide Adnandan 
~. a temiz bir ağızla sövüyordu. 
lta~en, nişandan, paradan, ko -
t.._ , güzel kadından eonra hüku
~te sövmek saadeti de bunlarmdı. 
~dııan Selim Melhameye bu sefer 
ISi 1Yan gözlerle bakmak istedi; 
lte~katıe bakınca, Selim Melhamenin 
~o adar c;ekinerek, hUrmeti nekadar 
tı~uya benziyerek Hidayetin bir iki 
dtı ak gerisinden yürüdüğünü gör
~e~~elim Melhameyi unuttu; Hida -

•ı.en UrktU. '12ç hafta sonra Adnan, Hüsrevden 
\ç ~. mektubu tramvayda, vapurda 
)lı~ort defa okuya okuya mermer 

-...,ya derse geldi: salon kimsenin 

zfyaretlnt beklemfyorau; pancurlar 
kapanmış, pencerelerden tek tük zi
ya çubukları karanlık odaya uzanı
yordu. Yalıda pancurlardan başka 
bir şey değişmemişti. Tunç merdi
ven başlıkları kadar haremağalan
nm suratları da cenazeyi hatırlamı
yordu. Sokak kapısının önünde ma
teme hazırladığı çehresini Adnan da 
kafasından çekip çıkararak asıl yü
zünü meydana c:ıkardı. 

"Küçük hanımefendi yukarda ki 
salonda ders alacak,, tı. Bunu söyli· 
yen h -ıremağasının terbiyeli tebessü 
mü karşısında Adnan cenazeleri
ne a y l a r c a ağlıyan, kedile
rine kadar matem tutan kilçiik evle
rin sırnaşık teessürlerini, fıkarahğın 
somurtmağa vesile arryan aczini 
düşündü. 

(Tek) ağacı basamaklı.kristal par
maklıklı,ve beyaz bronzlu merdiven
lerden, (Pendi buhara) yol hahları ü 
zerinden çıkarken Adnan mukav
vadan bir adam gibiydi; nereye bas
sa ayağının sesi çrkmamıştı. 

Yorgun renkli olan, koyu rengi 
tavanı kubbeye, duvar sütunlara 
çeviren (bahçeler halısı) üzerinden, 
Londranm, Hindin abanosla, ipekle, 
g il m ü ş 1 e doldurduğu salon
lardan geçiyor, haremağasmm arka
sında yürüyor, yürüyor, yalı bitmi
yordu. 

Küçük bir odaya girdiler, duvar
ları koyu ceviz (lambri) le kaplan
mıştı; (Belkis) Fransız marketörö -
sünden yapılmış eski bir (bahu) 
nun ince sarı tunç heykelleri önün -
de duruyor, Adnanı ayakta bekliyor
du: 

- Sizi rahatsız ettim, Adnan bey; 
dedi, annem hasta. Kendisine yakın 
bulunmak istedim; ~ağıya onun i
çin inmedim Hüsrev de rahatsız, iki 
gündür yatıyor. 

Belki görünce.Adnan ne münase
betsiz ümitlere düşmüştü anladı : 
Zannetmişti ki Belkis kendi.siyle fe
laketini konuşacak, bUtUn çok ağlı
yanlar gibi kibirsiz gözlerle, bütün 
mihnet çekenler gibi bir iyi insan 
olarak Adnanı karşılıyacaktı. Daha 
neler ummamıştı: Çirkin bir kadm 
bekliyordu; halbuki matem, bu gü -
zel yüzün mermerine siyah bir kadi
fe kadar yakışmıştı. Adnan taziyet 
etmedi. Bu, Belkise, ölüsünü hatır -
latmak olurdu. Belkis de hemşiresi
ne ait ,bir tek kelime söylemedi. İş
te Adnan buna şaşıyordu. Halbuki, 
bu gayet tabii idi; Adnan tarih ho
casıydı; Aksaraydan yalıya ders 
vermeye gelen adama, Belkis, tenef
füsü, onun teneffüsüne katacak ka -
dar yaklaşacak, ve teessürünü anla
tacak değildi; Adnan bunu anlamı -
yor, önünde ağlamıyan kadına, ken
disini matemine sokmryan yalıya 
hınç duyuyordu; ve dersini bu ıstı
rap içinde anlatırken sesinden, bu 
matemli yalıya yakışacak eninler 
dökülüyordu. Adnan bu ölüm avkası 
içinde aradığı korkunç saadeti bu -
lamadığı için bitkin olmaktan ziyade 
bu saadetin canavarlığını görmi
yecek kadar çılgındı. 

Birdenbire odada bir sükut başla
dı; demindenberi Belkis susuyordu; 
A d n a n da sustu, bu sessizlik 

tçinae Belkisin çehresi teneffüsle 
buğulanmış cam gibi matlaştı; altın 
göz bebekleri paslandı; ellerini yü -
züne kapadı, hıçkıra, hıçkıra ağlıya
rak,çırpınan omuzlariyle odadan çık
tı. Belkis ölen hemşiresinin Adnan -
dan ders alacağını hatırlamıştı. 

Adnan odada yalnız kalmış, göz
leri dolmuş, kendi zavallılığını dü
şünüyor, ağlıyordu. 

Bahriye miralayı arkasında de
niz rengi uzun robdöşambr, belinde 
pembe kalın kordon, ayağında sivri 
rugan pabuçlar, odaya koşarak gir -
di; Adnatıı öpüypr, omuzlagndan, 
kollarından Belkisin hafif lavanta 
kokusu Adnanm içine doluyordu. 
Miralay, tarih muallimine teşekkür 
ediyor: 

- Allah senden razı olsun Adnan; 
cenazede bizi unutmadın; bugün 
Belkis çok müteessir ... Dersini biti
remiyecek, affetmeni rica ediyor; 
ben de hastayım, bak ne haldeyim: di 
yordu. Miralay, her zamanki güzel a
damdı; halinde hiçbir şey yoktu, Ad
nanm göz yaşlarını ölüye ait sanan 
bahriye miralayı kendi ağlıyamadı -
ğma sıkılıyor. 
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[Arkası var] 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Bir hokkabaz ( 10 ) . 
2 - Sersem ( 4 ) . eklet ( 2). Bey

gir (2). 
3 - Parmağın ucundaki (6). sır 

taşıyan ( 4) . 
4 - Kandırma ( 4). kilçük ( 4). 
5 - inan (4). 

6- Hili ( 4 ). hilcre (3) . geniş
lik (2). 

7 - !stfham (2). ağaç yavrusu 
(5). şart edatı (2). 

8 - Kuru ot (5). bir hece (2). 
9 - Amca (3). vapur (4). 
10 - Mastar edatı ( 3) .ruzgir ( 5). 
11 - Şafak (3). istifham (2). bü-

yük (3). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 
1 - Yanık Ömer (9). 

2 - Ayak (4). Uluma (5). 
3 - Nazlanmak (9). 

4 - İklim (5.) 
5 - Ameliyat (8). 
6 - La (2). Av (2). 
7 - Mum (3). Azar (2). 
8 - Eli (3). Yaz (3). 
9 - Rükfıa varmak (11). 

10 - Ahu (3). 
11- Nane (4) . Akıl (4). 

FAYDALl~raergtinb1rl Gül hatun 'ı 
. \. lllklye ' 

~ BiLGiLER --- ----Peride CELAL--' 
Bugün her pazar olduğu gibi ev- zaman hasretlisine kavuşmuş bir 

Bugünkü Program 
.. tanbnJ 

18: Oda musikisi (plak). 19: Haberler. 
19,15: Muhtelif pliklar. 19,30: Zehirli ga.z:
lar hakkında konferans: Kimya muallimi 
Mazhar tarafmdan. 20: Keman ıolo. Stud
yo aanatklrlar ıtarafmdan. Piyano refa -
katiyle. 20,30: St&dyo orkestraları. 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajanımm ıa
zetelere mahsus havadiı; &ervisi verilecek
tir. 

Ankara: 

12,30: Pli1ı: yayımı ve Ajans haberleri; 
19,30: Çocuklara edebiyat; 19,50: Hafif 
plak yayımı; 20,10: Karpiç tehir lolı:anta
ımdan nakil; 20,30: Ajanı haberleri; 20,40 
Karpiç tehir lokantasmdan nakil. 

BUKREŞ 

18: Orkestra; 19,20: Konserin devamr: 
20: Konferans; 20,35: Operada verilecek 
piyesi nakil; 24: Radyo orkeıtrasL 

MOSKOVA ·----
1 18,30: Bir opera piyesini nakil; 22:Ta-I bancı dillerle neıriyat. 

I VARŞOVA 
17,15: Orkestra; 18,20: Oda musikisi; 

18,50: Muhtelif (söz ve plak); 21: Senfo
nik konser; 23,30: Sözler; 23,50: Danı. 

BUDAPF.ŞTE 

19: Radyo salon orkestrası; 20,0: Mas
cagninin "CA VALLER!A RUSTICA -
NA" operaımı operadan nakil; 22,lS: Pa
risten nakil: Liıt nonıeri; 23,40: Çinıene 
musikisi; 24,15: Plik. 

Sinemalar, 11yatrolar 

• TEPEBASI ANFt TİYATROSU : 
Bu akıam saat 20.30 da (Balaban a
fa). Yazan: Musahip zade Ccli.I. Ta
rihi komedi, 4 perde, Her yer elli ku
ruştur. 

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

tizma, Fakirizm ve lpnotlıma numara
ları. 

• MELEK : (Anna Karenin). 
ve (Bulunmryan Adam). 

• ELHAMRA : (Adalar Sar1ı:111) ve 
(Sevda Gecesi). 

• İPEK ı (Klo-Klo) ve (Kaplan Ka). 
• TÜRK : (Saadet) ve (İki Gönül Bir 

Olunca). 
• SARAY : (Lüom) •e (Foliberrer). 
• YILDIZ : (Ask Yilıünden Katil) ve 

(lki Kalp Birleıince). 
• SIK : (Kadın Asla Unutmaz) ve 

(Nil Şarkısı). 
• SUMER : (Kızıl Alev) çe (Kadmlar 

Gölü). 
• A2AK : (WondeT Bar) ve (Vahtf At· 

lar Kralı). 
• KADIKÖY SUREYYA: (Aık Bando· 

ıa). 

• USKUDAR HALE : (Ayııel - Bataklı 
Damm Kızı) Türkçe ıesli ve ıözlü. 

Hastane Telefonlan 

Cerrahpata baetanetl 21693 
Gareba butaneai Yenlbahce 23017 
Haseki kadmlar butaneıi 24553 
Zeynep Klmil baataneal Oıklldar 60179 
Kadııı bastaneeı Çapa 22142 
Beyotlıı Zilktlr baıtanesl 43341 
Gülhane baıtaneıl Gülhan• 20S10 
Haydarpatı NUmane hastanesi 60107 
Etfal haıtaneei Si•ll 42426 
Balrrrlrö., Alrıl haauın• 16 60 
Sarlı Derniryollan Slrlıed 23079 
Devlet Denıirrollan Havdıırpııss 4210 

ltfaJy~ Telefonlan 

lıtanbaJ lttaı1at 
KadlkôJ' ltfai1al 
Yetilkö1 Bakırkö1. BQJilkdere. 

24222 
60020 

Oılrüdar ltfaiyeel 60625 
Beyotla itfaiyesi 44640 
Büyükada He1bell. Barraı ltmalı mm 

takaJan için teldo'tı notralmcfalri memarr 
nn(lll demd lrtfldir. 

Oeoıı yollan acenteıl Teletoo 42362 
Aka1 (Kadılrôy lıkeleıi) 43732 

Çabuk Sıhhi Yardım T~kllltı 

Dip. MI MA R 
Ankara' da % 2.5 ile 

İdealinizdeki Ev ve APARTI
MANI projelendirir, beğendirir 
ve tatbik eder. 

Posta kutusu 127. 

de iş çoktu. Annemle mutfakta kol- insan gibi sevinirdim. Onunla ah
larımızı sıvamış, içi sırlı yeşil küp- bap olmuştuk. Bana bütün köylü 
Iere yağları, pekmezleri döküyor, kadınların ayni çerçeveye dahil ha
küçük sepetlere bembeyaz taze yu- yatını da anlatmıştı. İsmini de ar
murtaları kırmadan sıralamağa ça- tık biliyordum. Gül Hatun .. Bu is
lışıyorduk. Bu çalışma bize adeta min sahibi hasretle andığım çehre
yeni bir zevk veriyordu. tstanbulda leri hayalimde canlandırdığı zaman
iken doğrusu böyle §eyler aklıma lar daima iri, mütevekkil bakışlı 
gelmezdi. Orada her şeyi, satıcılar siyah gözleri, küçük solgun yüzü 
kapımıza getiriyordu. Hergün alış ile yüreğimde bir sızı yaratmıştır. 

veriş vardı. Fakat burada biz de Çok çekingen ve tok gözlüydü. Be
kasabalılara uymuş, her hafta başı ni de çok sevdiği için daima malla
önümüze küçük hizmetçimizi kata- rını düşük bir fiyata venneğe çalı
rak annemle pazara çıkmağa alış - şıyor, onunla bu yüz.den epey uğra
mıştık. Bakraçlardan yoğurdu dik- şıyor ve buna mecbur oluyordum. 
katle torbaya boşaltırken bu küçük Kimsesi yoktu. Köyde, damında 
kasabadaki birçok bilmediğim taşra yalnızca oturuyor, küçük bahc;esin
adetlerinin beni iyice sardığını, hat- de birkaç tavuk yetiştirip, her sa.
ta !stanbuldan ayrılmak azabile uğ- bah sürüye kattığı siyah benekli 
radığım can sıkıntısının bile yavaş ineğinden çıkardığı sütle yağ, yo
yavaş kaybolduğunu düşünüyor - ğurt çalkıyarak, bunları pazarda 
dum. Hafifçe kapı çalındı. Elimden satıp kıtkanaat geçinmeğe çalışı • 
yoğurt torbasını brakarak kapıyı yordu. Çok zayıf olduğu için tarla
açmak için davrandım. Mutfaktan da çalışmazdı. Kışın köyde öteye
çıkarken annem arkamdan seslen - beriye yün çorap örer, zengin ağa
di: lara sebze kurutup dizerek birkaç 

- Eğer pazardan gelen satıcılar kuruş alırdı. Yıllardır bu güç yok-
ise sav kızım, bir şey istemez. sul hayata boyun eğiyordu. Ölen 

Peki, anne diyerek yürüdüm. Ka- kocasının zamanında rahattı. Fakat 
pıyı açınca başını beyaz bir tülbent o öldükten sonra yalnız başına kal
ile kundaklamış, solgun yüzlü, orta mış, kocası köylülerde nadir tesadüf 
yaşlı bir kadın içeri doğru uzanıp edilen yumuşak başlı bir adam ol
gülümsiyerek sordu: duğu için bir türlü onu unutup baş-

- İstiyon mu ki hatunum. Taze kasile evlenememişti. Her zaman 
yumurtalarım, pekmezim, yoğurtum bana derin derin içini çekerek dert 
var. yanardı: 

Annemin tenbihini düşünerek ha- - Gızsız, gızansız bir guru baş 
yır diyecektim. Fakat kadının ba- galmak güç hatunum, güç .. 
kışları o kadar munis, yüzü öyle in- Tek başına bu müşkül didinme 
ce hatlarla çevriliydi ki gayriihti - ile geçirdiği kurak yaşayıştaki güç
yari mırıldandım: 

_ Gir içeri, bir bakalım. lilğü o demese bile siyah gözlerinde 
Yavaşça içeri süzüldü. Siyah yel- gülerken açılaşan manalar, hafif 

dirmesinin etekleri toz içerisinde idi. güneşte yanmış esmer alnında va
Kim bilir kaç saatlik yoldan geli - kit vakit kıvrılan düşünceli çizgiler
yordu. Bütün yorgunluğun, didin - den anlamak müşkUl değildi. Birkaç 
menin karşılığı bir hafta içinde ye- kere de onunla şundan bundan ko
meyip topladığı şeyleri iyice bir fi-
yatla satmağa çalxşarak eline ala- nuşurken bahis köyde yaşayışına 
cağı birkaç kuruştu. Onlar da ce - gelmişti. Gayriihtiyari kırık bir 
binde olarak köye döneceği belli sesle ağzından kaçırdı: 
değildi. Çünkü muhakkak kasaba - - Sen bilmiyon dedi, köyde içi 
dan alacağı mühim şeyler vardı. fesat ne donuz oğlu donuzlar var -
Gaz, tuz gibi. Eğer köyde şalvarla- dır. Bir kuru ekmeğe şükredip yi· 
n eskimiş, paralanmış kızanlar bek- yelim deriz de ona da rahat gomaz
liyorsa iki üç arşın da basma lar. 
götürmesi lazımdı. 0 zaman ben: "Ne gibi rahat 

Bir müddet onunla karşı kar§ıya vermezler?" diye, sormuştum. Fa
sessiz durduk. Ben ondan ne alabi- kat birdenbire susmuş, cevap ver-
leceğimi düşünüyordum. O gülümsi- mek istemiyerek: "Ne bileceksin 
yerek elinde pırıl pırıl kalaylı kil- sen hatunum?,, diye, köye dönmek 
ru''k yogu· rt bakracını yanma bırak-" için torbasını toplamağa başlamıştı. 
mıştı. Öbür elinde tuttuğu kıldan Bir gün tesadüf bana bu sözlerin 
örülmüş kırmızı heybesini de yere manasını da anlattı. Hafta başıydı, 
koymuş, ac:;mağa hazırlanıyor, bir Gül Hatun 0 sabah erkenden gel
taraftan da söyleniyordu: mi§, her zamanki gibi onu misafir 

- Ne de yoruldum, biliyon mu odasına almıştım. Odapın pencere
hatunumr Geçende yağan yağmur- leri bütün kasaba evleri gibi so
lar yolları bozuvemiş, ondan ötürü kaktan az bir yükseklikte idi ve 
pazara da geç kalıvedim mi sana?.. biz kafesleri kaldırdığımız için ge
Alem alacağını almış, benimkilere len geçen fazla olursa tülleri indiri
ahcı bulamadım da belkim evlerden yorduk. O gün pencerenin tülleri 
alan olur diye, mahallere yürüdüm. inmemişti. Gül Hatun her zamanki 

Ben köylü kadınlarını daima iri gibi kanapenin yanına doğru halıya 
vücutlu, omuzları mintanla.rından 

çömelmiş, önüne aldığı torbasını aç-
fırlıyacakmış gibi geniş, yüzleri mağa başlamıştı. Fakat onda bu
sıhhatli, esmer bir renkle yanmış gün hiç görmediğim bir hal vardı. 
ve dimdik görmeğe alışmıştım. Fa- Kaşlan çatık, bakışları bulanık, da
kat bunun o kadar ince bir vücudu ima gözlerini benden kaçırarak ö-
vardı ki dal gibi.. Torbaları açmak nüne bakıyor, hafif titrediğini far-
için önümde eğilen zayıf, bitkin o- kettiğim parmaklarile çıkınını çöz
muzlarma yüreğim sızlıyarak bakı- meğe uğraşıyordu. Her hafta bana 
yordum. Yavaşça: muhakkak bir de parasını almadığı 

- !çeri gel odaya dedim. Hem küçük bir hediyecik getirmeği adet 
alış veriş yaparız, hem de biraz din- edinmişti. Bu'bediye ya bahçesinde 
lenirsin. benim için topladığı ve bir kaseye 

Başını kaldırarak yüzüme hay - doldurup üzerini yemyeşil yaprak -
retle baktı. Belki bunlar bir şehir- larla örterek getirdiği kocaman si
liden ummadığı sözlerdi. itiraz et- yah incirler olurdu, yahut beni bir 
meden torbasını toplayıp kucakladı, çocuk gibi sevindireceğini bildiği 
eline de bakracını alarak ondan ev- küçük sapsarı siyah gagalı minimi· 
vel ilerleyip açtığım yan taraftaki ni civcivlerinden biri. Bu hafta da 
misafir odasının kapısına doğru tavrındaki bütün değişikliğe Pağ
yürüdü ve içeri girerken ayağından men hediyesini unutmamış, bana iki 
terliğe benziyen burunları aşınmış, tane pembe renkli kocaman hindi 
siyah yemenilerini çıkarmağı unut- yumurtası getirmi§ti. Ve ben onu 
madı. O kadar ısrarıma rağmen her zaman memnun eden bol teşek
odadaki kanepelere oturtamamış- kürlerdcn sonra elimde hindi yu
tım. Uçları kırmızı işli yün çorapla- murtalarını evirip yevircrek, içleri
rının ucuna basarak çekingen bir ni nasıl boşaltıp saklıyacağımı onun 
hareketle hemen kapının onune, düşünceli halini görmemiş gibi dav
halmın üstüne çöküvermişti. ranıp sorarken içimden düşünüyor-

0 gün annemin tenbihini, beni dum: Acaba Gül Hatunun nesi var
mutfakta beklediğini unutarak on- dı, onun yüzünün hatlarını böyle 
dan epey şeyler satın aldım. Yo - geren, gözlerine bu kızgın pırıltıla
ğurtu çok iyi mayalanmış, yumur- n serpen derdi ne idi? İsteksiz is -
talarmm içi güneş ışığile yoğrulu teksiz konuşuyor, yağın kaç okka 
gibi pembe, yağı siyah çörekotlu olduğunu, bu sefer tuzsuz peynir de 
kekik kokulu idi. Hepsi öyle taze getirdiğini anlatıyordu. Elimdeki 
ve temizdi ki, annem bile satınaldı- yumurtaları masanın üzerine bıra
ğım bu fuzuli şeylere ses çıkarmadı karak ona bir şey söylemek için 
ve o siyah derin bakışlı gözleri se- dönmüştüm. Birdenbire gözlerim 
vinçle gülerek : "Salıcakla kal" di- pencereye ilişti. Kendimi tutamıya
ye, evden çıkarken her hafta pazara rak: "A!.." diye, başımı döndüğüm 
inmeden bize uğramasını sıkı sıkı zaman Gtil Hatunun ayakta yanım
tenbih ettim. Bu köylü kadın ince- da durduğunu, gözleri ateş saçarak 
cik yüzü, tatlı yumuşak Besile bir- benim hayretle baktığım tarafa bak 
denbire bende garip bir his uyandır- tığını gördüm. Biraz e\rvel gür hı
mış, en se\'gili insanlarım arasına yıklan aşağı doğru sarkmış, patlak 
girmişti. gözlü kocaman bir kafanın pencc -
Artık her hafta geliyordu. Sırtın- reye yapışarak içerisini seyrettiğini 

da kırmızı yün dağarcığı, elinde kU- gördüm. 
çük balrracları kapıdan 2'Öriindüğü [Arkası var] 
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( Gilrıeş - Dil 

Türk Dili 
ile Yunanca arasında münasebete dair 

("GUneo - Dil" teorisinin açtrfı gen.t, n verlmll dil karlılattrrm&
ıan metodu, yurdumuzdaki dil merakhJanna yeni bir çalışma al&
m ~mıştır. Ttlrk DUi Kurumu ileri gelenlerinin bu yoldaki yazıl&. 
n, kanım dı mdald dilseverler üzerinde de izler bıraktığını, bugün 
ne.srettlğiınlz ıu yazı gösteriyor. İstanbul da dile merakh bir göz 
hekiminin yaptığı bu dil ettidU, t.eoriyi kanamanın dlller arMında 
mukayesede ne bUyUk bir fay dası olduğunu açıkça meydana çıkar
maktadır]. 

TUrk dilinin ~nancadaki izleri 
çok eski ve esaslı münasebetlere de
liilet edecek mahiyettedir. KUçilk 
bir tetkik bu kanaati doğuracak bol 
ve güzel neticeler vermekten geri 
kalmaz. O kadar ki, bazan birçok 
türkçe sinonim veya omonimle.rin 
aynen Yunan dilinde de mevcut bu
lunduğu görillilr. Mesel! "arzu" 
mefhumu etrafındaki medlö.lleri ifa· 
de ebnek üzere tesbit olunabilen yu
nanca kelimelerden sekiz tanesinin 
Tilrk dilinde yaşıyan sözlerden baş
ka bir şey olmadığı müşahede edi
lebilir. 

nalara da gelerek kelime asli hüvi
yetini şaşırmı§ bir haldedir. 

! - Zite. o 
Kelimenin etimolojik §ekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 

(iğ + iz + it + eğ 
(1) lğ: Arzuya delalet eden sı

caklık manasına ana köktUr. 
(2) lz: .A;!a kök mefhumunun ol

dukça geniş bir sabaya ta~tığını 
gösterir. 

(3) lt: Geniş sahalı arzunun di-
namik olduğuna işaret eder. 

(4) Eğ : Fikri tamamlar. 
Yani ''dinamik ve oldukça geniş 

:t A N 

Türkiye için yegane mUmesslll BOURLA BİRADERLER ve Şsi. 

İıtanbul - Ankara • İzmir 

VENOS RUJU 

29. 5. 936 

bunun için vOc:udu· 
nuıun gOn••• maruz 
kelan aksamına 

Gayet cazib renklerile kullananla- B A R O N ı A 
rı hayretlere düşürür ve 24 saat du- 110ıt.llik yağı lilrünOz. 
daklarda sabit kalır. Bu ıul'etle dOı ve 

VENOS KREMi : 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en şayanı emniyet ve iti
mad olanıdır. , 
VENOS PUDRASI : 

Şık ve kibar familyaların rağbe
tini kazanan, narin ve nazik cildli· 
leri teşhir eden yüksek evsafta ee
slz pudradır. 

VENOS RiMELi : 
VenUs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalbelere ok gibi saplanır. 

aınız. 

-

Yalnız §U var ki, her iki dilde yer 
almış bulunan bu kelimelerin herbi
ri türkçede ayrı bir mana inceliğini 
ifade etmek vazifesini üstüne almış 
bulunurken, yunancada bunların a
rasında öyle bir iş bölümü görülmü
yor; her kelime, az çok biribirine 
yakın, birçok mefhumlar ifade etti
ği gibi her mefhum da ayni zaman
da birkaç kelime tarafından temsil 
edilmektedir. 

mikyasta bir arzu." •••••••••••••••••••••••••••• 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf 
Karıman, N. Tarika, Şark Merkez - · 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Banyolel" 

sporlar için 

elzemdlr 

Sonra, dikkate llyık diğer bir 
nokta. daha var: Güneş - Dil teorisi
nin gö~terdiği yolda yapılan tahlil
ler türkçede bu kelimeler araSinda 
görülen iş bölümünün tamamen fo
netik sebeplere istinat ettiğini, ya
ni manadaki en ince farkların bile 
kelimelerin bünyesinde mevcut hu· 
susiyetlerden doğmuş olup itibari 
olmadığını açıkça gösterir. 

!ki dil arasındaki iştiraki temin 
eden maddelerde tUrkçenin kaynak
lığını gösteren bu iki nokta, yani: 

1 - Kelime ile mefhumun müte· 
kabil ve inhisarcı bağlılığı; 

2 - Mananın, itibari değil, vazi
feleri muayyen olan ses unsurların
da, doğmuş bulunması. 

Şimdi gözden geçireceğimiz keli
melerin tetkiki sırasında tebarüz 
edecektir. 

1 - Tel (e) - oı tclo 
Güneş - Dil teorisine göre kelime

deki asli maddenin etimolojik gek
li: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + et + el + eğ) 

dir. , 
(1) Eğ: Sıcaklık manasına ana 

köktür. Buradaki sıcaklık, arzu fik· 
rine delA.let eder. Hararetten arzu 
mefhumuna geçilmesi uzun boylu 
izahlara muhtaç bir mesele teşkil 
etmez. "Hararetle ka~ılamak, bir 
işe ısınmak, birisinden soğumak" 
bibi tabirler arzu, sevgi ve ealr bir 
takım duygularda sıcaklık görme
nin hA.11 devam eden bir telakki ol
duğunu gösterir. 

2 (Et: Ana köke müspet, yaptırı
cı bir vasıf verir. 

(3) El: Ana kökUn yaptırıcı va!!· 
fmı uzaklara, bellisizliğe atar. 

( 4) Eğ: Fikri tamamlar. 
Şu halde bu kelimenin manası, te· 

oriye göre, "yaptırıcı, fakat mtip· 
hem, uzaktan tesir eden bir arzu" 
demek olur. Buradaki yaptırıcıhk 
vasfının rolUnü anlamak için (dile· 
mek) ile (özlemek) mefhumlarını 
mukay~ etmek icap eder. Bunlann 
her ikisl arzu fikrini ifade eder: eu 
fark ile ki "dilemek" te yapılması 
beklenilen bir §ey olduğu halde, 
"özlemek" te udece arzu hiMinln 
beyan ve hiklyeei var. Denebilir 
ki "dilemek" dinamik, " özlemek " 
ise statik bir mefhumdur. 

Be1lisizlik vasfını da belirtmek 
için yine (dilemek) mefhumunu bu 
sefer {istemek) ile karşılaştıraca
ğız. "lstemek" te arzu fikri sarih, 
mutlak ve adeta aculdür. Halbuki 
"dilemek" te müphem, acelesiz ve 
beklemeğe tahammUl gösteren bir 
hal var. Işte, (telo) nun tahlilinde 
bulduğumuz iki mühim ve karakte
ristik vasıfla beraber, bu kelimenin 
tam manası "dinamik fakat bati "lir 
arzu" olur ki, dilimizde (dile • mek) 
veya (tile - mek) sözü ile temsil 
edilfyor. 

Filhakika "tel (e} • o" nun fone
tik<:e "tile - mek" ten başka bir gey 
<" ' ·, ethnıılo,1ik mukayese ile 
..... . • 1: ·ektedir: 

(1) (2) (3) ( 4) 

( iğ + it + il + eğ)' 
(eğ + et + el + eğ) 

Kelimenin türkçede orijinal ve ta
bii manası muhafaza edilmiş bulun
duğu halde, yunancada "talep, mu
vafakat, emir, iddia" gibi başka ma-

Arzudaki genişliğin mahiyetini 
anlamak için yine bir mukayese ya
pacağız: "Sizden bir ricam var" de· 
diğimiz vakit şöyle bir fikir kastet· 
miş oluyoruz: yerine getirilmesini 
sizden umduğum bir arzum var. Fa
kat "sizden bir isteğim var'' diyecek 
olureak mücbir bir arzu ifade etmiı 
oluruz. Yani "yerine getinneğe 
mecbur olduğunuz bir arzum var" 
demektir. Işte arzunun genioliği, 
ta.~kınlığı budur. 
Şu halde (ziteo} nun manası "ta§· 

kın ve dinamik bir arzunun izhan" 
olmak lazımgelir ki, bizim (iste • 
mek) tamamile bu mefhumu ifade 
eder. 

Bu iki kelimenin etimolojik ı,ekil· 
!eri bunların aslında ayni oey oldu· 
ğunu gösterir: 

(1) (2) (3) (4) 
(iğ + is + it + eğ) 
(iğ + iz + it + eğ) 

Kelimenin yunancadaki manası: 
"Istemek, dilemek, özlemek, aramak, 
araştırmak, sormak" tır. 

~ - Zelev - o 
Kelimenin etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + ez+ el + ev) 

(1) Eğ: Arzuya delalet eden sı· 
caklık manasına ana köktür. 

(2) Ez: Ana kök mefhumunun 
oldukça geniş bir sahaya taştığını 
gösterir . 

(3) El: Geniş mikyasta.ki ana 
kök mefhumunun uzaktaki bir obje
ye taalluk ettiğine ioarettir. 

( 4) Ev: Fikri tamamlar. 
Bu takdirde (zelev • o) nun ma

nası: "Uzakta kalan bir objeye kar· 
şı olduk<:a geniş mikyasta arzu duy
mak" olur ki, tUrkçede bu fikir 
(özle - mek) sözü ile ifade edilir. Bu 
iki kellmenin de diğerleri gibi Mlın
da blr olduğuna. etimolojik şekilleri 
oahittir: 

[Arkası varl 
Göz hekimi 

Dr. Mehmet Ali 

YEN• NESRiYAT 

ARKITEKT • MiMAR 
Bu aylık, mimari derginin 63 Un

cu sayısı çıkmı~tır. Içinde birçok 
yapılmış yeni binalara ait proje ve 
fotoğrafilerle mesleki yazılar var • 
dır. Allkadarlara ta.veiye ederiz. 

PERŞEMBE GAZETESi 
Pertembenin 61 inci ııayısı birçok 

güzel, meraklı yazılar, nefis re21im
lerle çıktı. Dolgun mündericatı a· 
ra.sında 18 sene sefirlik yapan Ga
lip Kemali ile çok enteresan bir re
portajı, Hikmet Ferldunun meşhur 
canavar avcısı neler anlatıyor isim
li yazm, Zt>ki Cemalin Avrupa re • 
portajlan, Ödenen borç isminde çok 
güzel bir hikliye, İlhan Siyaminin 
çevirdiği meraklı seyahat romanı, 
Güzide Sabrinin hicran gecesi isim
li edebi romanı, Naci Sadullahın 
açık mektubu, Tilrk devlet fikri 
ba§lıklı bir ba§makale, sabık Al
man lmparatortı Vilhelm ne llem
de, reeimli fıkralar, dolgun sinema 
ve mlza.h uyfalan vardır. 

Dr Hafız Cema' 
'lAHILIYE. MUTEHASSIS1 

Pazardan başka ııünlerde (2,30 
dan 6) va fıtanbu1 Oivanyolu (104) 
veni numaralı husust kabinesinde has 
talara bakar. Sah, Cumartc!i sabah 
(9,30 - 12) aaatled bakikJ hkarayı 
mahıuıtur. Herkesin haline cSre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve n te· 
lefonu 22398. Itıılık telefon 21044. 

Nafıa Bakanlığı Sular 
Umum Müdürlüğünden: 

15-5-936 tçırihinde eksiltmesi yapılacağı gazetelerle 
ilan edilmiş olan Bursa Ovası islah ameliyatının geri ka
lan kısmına aid işin eksiltmesi görülen lüzum üzerine 
1 Haziran 936 Pazartesi gününe talik edilmiştir. (2704) 

Deposu: Evliya zade Nureddin 
Eren, kimyevi ecza lllt ve ıtriyat 

ticarethanesi, Istanzul - Bahçekapı. 

ZA Y! - Galata Ithallt gilmrUğUnUn 
81584 numerolu ve 11-4-34 tarihli 
makpuzu zayidir. Yenisi çıkarılaca

ğından eskisinin hükmti yoktur. Nur 
Kalem Llmitet Şirketi namına Izzet. 

Istanbul Asliye Mahkemesi Birin-

1 - Trakya umum Müfettişliği . bölgesinde bulunan ci Hukuk Dairesinden : Holantse 
Bank Uniye merhun 4600 adet lzmir 

köyler için 13981 aded defter, mevcud şartname mucı-

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 

bince tab ve teclit edilecektir: 
2 - Muhammen bedel yedi bin liradır. 
3 - İhale 9 Haziran 936 Salı günü vilayet binasında 

Ranayi ve ticaret Tilrk anonim şirke
ti hisse senedinin 29 Mayıs 936 cu
ma gtinU saat 10 ile 12 arasında Is
tanbulda 4 ilncil Vakıf hanında men 

mektubculuk makamında saat 15 de yapılacaktır. kul kıymetler ve kambiyo borsasın-
4 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacaktır. Kapalı da satılacağı ilan olunur. 

zarflar ihale gününde ihale saatından bir saat evvel saat 
14 de vilayet Alım Satım Komisyonuna tevdi edilmiş 
olacakdır. 

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

riyetinden istevebilirler. (2838) SRfiO 

ZA Yl MUHUR - Ziraat banka -
..nda lnıllaRdığım tatbik mtthttrtlmtl 
zayi etflm yenlslnl çıkaracağımdan 
hükmü ~·oktur. Trabzonda. suruna ma 
halleslnde Sofu ~ıkmaz sokağında i
biş oğlu Mehmf"t kızı Hayri~·e. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.N. Semti ve mahallesi Sokağı Emllk No. 

1221 Heybeli ada E. Sed E . 30 MU. 
Y. Kırmızı Mahallen 7 
Gül 

1377 Galata Emekyeme:z Mürver E. 3 
Y. 7 

1457 Üsküdar Hasna hatun Servili E. 16 
Y. 18 

1474: Edirnekapı Kariyei a- San Yanlt0 14 
tik Alipaşa 

1493 Büyükdere Elmadağı 12 

1764 Beyoğlu Emin camii Ilar mahallen E. 27-29 
Kahya bey Mahallen 21 

6336 Samatya Imrahor Kuyu bakkal E. 27 
Y. 31 

8082 Arnavutköy E. Büyük Ayazma E.129-131 
Y. Beyaz GUI Y.13:5-137 

8122 
" 

Büyük Ayazma E. ve Y. lö 

S214 Gadıköy Caf erafa E. MUtevel1i E. 3 
Y.Neşe Y. 5 

8218 Büyük Cartı E. Bat pazan E. ve Y.131 
Y. Çadırcılar 

8221 Beyoflu Hllleyinafa Divarcı E. 49-29 MU. 
mahallen Y. ~7-59 
Duvarcı Ahmed mahallen 49 

2194 . Kurtulu3 E. Bekçi E . 38-40 
Y. Feylesof Y. 65 

2611 Boyacıköy Re§itpaşa E. l MU. 
8162 Beyoğlu Hüseyinağ& Duvarcı E. 55 Y.65 

Cinsi ve His. 

199,50 metre 
arsa 

Arsa. 

97,50 metre arsa 

132 metre anıa 

92 metre anıanın 
1/ 2 Hiı. 
Ahşap hanenin 
1/ 4 His. 
Ahşap hanenin 
13/ 15 His. 
Ahşap hanenin 
2/ 4 His. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

100 Açık 
arttırma 

310 .. 
60 

" 
530 " 

50 " 

26:5 
" 

630 " 
1205 Kapalı 

zarf 
8265 metre bağ yeri 450 Açık 

ve Kulube Ue tar- arttırma 

lanın 1/ 4 His. 
Kafir hane 2500 Kapalı 

zarf 
Ki.gir dUkklnnı '40 Açık 
7 /8 His. arttırma 
Klglr apartnıanm 8780 Kapalı 

3/ 4 His. zarf 

Ahpp hane 

414 metre arsa 
72 metre arsanın 
12/ 14 His. 

900 Açık 

arttırma 

110 
130 

.. 

.. 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün mUddetle satı§a çıkanlmıştır. !haleleri 15-6-936 tarihine te

'>adUf eden Pazartesi günU saat on dörttedir. Satı§ münhasıran gayrim übadil bonoeiladır. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
Tarsus Satışı: 

Semti ve mahallesi Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre muhammen K. 

T&rBUı ince ark .. 22/ 140 Harap fabrikanın 1/ 3 30:500 lira 
hissesi ve değirme-

nin 2/3 His. 
Yukarda evsafı yazılı fabrika ve değirmenin kapalı zarf usuliyle satıoa çıkarılmıştır. !halesi 12-6-936 cu· 

ma gUnU sa.at 15 de Tarsus MalmUdtlrlUğUnde yapılacaktır. Sat" mlinhasıran gayrımUbadil bonoelladır. 

GOneı yanıklıklarının panzehiri 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankası Hisse Sahipleri. 

dahili nizamnamenin 29 ncu madde· 
sine göre, 16 Haziran 1936 3alı gü
nü saat on iki buçukta Londra'da, 
E. C. 2. Old Broad Street, Wincheıı· 
ter House da toplanacak yıllık genel 
Kurultaya çağırılır. 

Müzakere ruznamesi : 
1.- Genel idare Heyetinin 1935 

senesi işlerine ilişikli raporu; 
2.- 31 Ilkkanun 1935 tarihinde 

kesilen hesapların tasdikı ; 
3.- Temettü hissesinin tayini; 
4.- Genel lda~ Hey'etine aza 

seçimi. 
Banka dahilf nizamnamesinin Z1 

inci maddesine göre, genel Kurultay, 
en az 30 hisse senedi olan biltün 
hisse sahiplerinden terekküp eder. 
Bununla beraber, 16 Haziran tarihin 
deki Kurultaya, hisselerini bu top
lantı için gösterilen tarihden en aı 
on gün evvel Bankanın aşağıda ya· 
zıh Merkez ve Şubelerine veren ın.. 
se Sahipleri girebilir : 

- Paris'de, Meyerbeer sokağındı 
(IX o) 7 numaralı Banka Merkezine: 

- Londra'da, Throgmorton Street 
(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka. 
Merkezine; 

- Istanbul'da, Banka tdare Me~ 
kezine ; 

- Bankanm muhtelif şubelerine. 
sssı 

Profesör K. KömUrciyan'ın 
Yeni ve kıymetli kitablan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kt· 
Yeni muhasebe usulü 122,5 ,. 
Ticart malfıınat ve banka· 105 ,, 
cılık 
lkstisad ilmi 87,5 " 
İhtisas muhasebeleri 175 ,. 
(Şirket, sanayi,ziraat ve ban· 
ka) Ticari ve mali hesab 
1 inci kısım 70 ,. 
Zihnt hesab kaideleri 20 ,, 
Liı,aritma cetvelleri (yeni 
rakam) S6 ,, 

Baolıca ıatıt yeri: tKBAL KC1· 
T'OBHANESt, müellifin (K. Kö
mürclyan, BüyUkada) adresine de 
yazılabilir. 

• 

Modern A.umw &n'a.tı 
ve Alman Tezyinab San'atıa.rı 

SERGiSi 
tstanbul'da Fındıklı'da 

Bilzel San'a.tlar Yüksek Okulun· 
da 30 Mayıı'dan • 8 Haziran'• 

kadar açık bulunacaktır. ~ı. 



L De•let Demiryollan •• Li"Nanlan ifletme 
Umum idaresi ilinlan 

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

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlan ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalan hangi ek
liltmeye aid ise o eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmalan lazımdır. 

Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
iünden alınabilir. (2791) · · 

Cinai MuhammenMuvakkat Eksiltme Saati 

l -Bezirler 
2-Neft yağı 
1-Vemikler 

bedeli teminatı günü 
22380lira1678,50 lira 22-6-936 1 S 
4800 " 360 " " " 15,30 
5965 " 447,38 " " ,, 16 

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

boya 
56,25 " " " 10,30 

1 - Ustübec;ler 114 7 5 ,, 
ve sülyen 

860,63 " 24-6-936 15 

G - Toz ve anilin 3827 ,, 
boyalar. 

'-Grafit" 
Plombajin -

1205 " 

287,03 " " • ' 15,30 

90,38 ..... ., 

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

1 Haziran 936 gününden itibaren değiştirilecektir. 
~eni vakti hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. 
l>aha fazla malumat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

(1145) (2858) 3883 

Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç 
~tıbbi malzeme 25 Haziran 936 Perşembe günü saat 
lS,30 da Ankara'da İdare Binasında kapalı zarf usulü ile 
latın almacakdır. 

Bu işe cirmek isteyenlerin (3918,35) liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
\'ermeleri lizımdır. 

Sartnameler beheri (265) kuruş mukabilinde Ankara 
\te Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2926) 

Efi@D[J!) 

o o o 
Yerli Traş BıçaÇı 

Ankara Nümune 
Hastanesi Baş Tabipriğinden: 

Hastanenin 1936 rııali yılma aid apğıda mikdar ve 
tahmin edilen fiatlan ve eksiltmenin şekli ile muvakkat 
t~minatı yazılı muhtelif ihtiyaçlan eksiltmeye konulmuş
tur. 

Sartnameler Ankara'da Nilmune Hastanesi Baı Ta
bipliğinden lıtanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüiilnden alınır. 

Eksiltme 29 Mayıs 935 cuma cünü aaat 14 te Ankara
da Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
DİKKAT : Muvakkat teminatlar nakit olarak komis

yonca almnuyacatmdan nakit vermek isteyenler ihale 
giinünden evvel hastaneye müracaatla temiantlannı Ma
liye V eklleti veznesine yatıracaklardır. ( 104 7) ( 2 614) 

il 
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! " TAN " gazetesinin 1000 liralık aİ&ortah § 
İ abone teklifnameai kuponu ; 
~ No Tarih : 29/5/1936 ~ 
1 ! 
1 Adi. baba adJ i 
i IOY ach i 
- -- -1 Doldula ,. " yıl 1 
~ i 
i iti "snca ; 
1 vereae.ı -
1 1 
- kimlerdir ! 1 
-- 1 

Tahmin edilen 
flatı 

Ltn.Ku. 

1 llwnetglh 
Muvakkat _ Adl'Mt -

! temtnatı Cinll Eksiltmenin 1 1~-----~·-------------
Lira Ku. eekli : Malflliyeti var 

Kilo 

-----___ ---------------- j mıdır, var iM ne-
17400 44000 130& Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usuıu : resinden maltll· 

1 --5400 27000 60G Yolun ., ., ,. - dUr ! 
6600 44000 ,. Stlt .. " .. ! 

-
1 

8112 80 70000 808 80 Ekmek ve fru.cell ,. ,. " İ Nekadar saman 
26'00 800 ton 1980 Kok kömtlrtl .. " " - l~ aboDe oldutu 

Baıılanp:ı : -----
i 

3212 80 41:SO 2il Sade Yalı Açık eksiltme : 
281 l50 23000 adet 21 M Yumurta ., " 1 l:-iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiliililliliiliiiiiiiiiiiiiiii....,._, 

Soila : 
1 

1 
2210 84000 185 715 Tu.I -
4400 22000 830 Piıino :: : i Ba kupona dercedilecek 7Udar P7et okmıaklı JUıbmt olmalıdır. 

latanbulda Tan pzeteai aiprta aerviaine. 112 ao aoo s so Salça .. " : 
75 MO 5 32 Mercimek ., ,, 1 1 

400 8000 30 
175 1000 13 15 

1120 3500 84 
2800 10000 210 
2H5 5500 160 87 
500 2000 37 :so 
280 1000 19 50 
m 500 937 
M SO 300 484 
90 600 675 

150 600 1125 
150 l:SO 11 25 
600 3000 45 

Limon .. .. 
Nohut .. " Keeme teker .. .. 
Toz eeker .. .. 
Sabun 

" .. 
Pirinç UDU ,, H 

Makarna 
" " Şehriye 
" • Nfp.sta 
" " Un 
" " Kunı Uztım 
" " Kunı Bamya " " Kuru l'uulye 
" " 287 50 500 2156 Zeytin Yağı 
" " 260 1300 19 50 Taze Bamya .. •• 

160 200 12 Havuç .. " 210 8800 ıs 75 
2M 3000 1912 

Llhna .. " Domates .. " 300 5000 22 50 Pırasa 
" .. 

900 6000 87 50 Taze fasulye 
" .. 

2.0 3000 18 
337 :so -&500 25 31 

Tue Bakla 
" .. 

Taze Kabak .. .. 
450 7500 33 75 lapanak 

" " «O 4000 33 Patlıcan " " 260 8000 19 50 Semiz otu .. " 170 2000 12 75 
10 ıooo a• 
'12 6000 5(0 

1200 16000 90 
1600 4000 120 
950 Z500 7125 

Soda .. " Kunı Kayma 
KbtU&tU .. • Patates .. • Tavuk ve Plllç 

" • 
Benzin " " 3618 

• 
~---~--..,.Krem Balsamin 
~ Tabiatln bahoettiğl cUzellitı 

kıymetlendirir. Esmer, kumral 
aanım her tene tevafuk eden ye
pne kremdir. Lltif kokuaile ee
vimll bir bava yaratır. aıtteıu 

leke, .tvtlce. çU ve burufulduklan 
lrlmilen ctdertr. Gençlik taraveti· 
Dl hata yumueak ve cazip bir ten 
yaratır. 

KREM BAL8AM1N VAGU 
Ge'ce tc;ln peobe renkli 

KREll BALSAMIN Y AG817 
08ndtls için beyu realdt 

KREM BALS.utlN ACI BADEM 
Gece için beyu renkli 

KREM BAL8AMIN &CI BADEM 
GUndllz için beyaz renkli 

BlltUn tanmnut ıtriyat ve tuhafi 
ye malualarmda vardır. 

INGILIZ Lt.NZUll IXJ'UNl:ll1 ile,.._ · 18tubal 

-
1 

i 

Guehnlzln 21 Nlaa ı• allüa -
uada yudJ .,artlar dalnelllde kaa
ya kartJ 1000 U. alık algortab aboae 
yaaımaJı latiyonun. Aboıaemaa bedh 
U sl•d.U•lftlr. 81prt:a mnmz'MI 

15 
kUl'\lfluk 
pul ve 
lmu 

1 

1 
: ala yapılmeemı dllerlm. i 
• ••ııı•mı .. 11ı•ıııı•ıııı•ıııı•ı111•ıııı•ı111•1111•111ı•11ıı•ıııı•11: 

ıx ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARI r 
Dlltkllnler Evine lbmı olan 18 kalem bbbl ecza ve allt pazarlığa ko

DUlmuttur. Eca ve alitm hepeine 303 lira 2 kun11 f"ıat t.ahmtn olunmllf
tur. Şartnamesi ve listesi Leva.zmı MUdürlüğünde gö~ebilir. Puarlıp 
ıirmek iateyenler, kanunun tayin ettiği veeikalarla 22 lıra 75 kuruşl~ 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30-5-936 Cumartem 
gUntl saat 11 de Daimi EncOmende buhınmalıdır. (2931) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kiruı teminat 

Beyoflunda TepebalJDda Meerutiyet caddelinde 
8 N. 1ı dtlkkln 180 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde KUçllk Ayazma 
aokağuıda 30 • 63 N. ev 96 
Bij~ .._.~ ea•Lt 'nAe 
H N. il Dllkklıı 
ArnavutköyUnde Lütfiye mıhılleeinde Dçü 
Ayazma sokağında 12-27 N Jı ev 
Fatihde Kinnutı mıhıUeeinde 20 N. lı Tettmmei 

88 

13,50 

7,20 

• 
2,70 

Samine medreaeai 288 21,80 
Yukarda semti senelik muhammen kiram ve muvakkat teadnatlan ya

zılı olan mahaller 937 veya 938-939 aeneleri mayısı sonuna kadar ayn 
ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuı ihale gilnilnde istek· 
lisi bulunmadığından artırma 1 Haziran Pazartesi gtlnUne uzatılmıştır. 
Şartnameleri Levazım MüdürlUğllnde görülür. Artmnaya girmek is~e
yenler hizalarmda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya meırtubıle 
beraber yukarda ya.zılı günde aaat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdJT. 

;< <1> (2949) 

Galat.ada Yenir.engin sokalmd& 49-51 No. lu biıwım baknn•nhk ytl· 
zllnden harab olmue ve cephesinin muh~lif tehlikeli surett.e 
çatll.Dll§br. lebu ma1ızuru 48 saat zarfm e etmek icabeder. Ak&i 
takdirde yeni yapı ve yollar kanunun cll madcte.i tatbik edilecek oldu
ğu teblif makamına kaim olmak tlzere illn olunur. (B) (2953) 

Şehrin aukiiııetini ihllldıen başka bir faideli olmayan motörlll nakil 
vuıtalannda kullanılmakta olan klaDiyoalarm tebriD meü6n olan kı· 
sımlarmda kullanılmamalan ve halkın da aeyrllaefer uaullerine daha zi
yade riyetki.r olmalarmı teminen daimi encUmence 27 mayıs 9.18 tarihli 
içtimada karar verilen tıç maddelik teüihi beledl qalJ)'a 11aım11tır. 
llin olunur. 

TellbUıt Wedl : 
ı - MotörlU kara vesaitini aevk ve idare eden eoförlerin belediye hı.ı

dudunun ıwldin olan kıaımlarmda klakaiyon kullanmılan yasak edil
miftir. Lüzumu halinde yalnız el konıaaı kullanılır. 

2 - Yolcular mokaklarda gittikleri iatlkametin •i tarafım takibe 

' 

mecburdurlar. Yollarm orta kıamı nakil vuıtalarma tabata ediJmiı oldu
ınhiUr l•r Umum MOdlrllOlnden: fundan piyadeler mevcud 01an yerlerde yaya kaldmmlan tıserincte, oı. 

'---------------------- mayan yerlerde yollarm bnarlarmdua ~. Lilzum ve zaııı. 
250 adet eski büyük bidon 5 - VI. 936 Cuma günü 

saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin bidonlan 
cörmek üzere her gün Paşabahçe fabrikaama ve puarbk 
için de tayin olunan cün ve saatte yibde S teminat para
ıiyle birlikte Kabataıda Levazım ve mübayaat Subesi 
Müdürlüğündeki alım satım komisyonuna müracaatları. 

(2939) 

İdaremize aid kullanılmıı Stüdebaker marka kapalı 
bir otomoLıi 2 - VI - 936 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 1 O da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Otomobili 
görmek için Cibalide nakliyat Subemize ve pazarlık için 
de tayin olunan ilin ve saatte yüzde 7,5 güvenme para
lariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Subesi 
Müdürlüiündeki Alım Satım Komisyonuna müracaat
tan. (2938) 

ret olmadıkça yayalarm eokak ortalarmda llkayd ve avare dolıpnııın 
ve durmalan )'18-kbr. 

3 - Bu tenblhi beledl'Je rla,S etmiJU)er ummu Belediye'ye mllteallit 
ahkamı cezaiye kanUD1U1& tevftbn eezalandlnlacaklardır. (B.) (29M) 

A~ık arttırma ile Satıf 
Belediye Sular idaresinden 

Fiat Marka Otomobil 509 Moqeli 4 silindirli 1 adet 
Ford Kamyonet 931 ,, 4 ,, 1 ,. 
Delihey Kamyonet " Hurda " 1 ,, 
Fiat ,, 1 ,, 

1 - Yukanda tafsilatı verilen otomobil, kamyonlar 
açık arttırma ile satılığa çıkanlrmştır. 

2 - İateldiler 1at11 eartnamesini İdarenin Taksim 
Merkezindeki Lwazım servisinden parasız olarak alabi
lirler. 

1 KuroK İLANLAR 1 .a-~. !~ya™:!..!~~ 3 - Açık arttırma 8 Haziran 936 Pazartesi günü saat 
• " - YAR caı-a -•UMD IUU- ....... 15 de İdarenin Feriköy fabrikasında yapılacaktır. ( 2944) 

rilen Galatada Voyvoda caddeeinde -----------~------------UO Ura -ede kira ptlren Kadı- 4~ numarada Kuapyan biraderlere 

SIPAHi OCAGINDAN k6ybde Yeldeğirmenlnde Tepe ao- ait l'iricider bu.ı dolabı ~936 cu
kalmda bir hane 1000 liraya Atdık- ma gUnU saat 12 den itibaren sözü 
m-. llıhaJJe bekçiai ~ mtlra- g89en dllkklnda hanr bulunacak 31 lılayıa ve 7 Huiran 936 tarihlerinde yapılacak Atlı 11ani mO..baka· 
caat. memunı tarafmdan .. tılacaiı llln lan bul ubab dolayialle tehir edilmlttir. llU...bablarm yapılacağı glln-

S9Sl. olunur. C2331:S) ler haıkaca llln edilecektir. 



TAN 

Güzelliğin ve sıhhatin en büyük 
imtihanını diş,er geçirir . 

lsllrabın ve a§r1nın en 
9iddetllalnl en kolay, 
en çabuk ve en ucuz 
gec;lrmenln c;aresl bir 
kate GRIPltt almaktar 
mideyi b ozmaz, böb· 
rekleri ve kalbi yormaz 

Aldıktan be~ de kika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 
111 il 

inci gibi 

Parlak, 

Temiz, 

Gazel, 

Sağlam , 

Muntazam, 

Bembeyaz 

Dişler : 

Güzelliğin 

Aynasıdır 

(Ayni parlak neticeyi siz de J 
~·-·----------·----------------·--------

RADYO L i N ...- KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKI ~ 
A Ç 1 L D 1 

Altın yaldızlı köşkleri ve letaf etile şöhret bulan bahçemizde her ak. 
§a.m memleketimizin en yüksek musiki san'atkıirları icrayı ahenk 
edecektir. Her pazar caz vardır. Telefon: 41992 

rk~~.~.~.~~~!< l~T}.~ ~~:~iu~~~~y~_iz 
\... 1!11 - - --·---·-·· ____ , MÜDİR1YET 

.--Harbiyedeki BELVO 
YENI BiR IDARE 

ALTINDA 

30 MAYIS CUMARTESi 

Açıhyor 
Telef on: 49091 

Bahçesi--.. 

oENız KIZI Eftalya Sadi ve 
sa~ IFD evetn : 

BESTEKAR Bimen Şen 
Okuycallil Dcaır: 

Keman: Necati Tokyay, Kemençe: 
Aleko, Piyano: Y orgi, Cümbüş: 
Cemal, Klarnet: Ramazan, Kanun: 
Ahmed. 

Ağyazar, Celal, Yahya. 
Bayanlar: Mahmure Şenses, Nebi
le, İhsan Leyla, Ayda, Küçük Mu
zaffer. 

SELANIKLI MEŞHUR ABDl 'yi de SAHNEMIZD E DINLIYECEKSINIZ 
--------~~--~~--------~-------------------------------------

• 
ili 

ltUllANINIZ 

• UCUl , . 
• iDARELi , 

• TEMiZ 

AYDA 2 T. L._SINPAN İTİBAREN. 
t~ ..... _.......,_.,,. 

, # ~ ~ 
101 ISTIL(LAL CAD.- IZA~AT~, 

Sahibi : Şükrü 1'1.ELlH - Umumt Neşriyatı İdare eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

J.l f~ 
&~·ı~ı ..._ 

Erilllıde daiauı bir paket 
YILDIRIM trq bıçaj1 br 
hı111V11. YlLDIRJM trat bt
çalılan blltllıı bıçaklann fey. 
lııinde olup birinci çelikdn 
imaJ ed.ilmi~dir. Her bıçak 
inceden inceye ma.yeneden 
feçirilir H yalnız mDkem
mel olanlın ıatqa çıkanlU'. 
Biaaeoaleyb prantilidir. 

YILDIRIM 
T R A ~ - B 1, A~ 1 

Saç dökülmesi ve kepeklerdeD 
kurtulmak için en milessir ilic 

ADEMi 
iKTiDARA 

-
Tafsilat: Galata P.K. 1255 Bormobin 

8836 

29 - 5 - 936 

rAY D A t:ls i . ail't J / 
J'/LAHIJA~ 
HAHR//H 

.. HASAN .. OLN'A/Y/H ı 
( _ soNf6 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, kannca, örümcek 
ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyalann 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 
kenarlarına, aralanna bolca F A Y D A serpiniz ve 

tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA ile Tahrib Ediniz 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklannızı tehis eden hamam böceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böçekleri, tırtılları, 
kümes hayvanatmda, köpeklerde bulunan pireleri, hay· 
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Ü· 

zerindeki tırtılları behemehal F A Y D A ile imha edi
niz. Nümunelik, 20 ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, 
beş kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİ
NİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A • 
S A N markasına dikkat. 
Hasan deposu : ANKARA, İSTANBUL. BEYOGLU 

KIZILAY kolunun 31 Mayıs 1936 Pazar gUnU ve gecesi 
YALOVA KAPLICALARlrtDA 

Uç Kardaşlar Gazinosunda tertip ettiği muhtelif eğlenceli 

KIRBA OSU 
NA MUTLAKA İŞTİRAK EDİNİZ 

bu fırsatı kaçırmayınız! Hem Kaplıcayı gezmi~, hem de güzel 
bir gün ve gece geçirm.i3 olacaksınız ! 

ZENGiN PROGRAM ÇOK UCUZ BÜFE 
Davetiyeler YALOVA iskele meydanı TAN Otelinden ve BALO 
günü kapıda ve gezgin memurlarımızdan tedarik edilebilir. 

Güzelliği ve yakınlığı itibarile tehrimizin yegane bahçesi 

30 MAYIS CUMARTESl1 AKŞAMI AÇILIYOR. 
Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ve san'atkiirlarmı din
liyeceksinlz. Telefon: 41065. 

BAYAN ~.A..~iYE 
Saz heyeti 

Keman: Cevdet 
Kemençe: Sotiri 
Piyano: Feyzi. 
Udi: Mısırlı lbrahim 
Klarnet: Şeref 

Artistler: 
Bayan Muzaffer 
Bayan Dürdane 
Bayan Süzan 
Bayan Afitab 
Bayan Fahriye 

Okuyucular 
Bay Ya§ar 
Bay Hamid 
Solist Mustafa 

sevimli san'atkar Bestekar Tanburi Selahaddin 

il 
TACETTiN GURTAN 

BüYüK HOBiLYA MAGAZASI 

Bir 
defa 
gelip 
gc rll • 
nüz. 


