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Başvekilin Dünkü Mühim Beyanatı 
"Antakyadaki askeri heyetimize son 

talimatı vermiş bLilunuyoruz ,, 
Hatay için hükllmefe İcab eden tedbirleri almakta 

Kati salahiyet verildi 
Yakında ordumuz Dersim Af kanunu 

ha valisinde manevra yapacak k b 1 · d.ldi 
Bu münasebetle ordu umumi taramada bulunacak, . a ~ · e. ~ · . 

bu meselede kökünden halledilecektir. Bırçok hatıpler 150 hklerın hıya-
net ve cinayelleriııi anlattılar 

Umumi af 
olacak , 

Znnnc <.l lyorum k i, Anliaradıı yıı- 1 
zılan bu sntJı·lnr (liuruıı ) .ıütunl ıı

ı·mda intişur ettiği g ün BüJ lik .l\Jillt't 
l e •Ji l <le yUzclllll k lorin n ffma dair 

uan n ... uıın lı h 'nul&I • .., UUılUh \.:llUJŞ 

olacnktır. l\ıınunıın l\Jcdisto müzıı

kcrcslııdcn C\ ' \ 'CI bu t cdhil' nlcyhin. 
de ne':'l' İ ,\ nt yapanlar 01()11 . Millet 
l\l ccll i ftzn l nı·ı nrnsındıı hiynnctlcrl 
hey ıı clmilc l hir ,·esika ile t c~hit edil
miş '>lnıı ki m c lcrin nffı, milli t e r
biye hnkımııulnıı t ehJlkeli hlr mtsnl 
olmnz mı, di~·e sornnlnr huhııulu

ğundnn ela bnhscclilıH . 

Hnkikntc n milli miirnrle lcnln fctn
k etll g ünlerin i ynşnnıış olnnlnr, o 
günl erde yüzelliliklc r denile n hi~·a. 

net şcbckcsiııin k orkunç lnnliyctinl 
g i;rcnlcr f~:ln -Cumhuriye tin on be
şinci yılında ol n <ln - bunlnrm suç. 
lılrı üzl'rhıc bir Un.ger geçirmek ko
lay bir el hare ke tiyle ynpılnhilecck 
bir fş dcğilılir. 

Zira bnhsc mc,·zu olnn ıulnmlnrm 
hlynnctlerl cczn knnurııındn alclıl

d c \ 'ntnni hlynncU sa) ılan sııçlnr,Jnn 
hcrhım~t birinin lrtikflhı <lcm c k d e
ğildi. Bunların suçları bütün Türk 
mUletlnln vnrlı{;.'1111 clü~maıılnrn tc~

lim e tmek için doğrmlan <loğruyn 

celldtlık \ 'llzitcsinl fillen ynpncnk 
d ercccclo ileriye g iden bir hiynnc t 
idi. 

Celal Ba)1ar, af kanunu, ecnebi sP,rmaye, 
kuponlar meselesine de temas etti 

Başvekilimiz Celal Bayar 
Ankara 29 (A.A.) - B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında ruznamede 
bulunan maddelerin görüşülmesini mü
teakip kürsüye gelen Başvekil Ccl51 
Bayar şu beyanatta bulunmuştur: , 

.. Sayın arkadaşl ar, 

Çok kesif bir meşguliyetten sonra 
muvakkaten vatani vazifclerinize fası
la verirken, sizinle memleketimizin u

(Sonıt Sa. 7 Sü. 1) 

Bununla bcrnbcr <lııhn doğ'ru bir 
larara \•nrnınk için milli mücaılcJ e 
~Hlnclc Türk milletinin knrşılnştı
kı hlyanct ccphcshıtlckl n<lnm1ıırın 
8atcco yüz em kişid en ibare t olnıa
dı~ı, bu J üz cm kişilik list enin ni
çin T C nası] hn7Jrlnnclığmı hntırlıı.

mal; ycrlnıledlr. 

Spor teşkilatı kanunu kabul edildi 

ASil\f l S 

( .~rınıı: ~n ~ Sii '· • 

$F uma mw11111"" a,. 
G9ne güniiıı 11'.csclcsi oıan 

Kedi meseJeslnde sU
ktlnetle ifade hu!an 

temenniler ?! ..• 

Şükrü. Kayanın 
beyanatı \ 

Adliye Vekili beyanatta bulunarak dedi ki: 

Bu adamların çocuklarını ve aile
lerini düşünerek reylerin izi ver iniz 
fürk milleti ve onun Şefi çok büyüktür. 
Affı da eseriel"'bgrbi bi:iyük oıacakbr 

(Yazı ı 4 ncü Snrıra<la) 

Valimiz dün sabah 
Atinadan döndü 

Blzılıittiıı Vstiinilağ Bay Koçyas uc Atituı Scfirinriz Bay 
Ruşen Eşref le bir aradıı .. 

(l"a.:tsı 5 inci sayı/ada) 

Kızllay hemşire mektebi 
Bu sene 

Şehir aha.lisinden ittifaka yakın bir 
ekseriyetin ~empatisi, - hele böyle 
ma3um ve glizcl bir mevzuda ıçten 

arzı belirince - artık daha fazla ih. 
maled.ilmeme1idir ... 

Gençle;imizi hayat savaşı için 
kudretli bir hale getırmek ısfiyoruz1 Ankara 29 (A.A.) - B. M. Mecli- ''Tetkik ve tasvibinıze arzolunan 1 1 • 
sinin bugün öğleden sonra Abdülhalik spor kanunu hakkında bazı maruzat ta 

Yazan: lt1 l!iT/ıll FJD SETI M . 

(Ya:t3t 6 mcı sayıfamıtzdc.) 

., n • • n o 

Rendanın başkanhğında akdettiği ikin bulunacağım. 

ci celsede spor teşkiliitına ait kanunun Beden terbiyesi, spor ve ona mül· 
müzakeresine ge~ilmesi münasebetile hak olan diğer hareketleri, biz milli 
Dahiliye Vekili ve Parti Genci Sek· terbiyenin esaslı bir rüknü olarak te-
rcteri Şükrü Kaya şunları söylemiş- Hikki ediyoruz. H er t erbiyenin olduğu J 
tir: ~Sonu Sa. 4 Sü.1) 

fü:ı'lay Host'Obakıcı lılc7•tcbini Bitirc11 lcr l sti1cl<i.l Mar§utt söyWyor?f~~ 
(Yazısı 5 inci 8(}.y/aila), . 
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~İMDARATORICELl~li 
\'azan ~ IJ<a(d) D ırcaın Kaf O u No. 75 

Teodora kadını sarayda alıkoydu. 

Biraz sonra imparatorla görüşerek bu 
bahsi açtı. Yüstinyanos: 

- Artabanos mert bir adamdır. Bu 
kadınla sadece bir iki gençlik hatıra. 
sından başka ilgisi yokmuş 1 

Dedi. 
- Bu en.un kendi sözleridir. Kadın. 

cağız bana geldi, ağladı ve derdini 
döktü. O kadar büyük yaaln söyliyece
ğini ummam. Artabanosla yUzleştirc. 

Jim. 
Teodora sesini daha sertleştirerek 

devam etti: 
- Evlenmenin mukaddes bir bağ oL 

duğunu ilan ettik. Karısı st.ğkcn ev
lenmek hıristiyanhkta en büyük gü. 
nahtır. Kanunlara ve dine saygı gös.. 
termek lazım. Bu saygıyı bize en ya
kın olanlar göstermezlerse halktan is. 
temeğc hakkımız olmaz 1 

Artabanos çağrıldı. Teodora ile kar. 
şılaştığı zaman işin hiç de şaka götür
miyeceğini sezdi: 

- Onu boşamıştıml 
Dedi. Kadın bunu kabul etmiyordu. 
Teodora son sözü hemen söyledi: 
- Bana bak, Artabanos 1 Doğrusu. 

nu söyle 1 Bu kadının doğru söylediği. 
ne ıüphemiz yok. Bundan anlatılıyor 

ki sen imparatorluk kanunlarına, hı

ristiyanhğın emirlerine aykırı it' yap. 
mıı bulunuyorsun, Ustelik yalan aöy. 
lemek suretilc bizi de aldatmaya kal
kışma! 

Sana iki yol gösteriyorum: Eski ka. 
nnla birleşirsen onun hatırı için suçun 
bağ:şlanır. Kabul etmezsen Ermenis. 
tan metropolidine yazar, sorarım. Söz. 
lerin doğru ~ıkmadığı takdirde mah. 
kum olursun! Yaptıklarının cezası ne 
olduğunu bilirsin 1 

Artabanos susuyordu. 
Teod~a emretti: 
- Cevap ver. 

-Mukaddes Vasilevs ile Vasilisa-
mrz: ne emir buyururlarsa öyle olsun t 

Teodora kocasının yüzüne baktı. 
Yüstinyanosun canı sıkılmıştı. Gens; 
kumandana sordu: 

- Demek ki bu kadının söyledikleri 
yalan değil, öyle mi? Bunu niçin böyle 
yaptın? 

Artabanos ayaklanmıı bir ölü gibiy. 
idi; solgun dudaktan güçlükle kımıl
dadı: 

- Prenses Projtktayı deli gibi sevi. 
yorum. Halbuki bunu çoktan unutmug 
tum: 

Teodora zaferle gülümsedi: 

- Din ve kanun her §eyden üstün. 
dır. Kanru al, ona din ve kanunun em.. 
rcttiği gibi iyi bak 1 Onun sayesinde 
ucuz kurtulduğunu unutma 1 

Artabanos bütün o parlak ve güzel 
hulyalannı imparatoriçenin ayakları
nın dibinde bırakar<ık, yürüyen bir ölil 
halinde dışarı çıktı. Birkaç giln &enra 
da karısile birlikte Afrikaya gitti. 

Projekta üzlildü, ağladı. Tecklora 
onun bu haline dudak büktü ve mırıl. 
dandı: 

- Aptal, sana Iioca mı bulunmaz 1 
Söyle kimi istersin? 

Cevap alamayınca kendisi seçti ve 
evlendirdi. 

Teodora her fırsatta prens Germa
nosu güphe altında ezmesi için impa... 
ratoru aralıksız dolduruyordu. O ka. 
dar ki gerek o ve gerek babalan gibi 
cesur ve enerjik olan iki oğlu devlet 
iJlerinden hep uzak tutuluyorlardı. 
Hatta herkes Germanoslarla konu§
maktan bile çekiniyordu. Bu yü.ıden 
onun kızını da istiyen bulunmuyordu. 

Germanosun kardeşi Baraydes çok 
zengindi. Bir kansı ve bir kızı vardı. 
Fakat karısile hiç iyi geçinemiyoı1du. 
Bu adam kısa bir hastalıktan sonra, 
beklenmiyen bir zamanda öldü. Bırak
tığı vasiyet mektubuna göre bUtiln 
para ve mallarını kardeşine veriyordu. 
Kansı ve kızı hemen hemen hiçbir gey 
almıyordu. 

Tcodora, başka birisinin, halk ve or. 
du tarafından sevilmesi kadar, zengin 
olmasını da korkulu buluyordu. Bunun 
için ölünlin arzusunu büyük bir f Üp
heyle karşıladı: 

- Böyle bir maksat var. Demek ki 
Germanos ailesi bu maksat üzerinde 

anlaşmış bulunuyorlar ve bu uğurda 
zavalh bir kadınla çocuğu aç bırakma. 
yı bile göze alıyorlar 1 

Dedi. 
Fikirlerini Yüstinyanosa açtı. Söz. 

lcrini bitirdi: 
- Bu düpedüz bir hırsızlıktır. Ba~

kasının parasını çalan hırsızdan nasıl 
o paralan alıp sahibine veriyorsak bu 
mirası da kim bilir nasıl bir kurnaz
lıkla elde eden prens Germanostan al. 
malıdır. Vasiyet mektubu kanuna ve 
dine aykırıdır. Haksızlığın önüne geç
mek, haklan sahiplerine verdirmek im· 
paratorun birinci vazifesidir. 

Yüstinyanosun bl.r emri, vasiyet 
mektubunun değerini sıfıra indirdi. ö
lünün para ve malları karısile kızına 
verildi. 

Belizer yeniden Italyaya gitmişti. 

Fakat Tcodora bu sefer onun yanında
ki casusları artırmrş, Narsesi de bera
ber göndermi§ti. Ermeni hadım orada 
generalin yaptığı işleri kontrol elde. 
cek, zafer kazanmaması için lazım ge
len dalavereleri yapacaktı. Böylelikle, 
Belizer, onu feda edemiyen Yüstinya. 
nosun gözlinden de düşürülmüş ola. 
taktı. 

O sırada Tcodoraya: 

- Germanosun kızını istiyen var. 
Dediler. Buna cesaret eden bir adam 

ya silik bir ıeydi, yahut pek cesuı:idu. 
Eğer silik bir adamsa Teodora buna 
aldırmayacaktı. Fakat ya devilse 1 

- Kim istemiı 1 
- Vitalyanosun yeğeni Yoanis .. 
Tcodora başını kaldırdı ve kaılarını 

çattı: Vitılyanos ismi onda çok fena 
bir hatırayı uyanfürmıştı. 

Vitalyanos vaktlle Yüstinüsün ya
kınlarındandı. Gerek o zaman ve ge. 
rek Nika ihtilali zamanında Yüstinya. 
nosla Tcodoranrn tahtlarını saramııt. 

yıkabilmesi için ramak kalmıştı. 

Yoanis _çok cesur, afılgan,. hat's bir 
gen~ti. O zamana k~dar amcasının bı· 
raktığı kötü hatıra yüzünden bir tlirlil 
göze girememiş, İtalya ve Afrikada 
hatta tranda harpten harbe kcşmasına 
tağmen bir türlü yükselememiıti. Yük 
selmesine de imkan yoktu. Halbuki o 
da imparatorluk adamlarının ön safla
rın!da bulunmak, amcası gibi olmak is. 
tiyordu. Eger imparatorun yeğeninin 
kızını alırsa yükseliı yolu açılacak sa. 
nıyordu. 

Prens Germanos bu arzuyu pek iyi 
karpladı. Her iki tara! da ileride bu 
bağın Teodora tarafından koparılması 
ihtimalini düıündüler. Hiçbir kuvvetin 
onları bu arzu<ıan vazgeçiremiyeceği 

hakkında gizlice yemin ettiler. 
Teoldora bunu duyduğu zaman kö

pürdU. 
Her vasıtaya başvurarak, bu evlen. 

menin önüne geçmeye çalıştı. 

Delikanlı yılmadı. 
Gemıanetı aldırmadı. 

Yilstlnyanos artık bu kadar hususi 
sebeplerle ufraşmayı manasız bulu· 
yordu; daha birkaç zaman evvel ev
lenmenin mukaddes olduğundan bahs
eden kansı §İmdi ayni mukaddes bnğ· 

lantıyı koparmak din ve. kanunun al
kışladığı bir hareketi yasak etmek is
tiyordu. Bunun için karısı ona: 

- Bu evlenmenin önüne geçmeli
dir! 

Dediği zaman hiç cevap vermemişti. 
O perhizden sonra bu turşu ne oluyor
du. Bu halile: 

- Ben bu iıe karıımam 1 
Diyordu. Bununla berabct" karısına 

da: 
- Karışma diyemiyordu. 
Gerek delikanlı ve gerek Germanos 

bundan cesaret almışlardı. 
Teodora, genç Vitalyanosa s-:n söz

leri bi~irdi: 

- Eğer bu arzudan vazgeçmezsen 
dik kafalı olmanın eczası pek ağır ola· 
caktır ! 

- Buna rağmen delikıınlı çabucak 
niklhmı kıydırdı ve İtalyaya döndü. 

Teodora onun ardını bırakmadı. 

Belizerle kansına yazdığı mektuplarda 
bu saygısız ve inatçr delikanlının müm 
kün olduğu kadar ezilmesini yazıyor
du. 

(Ar.hısı var) 

Buğdaylarımız üçf MüddeiumumiAnkaradan dönerek beyanatta bulundıt 

~:a~!~~~~s~~!!~~ı A-ğ~ ;-C~i~ ıi- s ~ ~ f~iiJ 
topıan:~~~::evam Muhakemeleri nihayet iki 
Buğday ihracat maddemizin standar 

dizesi için iki gündenberi ticaret oda
srn<la yapılmakta olan toplantılar git· 
tikçe inkişaf etmektedir. 

Dün de sabah ve öğleden sonra iç 
ticaret umum müdürü bay Mümtaz Re
kin başkanlığında olmak üz;erc buğday 
ihracatçılarının iştirakile iki toplantı 
daha yapılmış, standardizasyon müdür 
lüğünce Vekaletin tasvibile hazırlan· 

mış olan buğday standardizasyon ni
zamnamesinin ön projesinin birinci 
~ısmı hiçbir değişiklik yapılmadan ka
bul edilmiştir. 

Karilerimizi alakaıdar ettiği cihetle 
bu nizamname projesinden kısaca bah
sedeceğiz: 

Proje iki kısımdan teşekkül etmek· 
tedir. Birinci kısım, di~er nizamname
lcrde mevcut 1705 ve 3018 numaralı 

kanunlara nazaran yapılacak muraka
beyi çerçeveleyen formüllenmig kısım· 
dır. 

İkinci kısım ise her mahsulün tek
nik hususiyetini ve murakabe mevzuu 
olacak vasıfları ortaya koyan hüküm· 
leri göstermektedir. 

Bu hükümler; mahsulün doğrudan 

doğruya vasıflaştırılması ve bunların 
ne suretle teknik bir şekilde kontrol 
edilmesi lazım geldiğini göstermekte
dir. Şimdiye kadar yapılan toplantılar 
da bu hükümlerden ilk kısmı müzakere 
edilmiş ve aynen kabul cdilmi§tir. 

Buna nazaran V ckaletçe hazırlanmış 
olan nizamname projesi buğdaylarımı· 
zı ilç ana sınıfa ayırmaktadır.: 

Bunlar da sert, yumu§ak ve miksct 
buğdaylardır. Her sınıf da evsaf ve 
mevaldı tene biyesine göre; 1-3 numa
raya kadar derccelenmiştir. Şu halde 
Türk buğday ihracatı her derece üze
rinde tasnif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu 9 devreye dahil olmayan fakat 
yemeklik olarak ihracında mahzur ol
maY.an buğdaylar üzeritıde bir tarife 
yapılmış, bunlann yemeklik buğ

day adile ihracatına müsaade edilmiş
tir. 

Bundan sonra yapılacak toplantılar· 
da nümunelerin ne suretle hazırlana

cağı ve analiz şekilleri üzerinde görü
ıülccektir ki bu da Vekiletçe hazırla· 
nan nizamname pr.ojesinin ikinci kıs· 

mını teşkil etmektedir. 

celsede bitirilecek 
Geçen Cumartesi günü Ankaraya 

giden İstanbul müddeiumumisi B. 
Hikmet Onat orada VeklileUe .birta. 
kım adli meseleler etrafında görüş • 
müş ve dün sabah şehrimize dönmUt 
tUr. 

B. H ikmet Onat dün öğleden sonra 
makamında gazetecileri kabul ederek, 
kendilerine bazı adli hususlarda beya
natta bulunmuş, ve demiştir ki: 

- Adliye Sarayı İll§aatı bu sene 
içinde başlıyacaktır. Üsküdar Adli~·e 
Sarayının da bu sene i~inde bitirilme
sine gayret ediyoruz. 
Meşhut suçlar kanunu çerçeVtSine 

alman ve ağırceza mahkemesinin va. 
zifesi dahilinde olan suçların müddei. 
umumi tarafından azami üç glin için. 
de hazırlık tahkikatı bitirilerek doğ
rudan doğruya hazırlanacak bir iddi
aname ile ağırceza mahkemesine sev. 
kedilccektir. Ağırceza mahkemesi de 
bu davanın görülmesini diğer davala.. 
ra tercih edecek ve hemen oglin gö. 
rülmesinc başlıyacaktır. :Muhakeme 
nihayet iki celsede muhakkak bitiri. 
Je;::cktir. 

Tahkikatı müddeiumumiliğin başın· 
dan sonuna kadar bizzat yapması ka
nunun emri iktizasındandır. 

- Şevki adında bir bekçiyi sabun 
kazanına atarak eriten katil Mansur 
hakkındaki tahkikat ne merkezde bu. 
lunmaktadır?. 

- Mansurun hazırJık ve ilk tahki. 
katı bitmiş, evrak ağırceza mahkeme. 
sine verilmiştir. Duruşmasına Tem • 
muzun 4 ilncU gUnü saat 9 da bakıla
caktır. 

Silivride Bir Adliye Binası 
Yapılacak 

Adliye Vekaleti, Silivrfde bir adli
ye binası inşasma karıır \'Prmis vP bi. 
nanm tahsisatı İstanbul mUddefumu. 
mfüği emrine g-önderilmiştir. 

Yer tesbit olunur olunmaz kısa bir 
zaman sonra inşaata başlanacaktır. 

tki Gangster Be§ Seneye 
Mahkum Oldu 

Ağırccza mahkemesi dün AmerL 1 
kanvari bir haydutluk vakasının du. 1 

B. 1Iikmet Onat 

ruşmasmı bitirerek kahramanlarıl'l1 

hapse mahküm etmiştir. 
!Jya.s ve Abbas adında iki sabıkalı, 

Osmaniye oteli sahibi Ömer Lutfi)'t 
bir mektup göndererek kendilerine 
800 lira vermesini, vermediği takdir' 
de feci bir §ekilde öldürUleceğini Pl>Y· 
lem işlerdir. Gansterler me ktupla.rJll-
dn parayı Cumhuriyet bahçesinde a. 
lacaklarmı da. yazmakta. idiler. 

Ömer Liltfi mektubu alır almaz; za
bıtaya ba.5'\TUTUyor ve tertibat alın • 
dıkta.n sonra numaralı paraları gaıi·, 
noya götürerek, kendisini bekJiyeıı 

haydutlara veriyor. Bu sırada gizlen.
dikleri yerden çıkan polisler de Jiyııs 
ve Abbası cUrmUmeşhut halinde ya. 
kalıyorlar. 

Suçu sabit gören ağırceza mahke. 
mesi llyas ve Abbası 5 ger sene müd
detle hapis cezasına mahkfun etmiş· 
tir. 

,-KURUN 
ABON'B TAR11'1?Sl 

Memleket Memlekeı 

trlnde dııındo 

Aylık 95 155 Krf. 
3 aylık 260 425 • 
8 aylık '75 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

G-ONON AKİSLERİ I 
farife.51nden Balkon Birliği ıctn aydı 

otuz kuru, düşulür. Posta birliğine gir· 
ınlyco yerlere &l da yetmiş beşer kuru~ 
ıamıncdllır. 

Abone kaydım bllıllren mektup •e 
telgraf Dcn:tlnl, abone porosının posta 
veya bnnka ile yoll:ııııa ücretini idare 
kendi üzerine olır. 

' 
B. ŞOkrH Kayanın hakkımızdaki söylevi 

E VVELK1 
gUn Kamu

tayda "Basın Bir
liği kanunu., ka. 
bul edilirken, Da.. 
biliye Vekilimiz 
B. Şükrü Kayanın 
verdiği ve dün de 
gnzetemiz sütun. 
larında aynen çı· 

kan söylev, bizim 
mesleki ölçülerimi 

Dahiliye VeJ,,ilimiz zc göre, en güzel 
makalenin üstünde bir kıymet, kolay 
erişilmez bir selika ve ayni derecede 
yüksek, geniş bir insani kavrayışı 

temsll ediyordu. 
B. Şükrü Kayanın, TUrk gazetecili· 

ğini temin ve t erfih maksadile hazır. 
lanıp kabul edilmiş bir kanun dolayı. 
sile verdiği o söylev, her baknndan 
zemine uygun bir eser numunesiydi. 
Dörthaşı mamur bir niimunc! ÖğretL 
ci vasıfları haiz olmakla beraber, gö. 
ğUslcrimizi kabartacak ve kalemleri· 
mizc daha çok hız verecek nadide ve 
tarihi malumatla da dolu idi... 

Dahiliye Vekilimiz, "Size gazeteci· 
liği#ı ~ kadar şerefli olduğunu gös. 
teren bir şey söyliyeceğim, dedi. Bu, 
.Atatli.rkün de gazetecilik ctm.i-1 olma. 
sı ve bununla müftehir bulunma.suiır.,, 

Atatürkün dehasına doğrudan doğ_ 
ruya makes olmuş bir Basını düşünü. 
nilz! Hemen o andan başhyarak arsı· 
ulusal değer kazanıverme.sinden daha 
tabii bir şey olmıyan bu talihli Bası
na mensup bulunmak, şereflerin ee
refi olmak gerekJr ... Bu §ereften p&Y, 

almak Uzere, hizzat B. Şükrü Kaya da 
gazeteciliğe olan nisbctini göğsü yük. 
selerek söylUyor. Değerli arkadaşı 

Dr. Aras'ı da elinden çekerek aynı 
meydana getiriyor ... 

Böylece her taraftan Uzcrinc yıldız 
yağmuru yağan bir mesleğe emeği gc. 
çen bUtün fazilet sahiplerinin istik
balleriyle birlikte düşünülmesi mil.,•a
cehesindc duyduğumuz heyecan, ne
kadar artsa yeridir .... Her şeyden ön. 
ce En Bilyük Tilrl;'ün bir yüksek il. 
hamının daha isabetle tahakkuku kar. 
şısındayız. Yine o En Bilyük Türk'ün 
ilhamından feyza.lan çalıskan hük\l • 
metimizi bir kere daha takdir etmek 
fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. 

Fakat dediğim gibi, Dahiliye Veki· 
limizin, evvelki gün l{amutayda biz 
gazetecilerin tcrfihi ile alakadar ka· 
nun dolayısiyle verdiği söylev, en gU. 
zcl çıkmasına uğraşılmış makalelerin 
üstünde bir kıymetti. B. Şükrü Kaya 
diyor ki: 

Biz akan, coşan inkılap ça.ğlıyanı 
içinde birer su zcrresiyiz. Giüıeş ziya. 
sf.yle a.rasıra parlıyan bu zerrelerin o 
bnyiik§cıaLcııin 1..-ütlcsine 1:rztılıp git_ 
mesi m1,7ca<lderdir. K1ıvvet oo kudret 
o 'küÇük zerrelerden doğmı çağ'ltyon· 
dt.ıdtr, millettedir, o şeref 1.'6 e8C1' ta
mam,i ylc Tıirk tarihini v e ink:ılabım 
yamta1ı t'e yiiriUcn Büyük Atatürk."'iln. 
dür.,, 

Bu veciz mefhumu başka türlü ifa. 
deye kalkı§Tnak, lüzumsuz bir gayret 
olur. 

HİKMET MÜNİR 

Tilrki11enln her poşfa mukezlnde 

K.UllUN'o abone ua:ılır. 

L Adrcıı değiştirme Ocr~ kuru~ıurj 

_ ......... ·--····· .. ······························· .. ··ı 
Perş,.mbc Curna ı 

1 ~ b u J nı JO Haziran. ı Temrnuı 1 
Uft 7ncioy-Gün31 j 

-==========-=-=-== S;::<' • 
Cemııxiülen·el 1357 2 S i 
Rumi Haziran 1354 15 16 i 
Hızır günü 56 57 İ 
Gün doğuşu ,.32 ,.32 : 
Gün bıı tışı 19.45 19.45 f 
Sabah namazı 2.29 2.30 f 

1 Ö#lc ., 12.17 12.H ı 
i lkindi ,, 16.18 16.1S f 
!j Akş:ım ., 19.45 JD.ı5 j 

Yatsı ,. 21.13 21471 • 
i 1msAk 2.12 ~.12 
: ..•....................................................... 

Dünkü Hava 
Jio,·a Yurdun doğu, cenup doğısu, Ce

nubi Anııdolu ,.c Korııdenizin şn-k köşc
JerJnde bulutlu, diğer hölgelerlıdc acık 
geçmiş, rüzgarlar umumiyetle şmoU isll
knmetten orta kuvvette, cenup dottusunda 
kuv\'etlice esmiştir. 

Dnn lstanbuldn ha,·a ncık Jetmiş, rOı
sAr şiman şorklden saniyede 2 • 4 ınetre 
hızla esmiştir. 

Sa:ıt 14 de hava tazyiki n1.o milimetre 
idi. Sühunet en yfiksek ı:ıilıeşte 61.0. g6l
gede ~9.5 ve en düşük 18.4 snntlsrnt kııY
dolunmuştur. 

15 Yıl Evvel BugÜn 
Seyrlsef ain idaresi taraf ındon ahfrttl 

T.ondradan mübavaa olunan "Kaudeni:,. 
ı•ap11rıı /la:iranın 19 uncu oı1nıı ı,anf111[a 
mntevccclhen hart.kel etmiştir. l'apur 
Temmu:un beşinci günü ıelıriml:J muva• 
ıalal edecektir. 
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1st3nbul hayatı 

Talil günlerini tavla 
başında geçirenler 

raporlarını Vekalete verdi 
\'azan Osman CemaD KaygoOo • 

Bır çok gençlerin tatil günlerini pek ı 
1eıtı bir halde geçirdiklerine dair ge
Sttı gün gazetelerin birinde bir yazı \ 
~um. Yazının sahibi, hemen bütün . 
hzılannı dikkatle okuduğum bir dok- 1 
~u. • 
~enim gibi zavallı doktorun yüreci- l 

ti de bu hususta pek yanıktı. Gençle- ! 
'iıı olsun, orta yaşlıların olsun hele 1 
>azın tatil günlerini ne kadar fena ge
Sltdiklerine dair ben de vaktile gazete 
lerde ne yazılar yazmamıştım. 
takat, şimdi :foktor Rasim Şakir Ada
'alın da yazmış olduğu bu gibi yazıla
rı okuyanların içinden acaba kaç kişi 
~ola gelerek tatft günlerinden hakkile 
1•tifadeyi düşünmeğe başlamıştır aca
ba, 
O~ktorun yazısı o gazetede galiba 

tuına günü çıkmıştı , cumartesi günii 
Oğleden sonra ise şehrin birç.':>k yerle
l'İndeki kahvelerde, kahve bahçelerin 
de iğne atacak yer yoktu. Hele istan
but tarafının kahvelerile meşhur, loş, 
havasız bir meydancığın:ia yaşlılar ve 
0rta yaşlılarla belki yüzden fazla genç 
•ardı ve bunların hemen hepsi de hiç 
durup dinlenmeden boyuna tavla, is
kambil oynuyorlardı. 

Havasızlık, sıcak, ter, bunaltı beni 
on beş, yirmi dakikanın içinde oracık
ta çileden çıkarmaya yetti de arttı bi
le .. Kendisile görüşmek için oraya git
lrıiş olduğum zatla yanm saatten fazla 
Oturamadım ve ikindiye doğru kan, ter 
İçinde oradan kalkıp bir otcbüsle ken
dimi şehrin dışarısına dar attım. 

• • • 
Birkaç gün önce bankaların birinde 

lııemur olan bir zat, tuttu, benden İs
tanbul surları dışındaki ağaçlıklı, su
lak, serin, manzarası hoş yerlerin ad
~slerini al:lı. Bunları ne yapacaksınız? 
\iıJ-- l -~utu"" u.-.,........ ._.. Tile ~••• 

beğenirsiniz? Demesin mi ki· 
- Şimdiye kadar Adaların, Boğazın, 

Çamlıcanın güzel yerlerini doya doya 
tezmiş olan bazı ecnebi dostlarım, şim 
diden sonra cumartesi ve pazar günle
l'ini biraz da bu tarafların güzel yerle
rinde geçirmek istiyorlar . 

Buyurun bakalım, siz buna ne 'der
siniz? 

Tatil günlerini kahvelerde, havasız, 
basık, loş kahve bahçelerinde tavla ve 
iskambille öldüren gençlerden bazıla
rının, farzedelim ki, Adalar, Boğazın 
Yukarı tarafları, Çamlıca, Yakacık gibi 
Yerlere kadar uzanmak için ceplerinde 
ınangır yok; lakin ta Edirne kapısından 
~akırköye kadar uzanan o, ucsuz, bu
caksız, yemyeşil kırlara, bahçelere gidip 
gelm~k de yüzlerce kuruşa !dayanmaz 
a .. Kahvelerde bir keyif kahvesi ile en 
aşağı clarak oynadıklan dört parti 
tavlanın parasile onlar, bu dediğim 

yerlerde günlerini pekala geçirebilir
ler. 

Bir mesele daha var: Bu sıcaklarda 
ıehrin içindeki kahvelerde tavla ve is
'llambille akşamı edenler, şehrin dışına 
ld, çıksalar sanırım yine oralardan da 
faıdalanmasını pek beceremezler. 

~ştc size bunun bir iki mostrası: 
~u pazar, öğle sıcağının en kavuru

cu lamanında, yani saat tam bir bu· 
çukt,, etrafı yemyeşil bir bahçenin tam 
ortasndaki üzeri açık çimentolukta 
d~nsa başlayıp saat ıekize kadar o 
kızgın çi.mentonun üzerinde durmadan 
dönen 'tuz, kırk çift vardı ki işte bun
lar tatil günlerini sözıde h01 geçirmek 
için şeb in dışına çekilmiş kimselerdi. 

Saat l:Sr buçuktan sekize kadar gü
neşin altı1da ve kızgın çimento üıerin 
de durma;tan dönmek ne demektir? 
Artık hesap edin 1 

Yine bu oazar şehrin dışında ve şe
hir kapıları-ın ağzındaki kahvelerin, 
ıehrin içindtJdlerden hiç farkı olma
yan hamam l:.ahçelerinde saatlerce tav
la. domina, klbak çekirdeği, nargile ile 
akşanr eden edene idi. Halbuki bu 
hamam gibi kahve bahçelerinin on, on 
bet. Yirmi dakika ötelerinde ne yem
Jetil. ne ıerin, ne boş ağaçlıklar bah
çeler, gelsinler 1dt günlerini buralarda 
geçir.ler diye insan bekliyorlardı. 

ttıtlt Selim Sırtı vaktile bana bir 
hikiyeantatmıı ve ben nnnederıcm, 

bu hikayeyi o zaman bir mecmuada 
neşretmiştim: 

Bundan on, on iki yıl önce çok sıcak 
bir pazar günü bay Selim Sırrı çolu
ğu çocuğile birlikte Topkapı dısansına 
çıkıp o bostan senin, bu bostan benim, 
bu bahçe benim, o bahçe senin diye 
gezmeğe başlarlar. Derken öyle bir ye
re gelirler ki bol ağaçlık, bol gölgelik 
bol serinlik, bol hava.. Manzara ise 
gerçekten enfes.. Mevki yüksekçe, 
Marmara önlerinde tabak .. Bu aralık, 
biraz aşağıda, üstadın göziine cracıkta 
kerpiçten, harap, berbat bir kulübec:I 
ilişir; bu nedir acaba? diye merak edip 
kulübeye yanaşır ve bakar ki o berbat 
kerpiç yığınının biricik penceresi sım
sıkı kapalı ve biricik kapısı yarı ara
lık. içeriden de bir takım insan sesleri 
geliyor.Bir de kapıyı geri itip başını 
içeriye uzatır ki bu dapdaracık, çok 
sıcak ve karanlık yerde dört delikanlı 
karşı Karşıya geçmiş, kiremit parçala
rile domina oynamıyorlar mı? 

Bu yllki randıman geçen seneıerden • • 
ıyı 

lşte o zaman, fena halde h1:Metlc
nen bu çok eski beden terbiyesi hoca
mız hemen tutuyor, delikanlıları kol
larından kapıp dışarıya fırlatara~ ba
ğırıyor: 

- Tuu Allah müstehakınm versin 
herifler? Siz çıldırdınız mr be? Bu sı
cakta, bu canım ağaçlık yeri bırakıp da 
buray ne diye tıkıldınız? 

Lakin, üstat oradan ayrılırken bakı
yor ki onlar yine dama taşlarını ka
buraya ne diye tıkıldınız? 

Tevek kili ldememişler: Huylu hu
yundan geçmez! diye .. 

Korkarım ki ne benim bu yazım, ne 
de doktor Rasim Şakir Adasalın o ya
zısı, yaun tatil günlerini kahvelerde 
tavla oynamakla geçirenleri bu huyla
rından kolay kolay vazgeçirecektir. 

Oıunan Ce11-I KAYGILI 

Çapa Markaya Verilen 
Yeni ihtira Beratı 

Avrupaı:ia emsali olmadığı gibi Tür
kiyede de ilk defa tarafımdan icat edi
len pirincunu torbalarının şekil ve 
renklerini namıma tescil eden tktısat 
Vekaletinin (5515-5365-5367-5207 ve 
5209) numaralı kararlarından sonra; 
bu kere muhtelif materyalden vücuda 
getirilen ve alelfımum rr.üstahzarat 
ambalajlacının kapanmasını tesbit ve 
temhire yarayan bir (Dişli kapama 
kapsülünün) de 15 sene müddetle ihti
ra beraatının; lktısat Vekaletinin 25 ı ı 
No. ve 26-5-938 tarihli kararile namı
ma tescil edildiğini alakadarların ma
lumu olmak üzere sayın gazetenizle 
ilanını rica ederim. 

Çapa marka pirincunu 
fabrikası sahibi 
M. NURi ÇAPA 

Finlandiya Ve Macaristan 
Ticaret Anlaşmalan 

Geçen yıl imzalanmış olan Finlan· 
diya ve Macaristan ticaret anlaşması 
müddeti bittiği halde feshedilmediğin
:ien kendi kendine bir yıl uzamıştır. 

Seyyahlara 
ko1ay~ık 

Para değiştirrne gişeleri 
yarın açılıyor 

Yabancı memleketlerden memleke
tımıze gelecek seyyahlara kolaylık ol
mak üzre Uzunköprü, Kabuklu, cenup 
sahilierimizin bazı yerlerinde ve lstan 
bulda Sirkeci ile Galatada kurulması
na karar verilen para değiştirme gişe
leri yarından itibaren çalışmağa başla
yacaklardır. 

Bu gişelerden Uzunköprüde olanı 

iş hacmi küçük olduğundan gümrük 
başmemuru tarafından idare edilecek
tir. 

Merkez bankası bu memurun emrine 
şimdilik 200 lira avans vermiştir. Ec
nebilerden para değiştirildikçe döviz
ler Merkez bankasına yatırılacak ve 
avans yenilenecektir. 

Diğer gişeler doğrudan doğruya 

Merkez bankasının tayin ettiği bir 
memur tarafından idare edileceklertiir. 

---o--

Konserve Fabrikatörlerinin 
Bir Müracaatı 

Küçük sanayi erbabından konserve 
fabrikatörleri ıde dün aralarında yap
tııcra blr topıanımın sonra tabttkata

rının 5 beygir kuvveti ile çalıştığını 

ileri sürerek Kamutaya bir telgrafla 
müracaat etmişler, muamele vergisin
den muaf tutulmalarını istemişlerdir. 

--o-

Afyon Kongresi Murahhas
ları Bugün Dönüyor 

Cenevre~e bir müddettenberi toplan
makta olan beynelmilel afyon kongresi 
mesaisini bitirmiştir. 

Kongrede memleketimizi temsil et
mek üzere gitmiş olan ihracatı teşki

latlandırma müdürü bay Servet ve tı
tanbul afyon innisarı müdüril bay 
Hamza Osman bu sabah ~ksprcs ile 
şehrimize döneceklerdir. 

Kongrede görüşülen meseleler hak
kında her iki murahhasımız tktısat Ve· 
kaletine izahat vermek üzere birer ra
por hazırlayacaklardır. 

G~ .,.i Könrüsü inşaatı 
Gazi köprüsü inşaatı faaliyetle iler

liyor. Azapkapı tarafında çakılacak 

betcn kazıklardan birçoğu hazırlan

mıştır. 

Azapkapı tarafındaki camiin tamiri 
bitmektedir. Camiin arkaS1ndaki çok 
kıymetli sebilin ide tamirine yakında 

başlanacaktır. 

Kül tür Bakanlığının viliiyetlerde
kl okul ihtiyacı etrafında genel is
pektcrlere yaptırdı~ı tetkiklerin ne
ticeleri bitmiştir. lspekterler tefliş
lerino ait raporları Bakanlığa ver
miş bulunmaktadırlar. Bu yıl muh
telif viliiyetlerde kurulacak yeni or
ta okulların sayısı 40 kadardır. Bun
lardal'l başka ayrıca her vilAyet. vl
l{iyet idareleri tarafından da bir yıl 
içinde ikmal edilmek Uzere birerli
se binası vücuda getirilecektir. 

Yapılan tetkiklere nazaran orta 
nk ul i h tiyncı hemen hemen bellibaş
!ı vllf•yctler hariç olmak Uzerc diğer 
vilayetlerde ayni derecededir. 

En f&zla lise ve orta okul ihtiya
cı olan vlltıyetlcrln başında İstanbul, 
Ankara, İzmir vilAyetleri gelmek
tedir. Son yılda kUltür bakanlığı do
ğu viJAyetlerine de ehemmiyet ver
mekte. bu yıl açılacak orta okulla
rın mühim bir kısmmı bu vlllyet or
ta okulları teşkil etmektedir. 

KUltür Bakanlığı genel ispekter
leri ayni zamanda teftişlerinde öğ
retmen ihtiyacı ve mevcut bulunan 
öğretmenlerin kıdem zamları işini 
de incelemiştir. 

Orta (Jklll öğretmenllğln'1e her yı: 
olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç fazla
dır. Fakat ilk okul öğretmenlerin

den ahnacak ötretmenlerdP.n başka 
n,..rıea enl!ltitü meaunu ve ~ylUl <\ev-,,. 
resinde Unlvorsltede açılacak olan 
muallim mua~lnl\ğl imtihanı ile bu 
ihtiyaç karşılanabilecektir. Mevcut 
tedbirler kUi gelmediği takdirde 
bUtçeye konan tahsisatla beş yüze 
yakın yardımcı öğretmen alınacak

tır. 

Orta tedrisat kadrosundan kıdem 
zammı görecek öğretmenlerin sayısı 
350 kadardır. 

:Menşeleri mllsalt olan yardımcı 

öğretmenlerin esas kadroya alınma
ları hakkında bakanlığa yapılan mu 
racaatlarda orta öğretim direktör
IUğU tarafından tetkik edilmektedir. 
Sonuç Temmuz içerisinde belli ola
caktır. 

lstanbul liselerinden bu yıl mezun 
olan talebelerin sayısı 250 - 300 ara
sındadır. 

'Mnhtelif orta tedrisat sınıflarının 
'•azlyetlerl normaldir. Muvaffak o
lan talebenin sayısı yüzde 80 - 90 
nlshetl arasındadır ki bu, geçen yıl
lara nazaran oldukça iyi bir netice
dir. 

Kitap Vaziyeti 
Kültür Bakanlığı yayın dlrektör

Jllğü orta okul ve liselerin kitap va-

Resımıe 
H:!ıdls&ıer: 

ipekli çoraplar 
Çorap imalathaneleri bu 

gün yeni bir teftişten 
geçecek 

ipek ve ipekten mamul kadın çorap
larının nizamname hükümlerine göre, 
uygun yapılıp yaptlmadığını kontrol 
etmek üzere Ankaradan sanayi müfet
tişi bay Etem gelmiştir. 

Bay Etem, ticaret odası sanayi şu
besi direktörü bay Avni Abacı ve iki 
raportörden te!JCkkül etmiş heyet bu 
günden itibaren şehrimizdeki bütün 
ipek çorap imalathane ve fabrikalarını 
gezerek teftişlerde bulunacaktır. 

Teftişler esnasında nizamnameye 
aykırı ipek çoraba tesadüf edildiği tak
dirde derhal müsadere edileceği gibi 
malın sahibi hakkında da zabıt tutula
rak kanuni muamele yapılacaktır. 

Bir Ev yıkıldı 
Fenerde kasap Demirhun mahalle

sinde kurakçeıme sokağında evkafa 
ait boş bir ev ansızın yıkılmıştır. Nü
fusça zayiat olmamıştır. 

zlyetiyle meşgul olmağa başlamış

tır. Maamaflh, fen bilgisi, fizik gibi 
yeni matematik terim lerl ihti-
va eden ders kitaplarının hazırlığı 

ile bir komisyon meşgul olmakta ve 
yeni ıstılahları yerlerine koymakta
dır. Kitap tabı işlerine ay başından 
sonra başlanacaktır. 

lspekterlik Kadroları 
Gerek ilk ve gerekse orta tedrisat 

lspekterlik kadrolarının vaziyeti tet 
kik edilmektedir. llk tedrisat kadro
sunda yeni bazı yenilikler yapılaca
ğı umulmaktadır. Genel ispekterUk 
kadrosuna da bazı il!veler' konacak

tır. 

Köy Okullan 
Blltiln vlliiyetlerde yeni . tiplerde 

yapılacak uOO köy okulunun inşası
na vllAyet belediyeleri tarafından 

başlanmıştır. Şehrimizde yeni tipte 
25 kadar köy okulu yapılacaktır. 

Bunların ~nşaatı Cumhuriyet bayra
mına kadar tamamlanmış olacak ve 
açılış törenleri Cumhuriyet bayra
mında yapılacaktır. 

Eğitmen kurslarının vereceği me
zunlar da eylUl devresinde muhtelif 
vUA.yetlere dağıtılacaktır. Bu me -
zunlarm sayısı 500 kadardır. 

Gördiiğihıüz rrsfoıler tavıı1:çu1ıılc sergisi filôıı değildir. Baş1m'lnt ıızat mış baJ..~ıı h.ayvcıncıklar üç gün haps-e mah1:i(m, "diğer 1M1abo1ık ela bu mnhptts• 
ları scyredcıı mt...,,ıklıl ırdır. Mcscte ~ıtdur: 

lJalık7>Q:armnda dükkanım pis tutan bir tavukçunun dükkanı be'lcdAye memurJan tcıraft.ndmı ktıpatdmı§ ve müdilrlenmif ... Falrot bu 1§ yapdırkcn 
üç gün 1.YJf es içinde kalacak tavııklann vemleri düşünülmemti.§. Dükkan sahi'bt: 

- U:tt kattıcı d.a çırak yat1yordu. ç.ocuk içıerde değil bereket uersin. Faknt solcakt<ı kaldı.,, Diyor. 
Dan KaymalotJmZığın müaaOO.esi ile tawklara yem 1/ern&ek ~n dükkôntn demir 'loa/eaU ~"*" açı1aop.ğı aöy'Tıenmekte tt.ıı. 
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Şükrü Kayanın beyanatı Af kanu~u~ 
( Vsta tarafı 1 incide) ru terkct.rnck elbette hatadır, bunu ıertnl gözden gecırsek ekse:rısınin k a b u 1 e d ı I d 1 

ıibi, beden terbiyesinin gayesi de fert bilakis takviye etmek IAznndır. mukadderatının deniz üzerinde hat. 
lerin ml1lcUere ve milletlere ve millet- Memleketimizin çok sevdiği. diğer ledlldlğlnl görürüz. Tufana çıkmıya-
lerle beraber bütiin beşeriyete hayırlı iki spor şubesi de blni~illk ve atıcılık. hm, Nllh'un nasıl kurtulduğur u J e-.. 
bir eleman olarak yetiştirmek gayesi- tır. Son zrunanların tahribatı dolayı· janda bırakalım. Fakat ondan son • 
ni istihdaf eder. Beden terbiyesi ile sile aıalan ve vasıflarını kaybeden rakl tarihin kaydettiği Salamın mu-
vlicudu ku\'vet1endirrnek, güzelleştir- atlar yüzünden belki binicilik biraz haroheal lrnnlılarla Yunanlılar, Ak-
mek, gençlerimizi, fertlerimizi hayat 1 ihmale uğramıştır. Fakat memleketin j Uon muharebesi Oktavla Sezar ara. 
savaşı için kudretli bir hale getirmek ve milletin ruhunda atçılık sevgisi sında keza denizde bitmiştir. Slzlt 
istiyoruz. ı hiçbir vnkit çıkmamıştır. 1 muharebesi denizde bitmiştir. Son 

Beden terbiyesini düşünürken fikir En küçlik köye gil.liğiniz \'akit en 1 zamanlara gelelim: Trafalgar mu. 
terbiyesini de ihmal etmemeği daima küçük çocuğu bile at Uwrinde ve at harl'hcsl, İspanyanın bugünkü hnle 
derpi§ etmekteyiz. Bizce sırf beden oynatırken görürüz. Ve o ata bindiği dilşmcslnl izhar eden ilk mağlubi-
terbiyesine hasrı kuvvet ederek, zihni vakit, kendisini cihan tilhtma .otur- "ettir, denizde olmuştur. Ahukır 
fikri ve §Uuru bir tarafa bırakmak, ham muş sanır ve o kadar zevk duyar. muharebesi bize Afrikayı kaybettir. 
bir madde vücuda getirmek demektir. Hakkı vardır, ~ünkU Türk milleti ci. mlştlr. Mnnlla muharebesi, ÇuşlnHı. 
Şuursuz kuvveti, dimağsız kudreti, hnrl tahtına at ür.crllida gelmiştir. muharebesi ondan sonra lskajarak 
ba•kalarınm elinde binbir ~ekil alacak Bu s-nnru an ilımal etmemek lazımaır. 1 k 
bir ka1ıp gibi telftkki e6iyoruz. Onun Sonrn bizim millt diğer l:iir sporu. niz harhidlr. Sonra bizim bahriye 

:ır :ır 1'"' 1 muharebesi son asrın en bilyU de-

için ne vakit beden terbiyesini düşü- muz daha vardı. Va.rar 6iyorum, çlin. hfzmotlerlmlz, sınop'dan sonra 1:eş-
nccek olursak onunla müsavi o1ara1C fi- kU bugün pek mcttliktUr. onu tees • 1 
kir terbiyesini ae ôetlial derpiş etmek- silı le ve lilisretle yadediyorum. O da 
teyiz. Fikir terbiyesi, kuvvetli bir fi- öenizcillktir. Baröaros Hayrettin Ak-
kir terbiyesi §Üphesiz ki sağlam vü- denizi bir Tiltk gölU yaptığı Yakit ge. 
cutta bulunur. Sağlam vücut elde ede- milerini bir nnda, bir saniyenin içe. 
bilmek için yalnız milletin verdiği ta- rislndö elindeki sihirbaz değneği] 
bii eleman kafi değildir. Onu zamanı- çılfürmadr. O, gemicilere ve gemilere, 
mızın bilgilerile ve tecrübelerile tec- ıncmlekctin hazırlntınUş olan eleman. 
biz ederek yetiştirmek lazımdır, Türk larına tevarlis etti ve onları iyi idare 
milleti esasen kuvvetlidir. Cihanda cderektcn Akdenizi Türk havuzu yap-
.. Türk gibi kuvvetli,, demenin elbette tı. Bugün Bünynnın en gU~I denizi o-
bir sebebi vardır. Türk milleti kuvve- lan Marntnrayn herhangi bir scyaha. 
tini yalnız kendi ırkından almış değil- le çıktığınız vakit kendinizi ıssız bir 1 
dir. kuvvetini yalnız ırki hususiyetine Cöldc zannedersiniz. Halbuki orası 

· (İe borçlu değildir. kül halinde bezenmiş ve Türk sıhhati.• 
Türkler bütün sporlan yapmış ve ni temin edecek bir yer olmalıdır. 

onlarla vücudunu kuvvetlendirmiş bir (Bravo sesleri, alkışlar) acı bir misal 
millettir. Tarihe bu kadar şanlı zafer- söyliye<ıeğim: O-nevre Leman gölü 
ler verebilmek için onu, 0 zaferi elde kenarında lstanbulun yarısı kadar 
edenlerin herhalde çok kuvvetli olma- nüfusu olmıyan bir §chirdir. Fakat 
sı lazım gelirdi. Diğer milletlere üstün Cenevre iskelelerine bağlı olan tenez.. 
kuvvetleri ve daima şuurlu kafalan sa- zUh kayıklarının adedi bütün Türkiye 
yesinde bugün medeniyet aleminin if- limnnlarma bağlı tenczzUh kayıkları· 
tihar ettiği, birçok meydan muharebe- nrn Uç misli kadardır. Bu acı hakika-
lerinde zaterler kazanmıştır. ti milletin huzurunda söylemek, bizi 

Beden terbiyesi ve spor Türklerde aynı zamanda vazifeye davet edecek 
ı milli bir anane olmakla beraber her bir itiraftır. Bu kadar sabili olan bir 
ı1eyde olduğu gibi, bunu da nizama al- yurtta o millet denizi hükümlerine 

• ra.mctmezse, o millet sa:hillerini ker: 
mak ıacp ederdi. Cumhuriyet, sporu 
pek zayıE ve perişan olarak buldu. Onu eli sporcuJariyle tezyin etmezse, onun 

nimetlerinden müstefit olmazsa o 
nizam altına koymak için bir takım 
kararlar aldı ve son üç sene zarfmda memleketin sahilleri iyi muhafaza c. 
bunu kendi fırkasına bağladı. dilmiş sayılmaz. Binaenaleyh deniz -

ciliğimizi de nazarı itibare alarak be· 
Fırka bu Uç yıldanberi aranızdan 

seçtiği sayın arkadaşların devamlı bim- ~:ıehnl ilerletmek mecburiyetinde -

metleri sayesinde spor sahasında da Size diğer bir acı hakikat daha 
muvaffakiyetler gösterdi ve birçok fe- arzetmck istiyorum: Erzurum'da 
dakarhklar yaptı. 

mc ve Na.varın muhnr~heleri impa-
t·atorluğıın temelini sarsmış ve mem
leketi bukilnkU hale getıtmlstir. Bal. 
kan htı.rblni biz Mondros'da kaybet
tik. BUtiin bu harbe iştirak eden za
bitanın kanaatına gtlro, biz Mondo
ros'u kazansaydık, Balkan harbini 
kaybctmlyecektlk. Binaenaleyh bu 
kadar eheınmlyet verilmesi lflıım 

gelen milli bir hareketi eskisi gi
bi başsız perişan bırakmazdık. '.Bu 
işi heyeti umumiyeslyle bir lnslcam 
altına JrnyduracaJC bir kuruma bag
lnmak 10.Zımdı. Bu, devletin lşldtr. 

onun lçındir ki bu işi heyeti umu -
mlyeslyle devlete veriyoruz. Devle -
tin nüfuzu, kudreti ve elindeki son
suz mennbli llo mtlletlmlzln bu ka
dar sevdiği bu lşt behemehal tanıtın 
etmelidir. 

Bay ŞükrU Kaya bu kanunun inkt. 
lirnızın spor hakkında mül;ıim olaralC 
aUığı ilk adım olduğunu söylemiştir. 
Çok alkışlanmış, spor kanunu kabul 
cdilmi§tlr. 

Umumi af 
olacal< 

( UtJta tarafı l tneide) 
!Lo>:an6a sulh mUıakerclcrl cere

yan ederken ltJIAf de\•lctleri ı.lyusi 
suçlular hakkımla umumi bir at ilA
nını istcmlşlordl. i.'ilrk delegasyonu 

bUyUk rlcatta bir vazife ııe rlcat yo-
Bugün vilayetlerimizin birQOğunda lu üzerinde bulunuyordum. Erzu _ lanlnrdnn ytlz cıu Jd.lnln istisnası 

spor sahaları hnzrrla.nınıı;ıtır ve hazır. rum'Ju ~·atndaAlnrımı bekliyorum. •df B ı Ut 1 -1 ilik k 

uzun ınUnakaş:ılardaıı sonra bu tek
life bir f&rt Uo mu,·alakat etti. Jlu 
şart da memloketc hJyanct etmiş o-

• 'i .. • u suret o yUr.: c A ş ara 
lanmaktadır. Yalnız geçen sene spor Den onları kışa alışkın, kış elbisele- liste haricinde kalan bütün hainler 
ir;in yaptığımız iı;ılc'Ii bir misal olmak silo soğuğa mukavemetli bir unsur o vakit uan olunan umumi alt•m ls
ilzcre zikretmek isterim: Vilayetler. gibi beklerken karşıma beyaz pa • tıtade etmişti. 
den, Afyon, Aydın, Bursa, Diyarbakır, tlska donlarla, gömleklerle geldiler. o -rakl.tld attan lsUtade edenlerin 
Edirne, Elazif; EBkiaciıır, lsparta, Dunlnn görünce hem hicap duydum 
lzmlr, Karşıyaka, Kastamonu, Kırk. hem de mUtecssir oldum ve yolda so
lareli, Kocaeli, Konya, K.Utahya; Ma-

ğuktan donan bu vatan yavrularını 
nlsa; Samsun; Ada.na; Sivas, Tcldr. 
dağ, Trabmn, ZoııguJdak. Kazalardan tft. Snmsun'a kadar gömerek geldik. 
Bandırma., Ayvalık, Nazilli, Eyip, Be. Dunun sebebi, halkımız dağ balkın
fiktaş ve ayrıca Fcnerbabçe ve Meci. dan oldu~u halde, kışa ve kış spor
diyeköy gibi yerlerimizin sahaları a. larma alışık olmamasıdır. Bunlara 
Jı~. kendimizi nlıştırmamtz IAzımdır. 

Bunların beynelmilel teknik ve öl· 
~illere uygun olaı·a.k hazırlanmalanno. 
başlanmıştır. Şimdiye kadar bu bir 
yıl zarfında, yani 1937 - 938 seneleri 
arasında. sırf bu sahalar için sarf etti. 
ğimiz paraların miktarı 415.000 lira. 
dır. Bu saydığım yerlerden başka, 
Kop, Elmadağ, Uludağ ve daha blı'.. 
çok dağlarda yapılacak kı§ ve kayak 
evleri ile türlU 8J>Or §Ubelerfmiz mec.. 
muu iki milyona baliğ olacak bir mas· 
rafı istilzam etmektedir. 

Bu masraf dört seneye taksim edi
lecektlr. Dört sene sonra saydığım 
villyet ve kazalarda yüzme havuzları 
tenis korUarı olduğu halde tam teşek: 
kUllU spor sahaları tamamlanmış o. 
lacakt:ır. Bu meyanda diğer yerlerde 
de spor sahaları hazırlanmağa başla. 
nacaktır. 

Zannedilmesin ki bu sporların tari
hi cok eskidir. Cihanın her yanında 

kışsporlarına yeni başlanmıştır İ8'1C
renin ve lsvecın kış ve dafcılık spor
ları yenidir. Dağları olmıyan diyar
lar bile dağcıhklar ihdas etmekte
dir, Delclka kıralı yaşlı blr adam ol
duğu halde hayatını dağcılıkta ver
di ve memleketine büyük bir numu
ne oldu. Biz dağlar arasındayız, ki
mimizin oturduğu yer 2500 metrellk 
vllAyct merkezi olduğu belde yUzU
mnzn çevirmek Türk mmetlnc ynkıŞ
mıyacak bir vaziyettir. Dağcıhk da 
kayakcıhk da, yUzUcUlllk, yelkenci
lik ve denlzclllk gibi b1zlm uğraş -
mamız lcabcden mevzulardır. Mem
lekcttn mUdafaaı bunu lcabettlrmck
tcdlr. Bundan sonra olacak mubare-

hiyruıct .suçlan ytlzelllllk:ler llstcslno 
tstınlerl girmiş olanlannkllcrdcn 
ekseriyet itibariyle batır oldnğu şüp. 
hesiz olsa bllo aralarında hemen he-
men ayni derecede bulunanlar dB 
yok değUdlr. Bununla beraber bu a
ğır suçlular ancak talih Teya tcsa<lüt 
denebilecek birtakım sebeplerle o 
zaman adaleUn pençesinden lnırtul-
muşlardır. 

Onun icin, cumhuri)·etJn on beşin
ci yıl<fönümü nıUnasebctllo yUzolli
llklcr hakkında umumi bir af ilin 
edilmesi rejimin yüksek Alicenaplı

ğına uygun görünmüştür. 
Yalnız yeni nmum'i af kanunundan 

lstltade eclecek olan yüzellillklcrln 
memlekete girdikten sonra btlttln 
cmnhurlyct vatandaşlan gibi ~ 
yahllmcsl t<:ln bir şart Tardır. Du da 
g~mtşte göriilen köttlllklerden n
zak:la.,-mıtŞ olmaktır. Şayet memle
kete dönecek olanlanlan eski ltlra~ 
larmı tekrar ole alarak ortalığı ka
nftırmak t terenler bulunursa hft
kt'ımct bu glblleıi idari bir kararla 
gene gcl<'llkleri yerlere göndermek 
sAlAhiyctlnl haiz olacaktır. 

ASIM US Bi~ kendi milli ve ananevi olan 
sporlarımıza da aynca ehemmiyet ve. 
rllmektcclir. Bunların başında güreş 
gelir. Gilrcş memleketimizin ananevi· 
sporudur. Bu, vücudu ve adaleyi kuv· 
vetlendfren ve aynı zamanda kafanm 
f 1}lemeslni icabettiren bir spordur. 
Köylerde, mektep avlularında, har -
man yerle!'inde, sokaklarda, tarlalar. 
da hUlAsa azacık meydan bulduğu her 
yerde Türk çocukları derhal güreş e. 
derler. Bu kadar netice veren bir spo.. 

belcrln kış muharebesi olacağını tah
min ve tayin zor bir şey delildir. Kı
şa karşı kim mUcebhezse muharebe
yi o kazanacak ''e o nlsbette kendi-
sini koruyacaktır. Mcmleketlmtzin ,,.. 
çocuklarını kışa alıştırmağa dağla

ra çıkarmn~a behmehal mecburuz. 
TUrk1ye coğrafyasına bakanlar gö -
rilrler ki bir taraftan dağ, bir taraf
tan deniz Türkün iki şaşmaz d08tu 
ve müttefikidir. Bunlara Jkl elle aa
rılmnh:>'ız. Bir nokta daha hatırıma. 
geldi, arzedeyfm: Mmetıerln tarih-

Alemdar Sineması 

iKi FiLM 
1 - Ali Baba Hindistan· 

da "Türkçe Sözlü,, 
2 - Şeytanlı Tren 

Ankara 29 (Telefonla) - Büyük 
Mitlet Meclisi bugün saat 10 da tcp
lanarak af kanunu layihasını müzake
re etmiştir. 

Bu münasebetle birçok hatipler söz 
almış, 150 liklcrin hiyanet ve cinayet
lerini heyecanla tebarüz ettirmişlerdir. 
Bu arada İbrahim (Isparta) dan sonra 
söz alan Emin Sazak (Eskişehir) bu 
adamların affı karşısında ıztırap duy
duğunu söylemiş, bilerek vatan ve 
milletin hayatına hiyanet edenlerin 
affedilmesinin kendisini çok düşün

dürdüğünü ilave etmiştir. 
Bundan sonra Mehmet Somer (Kü· 

tabya) kürsüye gelmiş laJ iha hakkın
ldaki fikirlerini hutasadan sonra: 

- Ben bunlara zavallı diyeceğim. 

Bu adamlar 15 senedenberi Avrupada 
serseriyane sürünmektedir. Biz bu ka
nunla demek istiyoruz ki artık hiç 
kimseden korkumuz yoktur.. diyerek 
heyeti mahsusa kararile mahkum olan-
1arın tamamen affını Meclisten rica 
etmiştir. 

Durak (Erzurum) mütareke günle
rinin feci akibetlerini anlatmış, 150 Ji
liklerin bu kara günlerde düşmanla 

nasıl el birliği ettiklerini izah ederek: 
- Eğer ben Meclis dışmıda olsay

dım onları katiycn affetmezdim, de
miştir. 

Durak (Erzurum) rejimin dalalete 
sapanlara kin değil, şefkat ve mer· 
hamet göstereceğini anlatmıştır. 

Ruşeni (Samsun) rejimin metanet 
ve salabeti üzerinde durmuş, vatanlan 
uzakta kalmanın idamdan daha acı bir 
ceza olduğunu anlatmııtır. 

Ruşenr:len sonra kürsüye gelen 
Vasfi Raşid (Sivas) Atatürkün ikinci 
defa Reisicumhurluğa intihabI dolayı
sile 1 SO liklerden Mehmet Alinin 
Meclise çektiği pr.otestoyu hatırlatmış, 
ezcümle şunları söylemi§ tir: 

...»u-bnul\u rc7&1ni,.,. ı:ır.or•~liv•ı:ı 

hükumet eminim ki asla bir hak ve 
hakikat şehitleri olmayan bu betbaht
ların mukadderatından emsalsiz dere
cede daha büyük olan bir miktannın 
cumhuriyetin ve milletin mukadderatı 
ile endişesini taşımaktadır. Bunun için 
dir ki biz de bu kanunu milletin ve 
cumhuriyetin mukadderatları zaviye
sinden tetkik etmeye mecburuz. 
Hakkı (Van) l 50 liklerin dışarda 

değil, içerde kalmalarının bir ce:ı:a sa
yılacağım söyl~yerek '' onlar gelsinler, 
yaptıkları ile bizim yaptıklarımızı gö
rüp utansınlar,. demiştir. 

Besim Atalay (Kütahya) aHm yü· 
reklerde minnet ve şükran hissi yara
tacağını, rejimin bunlardan korkusu 
olma·dığını söyliyerek ömrünün son 
günlerini yaşayan bu adamlar gelip ne 
yaptığımızı görsünler demiştir. 

Fikri (Adnna), Muhiddin Baha 
(Bursa) Aka Gündüz (Ankara) sıra 

ile kUrsUye gelerek heyecanlı bir lisan 
la Jıiyiha hakkındaki fikirlerini söyle
miJlerdir. 

Aka GUndüz bugün yüzellilikleri 
bir mebuG sıfatilc affettiğinden dolayı 
büyük bir teeısUr duytduğunu beyan 
ederek ıunlan söylemiştir: 

- Kocasını Anafartada, kardeıini 

Sakaryada bırakan Türk analarından 

af diliyorum. Sizin bu akibetinize ır 
hep olanları affetmek için bir be~ 
rey veriyorum. Benim cürmümü de ,il 
affediniz. 

En son kürsilye gelen Ce\·det JC~ 
lncedayı (Sinop) fel&ket gilnlerini Tllt 
milletinin büyük savaştaki fedaklrlı_. 
larmı ve kurtuluş günlerini uzun u,.. 
dıya izah etmiş, ve şöyle demiştir:. 

- Falan bir felsefe Ustadı, filln bit 
edebiyat Ustaôı ise bizim bunlara j)

tiyacımız yoktur. Onların ya:acaklJO 
içtimaiyatın, onların yazacakları yızt 
ların bizimle alakası yoktur. Ge!aiflleC• 
memleketin taşına tcprağına yUı: ıUt
siinler .. 

Bundan sonra Adliye Vekili bet'' 
natta bulunmuştur. 

Adliye Vekilinin beyanstJ 
Ankara, 29 (A.A.) - B. M. ı.tetl1• 

sinin bugUn öğleden önce yaptığı . t"!ı 
lantıda M kanununun müzake.rı:"" 
mUnnsebetile ileri ıiiriilcn mutaıetl .. 
ra karşılık olarak Adliye Vekill sa· 
raçoğlu Şükrü şu beyanatta bulıti\
muştur: 

Arkna~larım, 
Tetkik ve tasvibinize arzolunaJl ~.., 

nwı lfıylhaeı nıünhaeıran Uç hedefi !f. 
tihdaf ediyor. 

Bunlardan birincisi 150 likler, ııcııı
cisi heyeti mahsusa. kararları, uçUJı
cU hedef tc lstlklM mahkemesi ıtıab
kfunla.rıclır. 

Butılardan birinci kısım sıkı ka,rt· 
lar ve eartlar altında. aff edilıyor. 

lklnoi kısım ufak tefek kayıtlatdl' 
sonra normal vatandaşların hail~ 
duğu haklnrı iktisap ediyorlar. 

Uçtincü kısım da yıllardanberi b,,. 
pt!hanclcrdc yatan ve adedi 25 ol~ 
mahkfimla,rdır ki bunların cezaıı ~ı 
görülerek knyıtsız '~ r;artsız afled1Ji. 
yodar. 

Kanundaki bu üç hedeften ~· 
dik'k Uc.. taJFfp .t.Uğtım .... 'Llc ~ ~_,-
sip meselesi oldu. Bu prensip ınett· 
lesi, bu kanunun ştinıulünun içinDe' 
normal ceza mahkemelerimizin nor • 
mal adliye teşkılit1mmn kararlartD " 
de.n herhangi birisini koymamak· 

Görüyorsunuz kf. arkada ıar, ıca • 
nun sizlere yersiz bir af getirmiş ııı•· 
hiyctinde değildir. Bilakis hesaplı, ıti· 
tar 1ı, ve ölçülü bir af getiımi§tir· 

Getirmif} olduğumuz t.ffın bu Uç )lt
defi üzerinde b11·er lUhza durın•1116 

mü.snadenizi rica edeceğim. 
Benden evvel söz alan arkadıışlat1J!l 

yüıelliliklerin fenalıklarını birer bi • 
rcr izah ettiler. Hakikaten arkad'3' 
lar, memleket umumt harp son~" 
karanlık, muzlim bir fırtına içinde 11"' 
varlanır, ve mevcudiyeti tehlike uçtl· 
rumlan içinde sallanırken buniardsD 
bir kısmı düşman safları arasında )'~t 
aldı. Diğer bir kısmı daha. ileri gı• 
derek m e m l e k e t ç o c u k 1 e. r 1 

dü§manla harbederken o n I e. r ı 
arka.dan 'urmak için cephe alacak k~ 
dar alçaklıkta ileri gittiler. Bunla:J1 
gözönUne getirecek olursak bakik~11 

niçin bunları affediyoruz suaU ~1' 
yçrinde olur. 

Onlar ve bUtUn dünya biliyor ki, ye· 
ni Türk Cumhuriyeti, yeni Tüd ~

(Sonu 10 flncu sayfaJa) . .............................. -• 

• 

SAKARYA sinemasında 
Bu haftadan İb°baren her hafta Cumartesi ve pazar günle~ 

saat 1 ve 2,30 da 

HALK MATiNESa 
Fi atlar 15 ve 25 kuruş 

Her pazarteai günü saat 1 de Talebe - Çırak ve Çocuk matineti duhuUre 

10 kuruş -
SARAY sinemasında 

Bu haf tadan itibaren her hafta Cumntesi ve pazar günleri 
saat 1 ve 2,30 da 

HALK MATiNESi 
Fiyatlar 15 ve 25 kuruı. 

Htt pazartesi günü ıaat 1 de 

TALEBE • ÇIRAK ve ÇOCUK matinesi Duhuliye 10 kuru 



• Valimiz dün sabah 
Atinadan döndü 

"Ata türkün cihanşümnl varlığının Türkiye ve Türk 
Milleti hakkında ne kadar sihirkar ve hürmetkar 

tesirler yarattığına bir kere daha şahit olduk,, 

Muhittin Üstündağ paytalıt nazı
rını bügük bir sitayişle anıgor 

_..__..__ ________ _ 
A.tinada Meçhul Asker mezarına relenk konduktan sonm .•• 

Yunanistan payitaht nazın bay 
koçyasrn daveti üzerine Atinaya git· 
~iıı olan vali ve belediye reiıimiz bay 
Muhiddin Üstündağ ile refaktindeki 
ıevat dün aabab Grimani vapurile ıeh· 
ınite dönmüılerdir. 

Yunan hüki1meti heyetimize Atina
da bulunduktan müddet zarfında can
dan gelen bir miaafirperverlik göater· 
rniı, halk her geçtikleri yerde kendi
lerini sevgi ile karıılamıı, Muhiddin 
Üstündağ gerek varııta ve gerek dö
nüıte bir kıta asker tarafından selim· 
lanmıı, oturauğu otellere Türk - Yu
nan bayraktan çekilrnittir. 

Bay Muhiddin Üstündağ kendisini 
karıılayan muharririmize Yunanistan 
intibalanru anlatarak demiıtir ki: 

Yunanistan payitaht nazın ekselins 
kot:iaaın iki sene evvel fatanbula yap
tığı ziyareti iade etmek için Atinaya 
~atık. Bu seyahat heyetimiz üzerinde 
•er bakımdan mükemmel intibalar bı
l\kmııtır. Kendilerini temsil etmekle 
if ~har duyduğumuz İstanbul hcmıch
ril>rine her ıeyden evvel ıuraaıru kuv
vete tebarüz ettirmeliyim ki, Yunanlı· 
tan~ gezip ıdolaıtığırnız bütün aksa
rnın(a Türkiyeye ve İstanbul hemıeh
riletııe karıı çok derin ve ıuurlu bir 
aevgi ve hürmetle kaı]ılaıtdı:. Gerek 
Atinat.a, gerek Delfiye kadar geçtiği
ıniz yeUerde ve gerek Mora yanın ada
sında h·yetimize ayni sevgi ve hürmet 
töıterilti. 

-

"'' ~ 

,ı 
Bay KOÇ'1Jas7a birlikte .. 

rinden coşan sevinci, karde~1ik sevgisi 
ni selamlarile birlikte İstanbul hemşeh 
rilerine ve Türk vatandaılanna sada
katle iblağını bizden ısrarla istediler. 
Bize tevdi edilen bu vazifeyi değerli 
delaletinizle bütün İstanbullulara kar
şı ifa derken bütün vatandaşlarıma 

karşı da ifa etmit olmakla derin ve 
sonsuz bir zevk duyuyorum. 

Yunanlı dostlanmızın yakından gör
düğümüz bu samimi dütünce ve duy
guları bizim kendi haklanndaki hissi
yatımıza tamamen tevafuk etmektedir. 
Yunanistanın bilhassa ıon yıllar zar
fında her sabada gösterdiği terakki ve 
inkişaf cidden büyük takdirlere layik
tır. Her yerde yeni bir teıebbüsün te
melleri atılmakta, yeni yeni halk hiz
metlerinin saslan kurulmakta ve mev
cutlan ıslc.h ve tevsi edilmektedir. 
Resmi faaliyetlere yer yer büyük hu
ıusi yardımlar ve teşebbüsler de ekle· 
nerek geni§ bir imar manzumesi mey· 
'dana getirildiği aşikar bir surette göze 
çarpıyor. Bu eserin en değerli ve ba1· 
irca yapıcılığından biri de dostum Ket· 
ziastır. Bize karşı kalbini en geniş bir 
ciunmertlikle açmış olan bu mükem· 
mel insan, bitmek tükenmek bilmiyen 
enerjisi ve batancı teşebbüs kabiliye· 
tile kendisini bütün vatandaşlarına 

sevdirmiJ ve hemıehrilerinin kalbini 
bihakkın kazanmağa muvaffak olmut· 
tur. 

Nazır ile Atina belediye reisi ve ar-

Halkevi ses 
müsabakası 

Birinci gelenlere müka ... 
fatları verildi 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 
olunan ''ses,, müsabakasının bir jüri 
heyeti huzurunda yapıldığını yazmıt· 
tık. 

Müsabaka neticesinde jüri heyetinin 
verdiği notlar, tasdik edilmiJ, kadın
lar arasında birinciliği bayan Leman, 
Yalın ve bayan Nuriye Atasayar ka
zanmışlardır. 

Erkekler arasındaki müsabakada ise 
bay Muammer Besier ile bay Vahit 
Akarkla birinci gelmişti. 

Birinci geleceklere verilmek iizere 
konulan radyo ve saatler dün kendile· 
rine Halkevinde verilmiş ve tebrik 
::~itmişlerdir. 

Diğer taraftan tayin olunan müsa· 
baka müddeti bittikten sonra da vaki 
olan yüzlerce müracaat üzerine Halk· 
evi ikinci defa ve daha geniş bir ~ekil· 
de bir müsabaka tertibine karar ver· 
miştir. 

--o-

Değiştirilecek mua 
yene cüzdanları 
Verilen müddet bu 
akşam bitiyor 

Esnaf muayene cilzdanlarmrn teb
diline devam olunmaktadır. Şimdiye 

kadar Istanbulda mevcut 35 bin esnaf
tan 2 5 bininin cüz.ldanlan değiıtiril· · 
miştir. 

Bu iş için ayrılan müddet bu akşam 
biteccli halde henüz müracaat etme
miş 10 bini mütecaviz esnaf vardır. 

Bugün akpma kadar müracaat edip 
ci.izdanlan değiştirmiyen esnaf bir 
temmuzdan itibaren belediyece yapıla
cak kontrolde meydana çıktığı takdir
de 3 liradan S liraya kadar para ceza
sına çarptırılacaktır. 

Esnaf cemivetleri merkez komitcai 
diln bu maksatla bütün canaf cemiyet· 
lerine son bir tebliğ daha ap_l!!!Jt--'-"ır'-'--. _ 

---uo-
Paıabahçede Tersane 

Kurulmıyacak 
Diln bir akşam refikimiz Denizban

kın Paşabahçede büyük ve yeni bir 
tersane yapmağa karar verdiğini yazı
yordu. 

Alakadarlardan yaptığımız tahkikat 
neticesinde Denizbankın Paıabahçede 
böyle bir tersane kurmak karannda ol
madığı öğrenilmiıtir. 

Bu haberin Haliçte kurulacak yeni 
tersaneden ıtalat olduğu anlatılmakta
dır. 

h l .. Rlı!Va abone tılu
nuz ''" edininiz 

Veni çıktı 

KövünYolu 
• 

HlkAyeler 
Vazan: Refık Ahmed Sevengi ' 

Fiyatı 30 Kuruş 

kadaşları memleketimize karşı beıle
mkte olduklan .amimi bağlılıklarını 

ve sevgi duygularını bizzat ifade et· 
mek ve göstermek için Cumhuriyet 
bayramımıza tesadüf eden tarihlerde 
ıehrimize ve Ankaraya geleceklerdir. 

AtatÜ~ün cihanıümuJ varlıimm 
Türkiye ıe Türk milleti hakkında ne 
k•clar aih*'kar ve hürmetkar teıirler 
yaratbiına bir kere daha tahit olduk. 
GöiüslerinU gururla iftiharla kabardı 
~ lfÖz~ sevinçle yafU'cb. 

ı································· .. -· ..... -....... __.....-............................................... 1 
1 Hergün bir fıkra: 
1 

En bilyUğcnden en küçüğüne kadar 
bütün resmi makamların mümessilleri 
ile nıenıuplan tarafından her vakit ve 
her yerde gördüğilmüz dikkat ve ihti· 
mam: en yaşlııımdan eft gencine kadar 
halk tarafından ber imkin ve vesilede 

; Kızlarla aelikanıı ! 

1 

ıvın Hanımı, gezmeğe gitmi§tl; geleceğini söylediği zamandan 
evvel eve döndü ve mutfak kapısını açar açmaz, yeni hizmetçi kızı 

orad:ı bir delikanlı ile aarmaşdoJaş gördü. 
1 - Ne bu hal? Utanmıyor musun? 

, göıteıilen alaka ve ıevgi bizi hakika
ten mllteheyyiç etti. 1 

Hizmetçi kız, hemen kendini topladı. Delikanlıyı göstererek, şöyle 
dedi: 

- Bu delikanlı, biraderimdirl 
Bat• aziz doıt~m· ve değerli arka

daşım payitaht nazırı bay Kotzias ol· 
duğu hı1de tanımakla mUbahi olduğu
muz bOtUn halk mllmeaıilleri kalble-

1 
Evin hanımı, iki8ini de hayretle sür.cm: 1 
- Yaa, öyle ha? Dedi; o halde bl7.dc aP-nden evvel çalışan hizmetçif 

kız da sizin hemşirenizdi demek! 1 
......... -··------· ······---"--......... - .......... ._._ ........... 1 
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Kızday hemşire mektebi 
Bu sene otuz sekiz mezun verdi 

Mezun1am dip'l-Oma 1.an verı1iyor •• 
Kızılay hastabakıcı hemşireler 

mekteblniu 38 mezununa dün dlplo
gösüslerlne iğnelemlştlr. 

:Merasime saat on yedide lstlklD.I 
Marşlyle başlanmış, mezunlar ve ge
lecek sene mezun olacaklar yerleri
ni nldıktan sonra öğretmen Dn. Fat
ma Emeren hastabakıcılığın yüksek 
meziyetlerini anlatan hararutll bir 
söylev vermiştir. 

Bundan sonra O. Boro, Ş. Ayro ve 
A. Kaleci tarafından bir müzik kon
seri verilmiştir. 

Konseri mUteakıp Prot. Dr. Tc\•
fik Sağlam bir söylev ''ermiş, hemşı. 
relerin doktorlara yaptıkları yar
dımları saymış ve lyl bir hemşirenin 
basta tedavisinde doktor kadar e -
hemmlyetll rol oynadığını tebarüz 
ettlrerek sözlerine nihayet Yermiş; 
bundan sonra okul dlrektörll Miss 
Hozel Forr, mezunların diplomaları
nı vermiş, okul öğretmeni Bn. Esma 
Deniz de okul iğnelerini mezunların 
göğUslerlne fğnelcmcştlr. 

Bundan sonra bütün mezunlar 
Florans Nnytingcl andını yapmışlar
dır. Müteakıben sımf reisi Bn. Muh
terem Sarı bir söyle\· yermiş, sözle
rini si\yle hlttrmlş_tlr: 

"Arkadaşlar namına teşekknr e
derken; lclmden gelen bütün heye
canlarım la haykırıyorum: Yaşasın 

Bize bugUnU bağışlayan Atatürk 
sonsuz dalgalansın kızıl bayrak, kı
zılay .• " 

Talebenin söyle,•lnden sonra sını
fın mektebe hediyesi Kızılay hayra. 

ğrna sarılı olarak getlrlldl. Bu, Ata
ttirkün kabartma resimleri idi. 

Öğretmen Bn. Esma Deniz Ata.. 
türk aşkı ile yaratılan eserlerin bi
rer harika olduklarını, talebenin bu 
hedlyosl, onların gönüllerinde silin
mez cumhuriyet ve Atatllrk aşkı 

beslemekte olduklarını gösterdltlul 
işaret etmiş: 

- Hepimizin duygularına mabed 
olan AtatUrk varlığının bu hatı
rası dalma bu mektebin en mukad
des hatırası olarak saklanacaktır." 
diyerek söı:UnU bitirmiştir. 

Bundan sonra bUlUn talebeler mek 
tep şarkısını söyllyerck dağılmışlar, 
daYctlllcr hazırlanan bUCede iğzaz 
edilmişlerdir. 

MEZUNLAR 
Bedriye Ayşen, Bclkis ltükcy, 

Cemile ErtUrck, Emine Altay, Fat
ma Yalcın, Fatma Altaş, Fikret Pak 
tUmcr, Hacer Kınran, Hamide All
bey, Hamiyet Gökşln, Hatte Ozalp, 
Hikmet Acar, Leman özer, LeylA 
Alöç, I..UtUye Kılıclı, Mahmure Esim, 
Mediha Yaşar, Mefharet Şarman, 

Melek Anafarta, Meliha Oğuz, Muh
terem Sarıalan, Mükerrem EceYetll, 
MUkcrrcm Giray, Münevver tim•er, 
Muzaffer Aydlncer, Nebiye Bostancı 
NeYlde Fıratlı, Ruziye özerdlnç, Sa
bahat Şarman, Saime Çağlar, Suade 
Suna, Şilkrlye Yalturak, Zeliha Bek-

ret, Zeynep Arıkkan, Zeynep Tezlşler. 
Mezunlar kursunu alanlnr: Arak

si Malatalıoğlu, Muzaffer Coşkun, 

Slrarpl Tarplnlan. 

Görüp düşündükçe : 

Af, beraet değildir ! 
YAZAN: S. Gezgin 

Af, gönül zenginliğile birlikte saa. 
detin müjdecisidir. Bir adam, saade
te kavuştuğu gUn, içindeki bütün ki11-
lerin, hınçların eridiğini, bütün dUnya 
ıle barışık olduğunu hisseder. Gön. 
lilnde herkesi birden kucaklayacak 
kadar büyük, dalgalı, ve coşkun bir 
enginin mert uğultUBunu duyar. 

Mtlletler de bu duygu işinde tıpkı 
fertler gibidir. Onlar da memlekette 
ortak bir saadetin kökleştiğini görilıı
ce, eskiyi unuturlar. Bu saadetten U

zak kalanlara da paylar ayırırlar. 

Hat~ daha ileri giderler, suçları ve 
suçluları da bağıflarlar. 

Bizim son otuz yıllık ömrümüzde 
bunun kaç. örneğini gördük. HUrri.. 
yete kaVU§UllC&, dağdaki eşkiyalara 
varıncaya kadar herkesi ve her şeyi 
affettik. Haydutların boyunlarına sa_ 
nldık. Can düşmanlarnnızla kucak-

laftık. 
Kaç taneai için aonradan: 
- Keşke bu yufka yürekliliği gös. 

termeseydik! 
Dediğimiz oldu. Fakat vu.geçme_ 

elik. Yanlışlığını bile bile tekrarladık. 
Cinayetlerle kartılafbk, arkamızdan 
bıçakla saldıranlar gördük. Yer
den, battıkları çamurdan, saplandık
ları bataktan kurtardıklarımız, ken.. 
dilerinl toplar toplamaz, yeniden bo
ğazmırza atıldılar. 

Bütün bu acı sınayıelar, ruh ve ka. 
famızı değiştiremedi. Hep bağıtla. 
dık, hep affettik. 

Galiba, kendimizle milleti biribirine 
kan§tırdığımız için bu, böyle oldu. 

Türk tUresi, kahraman feragatlerL 
le zengindir. "Dişe dit, tırnağa tır. 
nak!'' sözünü ancak er meydanında 
hatırlar. Mecliste konuaulan af kL 
nunu da işte böyle ceclint ruh 
ve vicdan damarlarından sızan bir 
şefkat nUsgUdUr. BUtUn bir geçmigin 
kapkara yUzUne kuvvetli bir sünger 
çekilecek. Vatan hainlerinin, bu top_ 
rağm dilşmanlarile elele, kucak ku
cağa çalışanların almlarmdaki kara 
damgalar silinecek. SürgUnler, yurtla 
lanna dönecekler. Vatansızlığın acı. 

sıooan kurtulacaklar. Onlar, bu bUyUk 
nimetin hakkını nasıl ödeyecekler, bil 
miyorum. Fakat bizim, geçmilten a. 
lınmıı çetin derslerimiz vardır. Ve 
Cumhuriyetin bu derslerden ne ib. 
retler aldığını dışarıdakiler daha iyi 
görmUş olsalar gerektir. 

Bizi bir kere daha aldatmak kabil 
olamaz. Kendimize bu kadar gUven. 
diğimiz içiooir, ki §airln: 

Unııt f el/iketi şahsiyyenin fmÜ-S('b
'bini, 

Fakat hakareti affetme '001idı"11 

ootana. 
Beytindeki nasihatine rağmen tek

rar affediyor, bağışlıyor, suçlulara, 
günahki.rlara bir kere daha iyi, na. 
muslu, olmak imkfutıru veriyoruz. Yal 
nız onlar da unutmasınlar: M, beraet 
demek değildir. 

~. GEZGiN 



.._ .... _._.._ __________ -.Doksanbin seyirci önilnde 

Ev, kadın : Heyecanll bir 
Ne ve nasıl yemeli? hava nümayişi 

• Geçen cumartesi günü lngilterede 

Yemeklerden sonra bır saat bUyUk hav&nUmayteıeri yapılmıı: ln. 
giliz, Framız, Alman ve Amerıkan 

istirahat muhakkak lazımdır ::!;!~muhtelif hünerler ı<>- . 
"Can boğazdan gelir,. aözil t efsire 

ihtiyaç göstermiyen bir hakikattir. 
Buna mukabil, bu sözil biz, daima ve 
çok yemek manaama alırız ve ne yi. 
yeceğimize nasıl yiyeceğimize dikkat 
etmeyiz. 

Halbuki, hepimizin, bilhassa orta 
yap. gelmiı kim.lelerin yemeklerine 
dikkat etmesi lbmıdır. 

Gıdanın yaraması hazmı ile kabiL 
dir. Yediğimiz bir eeyi mide hazmet. 
miyorsa, bunda kabahatli olan sade 
mide değil, ayni zamanda, belki yal. 
nız yediğimiz teY veya yeme tarzımız. 
dır. 

Evveli yeme tarzımızı ele alalım. 
Hazımsızlıktan mustaripseniz her 
halde ya yemekleri iyi çiğnemiyorsu
nuz, yahut da yemeklerden sonra is. 
tirahat etmiyonunuz, sofradan kal • 
kar kalkmaz çalışmaya başlıyorsunuz. 
dur. Halbuki yemekten sonra bir ikl 
saat, en aşağı bir saat geçmesi, on.. 
dan sonra çalışmaya başlamak lizım
dır. 

Yemeklerden sonra bu iatirahate 
dikkat etmezseniz hem midenizde, 
hem bUtiln vUcudünUzde zararmı gö. 
rUrsünilz. Midenizde ağÜ-Iık başlar, 
hazımsızlık ve kaynama hissedeninlz. 
VUcudünuz da deheetli yorgundur, ça. 
h§Dlak için kendinizde hal bulamaz. 
BIDIZ. 

Yemekten sonra bir saat fstlrahat 
etmeden zihnt çalıpnalara başlamak 
en fenasıdır. Bu tarzda çalıpnaya 

mecbur birçok muharrir ve yazı a. 
damlarmm daima mide rahatsızlığı 
çektikleri görillmUftUr. 

Hazımsızlıkta, yediğimiz maddele. 
rin de bUyUk bir rolü vardır. Hazmı 

kolay ve hazını güç eeyleri bilmek ve 
ona göre az veya çok yemek lbmı
.mr. 

Çiy ıeJler har.mı goUç olanlardır. 
Yağlar arasında en güç hazmolanı da 
tereyağıdır, ondan sonra zeytinyağı 
gelir. Kuyruk ve iç yağı gibi, hay. 
vanlardan çıkanlan yağlar da hazme. 

Son modts seyahat elbiseJeri. Bu eL 
biaclcrden bir tanesi kumlu, diğeri U 
gri ku1'14'tan yapılmıfftr. Kenarlann.. 
da tt6 ceb l«ıpaklannda daha aç1k 
renkte aarh wrdır. 

dilmek için çok sağlam mide isterler ... 
Hayat tarzı ile gıda cinai arasında 

da ııkı bir münasebet vardır. Zihin. 
teriyle çalışanlar yağlı maddeleri her. 
kesten daha geç hazmederler, fakat 
balık en çabuk hazmettikleri bir gı.. 
dadır. Yalnız, tatlıau balıklarının 
hazmı onlar için yine güçtür. Bu gibi 
kimselerin etin de kUlbastı veya pir
zolasını tercih etmeleri, kızartma ve 
yaflı etlerden kaçmmalan lizımdır. 

Makama ve hamur itleri de onlara 
tavsiye olunabilecek en iyi yemekler. 
dir. 

Bir polis meselesi : I 

Hırsız nered;o girdil 
"Eransada bu aeneki macera romanı mükafatını kcaa
nan P ier Bualo tara#ından tertip edilmiıtir." 
Poliı hafiyesi Morkan içeri airmc

den evvel etrafını dolaıtı. GazUne ilk 
çarpan teY ıu oldu: 

Duvwlardan içeri clrmek kabildi. Bu 
cihet gayet aıikir olarak göriilüyordu. 

Bahçeden eve etrafı tan.t çevrili bir 
yoldan giriliyorldu. Eve cirilir airilmez 
karfısma küçük bir ıofa çıkıyordu. So
fanın bahçeye bakan pencerelerinde 
kalın bir parmaklık vardı. 

tçerde karpama ilk çıkan tahkikata 
bulaımıt olan jandarma kumandanı oldu. 

• - Buyurun, bay komiser. Yalnız li
sin halledebileceğiniz bir mesele. 

- Pek malQmatım yok, fakat görll
nllıte oldukça baıit bir vakL Alellde 
bir sirkat hadiıesL 

- Fakat insanı öyle hayrete sevk· 
edecek tartlar altn1cla yapıln\tf kir So
yulan adam, tabii, ev sahibi Orhan 
Mertel. Bu adam, bütün bayatını bu 
evde geçirmiı bir ihtiyardır '" timdi 
yan deli halindedir. iti gücü sanat ese
ri olan kıymetli altın ve gümüt etya 
toplamak, bunlan salondaki camh do-
laplara yığmaktır. . 

"'Bu sabah kalktıiı zaman kapıyı açık 
camlı dolapları bombot b·ıluyor. 

"Orhan Mertelin bir ıde hizmetçisi 
vardır: Baıri Kayak. Adam da, hizmet 
çiyi de birinci katta yatıp kalkıyorlar. 

'"Şimdi gelelim itin esrarengiz tarafı 
na. Hakikaten evvell tu kcıpıya bakın 
bir kere ıiz. 

Jandarma kumandanı : 

- Bu kapı nasıl açılır? diye ıordu. 
- Maymuncukla. 
- Maymuncukla da açılamu, çün-

kü içerden anahtar aokuludur. 
- O halde, ıece kapı, üzerine içer

den anahtar ıokulu olarak açık bırak· 
llllftlr. 

- O da değil. Orhan Mertele sor
dum : Kapıyı hizmetçisi kapamıf ve ki· 
lidi de iki kere Ustüste çevirmit. Ken· 
disi bu 11rada kapıdan Uç adım •ötede 
bulunuyormut. iyice cörmüş. Basrinin 
anahtan kapının Uzerlnde bıraktığını 
da gözü ile görmü1-

Pcliı hafiyesi Morkan bat parmağını 
•imıa ıokmuı, 111rmaya ba,tamııtı. Bu 
onun, müıkül vaziyette kaldıiı zaman
larda yaptığı hareketti. 

Sonra 10rdu: 
- Basri Kayak ne zamank!anberi bu· 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

Tayyare sahasında toplanınıı olan 
doksan bin kişi evvela, gökyüzünden 
gelen bir seı işitmişlerdir: 

"Miamiden hareket ettim, bu sabah 
Nevyorka geldim.,, 

Bu seı, hakikaten havadan gelmek
~edir. Fakat lngiltereden değil, ti A. 
merikadan ... Bunu aöyliyen tayyareci 
Dik Meril'dir ... 

Atlas Okyanusunu 11 saatte geçe. 
rek geçen sene rekor kırmış olan tay
yareci, bunları söylerken Nevyork U. 
zerindeydi. Telsizle aöylediği bu söz.. 
ler sesi büyUten Aletle etrafa yayıl -
mış ve herkes denizaşırı bir memle. 
ketteki tayyarecinin sesini yakından 
işitmiştir. 

Amerikadan gelen bu sesten sonra 
yine oradan bir de tayyareci gelmiş. 
tir. Bu nümayiş için davet edilmiş o
lan, Amerikanın meşhur tayyareli ga. 
zetecisi Al Vily:ımsdır. Hadiseleri 
tayyaresiyle takip eedn bu yeni ıis • 
tem gazeteci, İngllteredeki hava nü
mayişlerini de yerinde görmek ve A. 
merikaya bildirmek için oraya geL 
miştl ... 

Bundan sonra, bu milletlerarası 

hava bayramında Fransız, İngiliz, Al
man ve Amerikan tayyarecileri muh. 
telif ıösteriler yapmışlardır. Bu ara. 
da bilhassa, Almanyanın en genç si
vil tayyarecisi Paul Forsterin yaptığı 
canbazvarf atlama hareketleri bUyUk 
bir hayretle seyredilml§ttr. 

Dünya paraşüt rekorunu kendisin. 
de muhafaza eden Guin Cons da, 1000 
metreden atlıyarak büyük muvaffak!. 
yet göstermiştir. Bu sahne büyük he
yecanla takip edilmiştir. Çllnkil para. 
ıütçU, ta,Yareden atladıktan sonra 
bir mUddet paraşütü açılmamıı ve bir 
taş gibi, büyük bir hızla düşmeye baş. 
lamııtır. 

Paraşüt hiç açılmıyacak mı! 
Herkes bu heyecan içinde, korku i

le, birkaç saniye beklemiştir. Fakat, 
bu heyecanlı anlar saat kadar uzun 
gelmlı, 90.000 kiıinhı bulunduğu koca 
meydanda bütün nefesler kesilmiftir. 

Nihayet, yolun üçte biri gittikten 
sonra, parqtlt açılıyor ve Cons 700 
metreyi paraşUUe iniyor. 

Yere indikten sonra, kendisini ku. 
caklıyanlara paraşütçü: 

- Hava çok fenaydı, diyor. Böyle 
bir havada, bafka bir yerde olsa, 
dUnyada atlamazdım. Fakat nümayişe 
iştirak etmlı olduğum için atladım. 
Rilzglr çok fena esiyordu. Paraşütün 
hiç açılmamak tehlikesi de vardı. 
Paraşüt geç açıldığı için yere inme 

de çok sert olmuştur. Eğer ayaklan. 
mm üzerine düşmemiş olsaydım, bir 
yerim muhakkak kırılırdı. .• 
Nümayişlerden sonra, İngiliz bava 

nazın bir nutuk aöylemiı. halkm tay
yareciliğe k&.r11 gösterdiği alakadan 
dolayı memnun olduğunu bildirmiştir. 

o 

Öğretmenlere Yardım 
Cemiyetinin Çalıımalan 
lstanbul ili öğretmenlere yardım ce

mi)·eti diln bir toplantı yapmıı ve ıon 
altı aylık çalııma durumunu tetkik et
miıtir. 

Bu mücldet içeriıinde cemiyete ye
niden 90 aza iıtirak etmiı on arkadap 
SO den apiı olmamak üzere maddi 
yardımda bulunulmuı ve ölen öğret· 

menlerin ailelerine asgari 280 liralık 

yardım yapılmıştır. 

Jandarma kumandanı bahçeden içe
ri airerl~en bakmadan geçtiği bu kapıyı 
dikkatte muayene etmeye başladı. Kapı 
kalın bir mqe kütüğünden yapılmııtı. 
Uzerinc!e hiçbir bnk dökük yoktu. 

- Nif(Jnlıı1 mı, Pe1c gent:e benzıem4yor_ 

- Sonbaharda tanıımıııar ... 

Gene günün meselesı 

Kedi meseleslnd 
sükônetle ifade b 
lan temenniler?! 

Şehir ahallslnden ittifaka ya kın bir ek 
yetin sempatisi, - hele bUyle masum 

ı~ Ozel bir mevzuda içten bir arzu bellrl 
aı tık daha luzla ihmal edllmemelldlr 

Geçen yaz başlıyan kedi kaUlam1-
nın senesine varmadan lstanbulu fare 
iıtilisına uğrattığı ve kediye ihtiyaç 
görüldüğü yolunda dUll burada çıkan 
yazı, senesine varmadan gene .. günün 
meselesi., olan bu hususun, ancak bir 
cephesini teşkil eder. Ve o zaman için 
varit olan hataların hepsi bu zaman 
için varit değilse de, 111Uhim bir ki&. 
mı da varittir. Diğer taraftan aradan 
zaman geçmesi itibariyle, zamanla 
deği§en vaziyetin lcabmı yeniden göz. 
bulunuluyor ki, bu da her iki yaz yapı. 
den geçirmek zarureti kaı:ıısmda da 
la" 'hawıı)r#1Aııda ~hwt,. wa 1;.l,lnNı 

birlbirlnden farkı bulunduğu netfoe • 
sine vardırır. 

Haddizatinde şimdi de yer yer ya· 
pılmakt& olanlar, geçen yaz katliam 
şeklinde başlıyan sonu gelmez hare -
ketin, - ne derecede farklı olsa -
devamı mahiyetindedir. Bu yaz hare. 
ketin, lehte olan bir noktası, belediye. 
nln geçen yaz olduğu gibi '"kedi başı. 
na beş kuruş,, diye birtakım aşırılık. 
lara meydan vermekten olsun içtinap 
etmesidir. O zaman "çocukların canlı 
bir mahHika eza ve cefayı hata say
maması ve bunu çalmayı sevap say
ması, insanlık duygusu ve ahlak 
düsturu ~kımlanndan, - farik ve 

mümeyyiz olsun, olmasınlar - mUı. 

takbel inkişaflarını körpe çağda teh. 
tikeye düşüren bir inhirafbr. Daha 
bUyük ya~taki serserilerin, belki de 
müteaddit sabıka kayıtlarına şim. 

dilik müseccel olmıyan daha ba.şka 
sabıkalar ili.vesi mahiyetindeki ha • 
rekctlerini ise, sadece suç işlemeye L 

hşmış olmalarının yeni yeni tezahür
leri olarak kaydedebiliriz.,, diye ve 
daha başka cümlelerle, böyle hesap -
ıı~abir davetin ne gibi fenalıklara 
teşvik tesiri icra ettiğine ve edeceği. 
ne dokunRrak, bu noktada da ehemmi. 
yetle durmuştuk. Bu mahzurun son. 
radan gC?.etilmesl, bundan vaz.:;eçil -
mesi, bir noktadan olsun vaziyeti ıs
lah edicidir. Ve şimdi belediyeye 1 

noktadan lehte bir not verilmesine 
müsaittir!? ... 

Ancak, seneye varan bir zaman 
(arkı, daha esaslı ve etraflı ıslaha ya. 

- Kn:ını:ın t'tnn:t mtrn~lmlnt btn tir 
t1tlmtk lıltrdlm ama, b11gıi11lrrde rok tılm 
IHU'. l n14llah bir dahaki ıefer.• 11ellrllllr. 

ramış olmak gerekti. Yeni 
de birçok nolttadan eaki vUi 
madisi şeklinde cereyan etti,.,.. 
nevi rasgele tatbikatla sürüp 
ni görmek, lizilcüdür! 

Bir kere geçen yaz binlerce YI 
lerce kediye kıyılmlftı. Kedilffı 
semtlerde ?.ehJrli et atılmak 1. 
kıvrandıra kıvrandıra öldOrUlmillt 
vallara, çöp arabala.rma tik1DD 
lJm doldurulanlar, kısmen yoJcla 
vastzlıktan boğulmUf, aq olaDll' 
sağ çıkmamak üzere adı "H 
Hayvanat,, olap cemiyetin binll .. 
tıkılmııtı. BoYuni toplana tn 
kısa bir müddet içerisinde bütlJJI 
kaklar boşalmış, cascavlak k 
Serseri olduğu iddia olunan tek 
kalmadığı gibi, ev kedilerindeıı 
çoğu da bu ölçüsüz tatblkatm "'"" 
hanları ara~mda uralanmıftı, "!". 
takip eden aylarda da sokakta ~ 
diğine kedi görillüp bırakılmlf 
ve likln, bu sene ııcaklar ~ 
bu ta.kip tekrar nöbetleetl, b 
laştı! 

Fakat, hangi kedileri takip T 
ev ve dükkAn kedileri taplanclJiml 
çen yazdakinden daha ke8enk• 
sürmek, tam mlnaaUe 
ÇUnkU, geçen yaz yapılan 
imha arayıp taramumdan eonra. 
kadar kısa bir arayla, ,enldeJl bai:. 
bot kedi çoğalımı olmam 
ğı, en basit mantıkla bile Jialledilm 
demektir. Sahipli, ll&hipsiz ~ •1 ,_ 
oc:UJ.oA~a ~1·- -"-~ ı 
ramayla li'aylfden bayiiye 8zalaD r 
tanbul kedilerinden kalanlarm, o Usf 
Uste, 8t1rekll takipte ele geçmeyip " 
canlarım kurtarabilmlı olmalan-t 
dece bu bile - kendilerinin, o llDl'
aıkı ııkıya muhafualarm& dikkat 
dilen ev ve dUkkAn kedileri old~ 
rmm, en tabii delilidir. K&ldJ, ki d 
radan doğma kedilerin aenealne 
madan ılmdi toplanılanlar kadar 
yUmüı olmalan, imkiıı hariclndedl'• 
Şimdi toplanılan yavru kedilerin 1/1 
1937 katlii.mından her naaIIA kurtll
labilen ev ve dUkkln kedilerinin ya'f• 
ruları olduğu, çoğunun sahipli buldll
duğu ayrı bahiı ! 

Bu yaz sadece, daha gözleri .P. 
mamış olarak inliyen ve bazı f.nlaflll
lar tarafından abl&rak ytizllattl bP 
kılan ya vrularm sokaklarda canvel' 
meğe bırakılmıyacağı teklinde h 
ler aksetı ken, - gene "ne 
ki!,, demek icap ediyor - ölçU, 
şaşırılmışbr ! 

Ve muhakkak elan cihet, timdi 
muhtelif semtlerde, biran için de ~ 
sa sokağa f ırlamıı. bahçe duvarılll 
tırmanmış, ev veya dUkkln kapsd 
çıkmıı bütün sahipli kedilere d atlır 
larak, bunlarm çöp arabalarını indt. 
rildiğidir. Araba tangır tunım k&l • 
dırımlarda ıarsınblar geçirlrkfll, bö1' 
le geldiği sırada kapalı ye~ bulur 
mıyan kedinin vay haline! 

Ve IUDU da aynca Uzünttl)le 16ylr 
riz, ki çöpçülerin çoğu, "vUfe,. dl,. 
yUkletilen eeyi, aykırı anla.'DıelirdJI'• 
Sahibi yetifip de kedisini rerlye ver .. 
mesl için yalvardığı haldf ya '11:1• 
gevezelik etme!., diye ter.ıeyip 
"Deh!.. diye beygiri sürlP gitmekte.: 
ya da 'dönillte!,, elife a~tıp blCU
kedinln zavallı sahibini JÖ&leri yolda 
bekletmekte, bqka yoWan dönme~ 
olanlar yok değil, çoktir; hattA, me. 
seli. dükki.ncmm kapıa eşiğinde otu. 
ran kediyi mrla abp arabaya iıldireJl 
ve dükkaıkmm "Yah1, benim •edim. 
dir; ben bakıyorvm!., demesin• kal'll 
vermemekte inat eden. daha fızl& .-• 
rar karp1mda da.- ''K&rtJ ıeuronım. 
ha? Dırlanma !,,-diyen de bu arldl !. 

Bu tatbikat yolauzluklarmı ınubte
lif kimselerden dinledim. Bediıinl, 

( Deva•• ın 11t1r11da) 
HEHMJID$EJ.fM • 
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.Başveklin Dünkü Mühim Beyanatı 
mi . . ı ll~ta 11u111 ı incide) namıştır, bazı tahsisatlan bütçele- "imkanlarla ikincisine başlamış bulunu- biz de memnun ola.cağız. (Bravo ses.. I ciddi esaslar dahilinde, bu müeue. 

:unO::;;ııf hakkında b~r hasbihalde en çıkardık. Bunlan mali mücsse- yoruz. Şimdiye kadar ilin edilmemiş, !eri, alkışlar). seleri millileştirmektedir. Biz, her za.. 
bu maksatJ aydalı addcdıyoru~. Ve rimizin itibarına tcrkcttik. Oradan olmasının tek sebebi, işi mali imkanla· Maliye vekAletlmlzln taklbetlğl, ye. man tekrar edildiği veçhile, ecnebi 

a huzurunuza gclmış bulu- in edeceğimiz kredilerle memleket- rımızla telif etmek içindir. Bu yaz ta- ııl malt sistemin isabetli fikirlerin- sermayesinin düşmanı değiliz ve hat. 
nu~c::~· . . . · 'eni ve keıif bir iş hayatı yaratmak tilinıdc, bununla meşgul olacağız ve den birisi olmak üzere ifade edebili- ti. düşmanı değiliz dediğim zamanda 
arasınd~~ctım~~1? takip ettiği esaslar dik . -Alkışlar - ümit ediyorum ki hepinizin takdirini rlm ki, bu kuponlara alt olan borcu, da, lüzumsuz bir izahta bulunmuş ol. 
prensi .n muhı~ .telakki ettiğim bir ~unun bir misali, Adana ovasının mucip olacak ve milli ekonomi haya- beynelmilel şeklinden kurtarmak, duğuma zahip oluyorum. Bizim an • 
ıck TJ;k ıız~ v~ ıızın şahsınızda yük- lnması meselesi idi. Nafia Vekalc- tında memlekete yeniden feyiz verecek dahlll bir borc haline getirmek isti- cak istediğimiz sermaye "Vagaboııd,, 
ettig·· lm~llctıne, programınr:la vaad- iz bu iş üzerinde çalışıyordu. 30 mil- eserlr meydana getireceğiz. -İnşallah yoruz. Bunu, pek yakında, müjdele- yani serseri denilen sermaye, politik 

1 şey erı tatbik · d 
1 

• ' ve ıcra ır. - Bra- tı liralık bir tahsisata ihtiyaç urdı. sesleri - yeceğlmlzl Umld etmekteyim. - Al- sermaye, ayni zamanda spekUli.tif 
vo ses crı, ve alkıclar B""ta.: . d d A . h k . d . ed" "ddt b" . .. . k 

d 
. :r • u •n ıcraatı- nu bütçenin sırtın an çıkar ık. y- Sanayı are etin e takıbettiğimiz kışlar - sermay ır; cı ır ış gormıye:re 

mız a ncyı vaadcttik . 
yor h . . • ncyı yapmak isti- zamanda esas vazifcsinı de teşkil et- gaye, milli ekonomi menfaat ve icap. Mail vazlyetlmlzden sonra, mem- alacağı komisyonla veyahut ufak bir 

~z ~e angılerıni yapabildik, dai- ti ıçin Ziraat bankasının itibarı üze- larını, milli müdafaa zaruret ve ica~ leketln ekonomik vaziyetini, hakiki farkla çekilip gitmek istiyenlerin tem 
: t u kesabı tutmaktayız. Beraber ve 'le bıraktık. Ziraat bankası finans:na- lariyle telif etmektir. İkisini beraber şekilde görebilmek için, iktlsadt va- sil ettikleri ufak sermayedir. 

~ ere mesaimizin es · 1 k · V k~l · · · · F k t l k t" · al ıcnc d d h" crı o ara , bu le Nafıa e a ctı Adana ovasının ıs- yürütmek ıstiyoruz. (Bravo sesleri). zlyetlmlze kısa bir nazar atfetmek- a a mem e e ımıze norm eera-
mcrh Je ~~bu cclıc de dahi hayli 1 a ve irva işini üç sene zarfında bize Bundan dolayıdır ki memleket müda- te, elbette fayda vardır. it dahilinde gelmiş sermayeye nor-

~---·a c a ıgım:zı tahmin ediyorum. ·mın etmiş olacaktır. iktısat Vekale- faasma ait olan bazı maddeleri de bu 1937 senesine alt olan rakamla- mal şerait dahilinde teessüs etmiı 
Fakat nla. rı, bırcr birer tekrar etmek ane ait bütrc tctkı"k edı"lccck olursa, tarzda, sürat ve suhuletle, vapmak müesseselere kat"Clı bizim yalnız mih. d ~ ,, rı neşrettik Ye bunun, gecen sene- -ııt 
ıuretıc, 11 "~in c bildiğiniz ve hatta !örülür ki geren seneye nazaran bu imkanlarını elde ettiı?imizi şimdiden mannuvazhgıw mız degıw·1, hattA yardı • "' ~ ~ o· lere nazaran farkını, görmüş bulu. 
bizzat yapt~k .~nız ıeylc: ~lduğu için, sene tahsisatında bir noksanlık vardır. ifade edebilirim. (Bravo sesleri ve al. nuyoruz. Harici ticaretimizi, mem - larımız da olur. MUbayaa ettiğimiz 
nıaruzatrmı uza~k nıyetındc deği- Hakikatte, bu noksanlık değildir. Ken- kışlar). leketln m11lt bünyesinin seyri hak - müesseselere gelince, bunlar, muka • 
liın. En mühim mcıı~alcmiz 'üphc yok disine teminini vaadettiğiniz miktar Bizim maliyemizin takip ettiği ve kında, salim bir fikir Ye bir dokU _ velelerine riayet etmiyen ve ayni r.a. 
tur ki mali işlerimiz \ 'C mali vaziyeti- ıı:cçcn senekinden 10 milyon lira kadar bize daima asarını gösterdiği için man olarak kabul ettiğimiz takdir- manda imtiyaz müdıdeUeri kııalmıı 
ıniz üzerindeki kararla~~dır. Yük- ıazladır. Bu, her iş için ayrı ayrı vücu- kendisine tereddütsüz iftihar payı a· de, elbette, netice müsbettlr, ve şa- olan müesseaelerdlr. 
•ek Meclis bu sene bu""tçeyı·, cı!_ha geni' da getirilen bankaların kredi ve ı"tiba- yırabileceğimiz bir prensibi ''ardır: Bunlar mukaveleleri hUkUmlerine ,, yam memnuniyettir. Bunun Uzerin-
C:aha verimli olarak hükumete' tevdi nndan temin edilecektir. Acaba hatıra Verı;ileıi indirmek. Şimdiye kadar, de durmıyorum. Yalnız size !cinde göre çalı§Dl&k lmkftnmdan mahrum ol 
etmiştir. Hükumet bu bütrcyi ~linc gelir ki. devlet bütrcsinden bu kabil yani Cumhuriyet rejimine kadar, de. duldan içindir .ki eatmağı kendileri 

~ ~ bulunduğumuz senenin beş aylık ra-
aldıg"ı zaman ne kadar ag"ır bir yiikün işleri ayırıp da itibar müesseseleri- nilebilir ki her ne maksatla olursa ol- tercih etmektedirler. F.ğer bu kabil kam larından bahsedeceğim: gecen 
altında bulundug·unu hissetmektedir. ne tevdi ve tahmil etmekte mali sun bir \'ergi ihdas edildi mi, o vergi teahbildünU ifa etmiyen ve ifa etmek Rencnin beş aylık ithalat ve ihraca-

Gcren sene, yani 937 senesi bütccsi noktai nazardan bir müşkülat ve zarar ne kadar sakat ve ne kadar ağır olur. eeraitinden mahrum olan mllemeee • 
:r tı - ikisi birlikte - 88 milyon lira-

231 milvon lira olarak kapanmıctı. Ya- vardcr. Bana kalırsa bunun cevabı r~k sa olsun. millet.in omuzunda yük ola. lerin satm alm.ııı nazan iUbare alma· 
'ı' r· - • b y.a baliğ oluyordu. Bu senenin aynı 

ni varidat olarak 231 milyon lira tah- basittir Eğer bu müesseselere tevdi rak kalır ve bunu atmaga imkan u. raktan bizim ecnebi aerm&ye9l hak. 
1 zd aylarrna alt rakamlarımız, 113 mll-

rnin ve kabul edilmişti. Tahsilatımız cttigimiz vazifeler ve yapılmasını cm- unama ı. kındaki tellkkimizhı tayini bmıa tL 
ayni ıene içinde 159 milyonu buldu. rettiğimiz işler bizatihi menfaat verici Maliye Vekiletimizin takip ettiği yonu bulmaktadır. bi tutuluyorsa arzedeyim ki ook yan. 
Tam 28 milyon liralık bir fazla varidat işlerse dava esasından halledilmiştir. mali sistemdeki mülayim ve dalına idhafat rakamlarımız lıştır. Biz sermaye buluyoruz ve buL 
kaydedildi. Bu 28 milyon lira fazla Eğer menfaat temin ctmiyen, mukabi· memleketin menfaatini gözeten usul- mak için mUşkUllta uğramıyoruz. 

1 · b "h · B İthalat rakamlarımız, geçen sene-
varidat da yine Yüksek Meclisin ka- lini vcrmiyen nankör işler ise onlara erıyle u zı nıyeti yıkmıştır. ( ra. D.'C'naıu VF.c;li'!T.ESt 

ı ") B h t•A · d" ye nazaran, bllhassa fazladır ve faz- ~ -. -·----
1.ıul ve tasvibi ile muhtelif vekaletlere bütçede dahi yer vermemek lazım ge4 vo ses crı · u sene ve a ı..a şım 1 

k b 1 tt .•. · k ı l H lalaşmaktadır. Bundan ben ancak Bu senenin dahill itleri nokta! na· 
zarından si2 ehemmiyetle balıaetme
ğe değer bir mevzu vanhr. O da Der. 
alın meselesidir. Dersimde biP IBlahat 
programımız vardır, bu program yü. 
rllmektedir. Yol, köprü, karakol ve 
mektep inşası suretile. Geçen aene aL 
keri harekat yapıldı, bu bütün tefer. 
ruatiyle herkesin malfunudur. 

tahsis ec!ilmrstir. lir. işte bu prensiplerle mahmul olarak a u e ıgımız anun ar a: ayvan-
1 k · tihl'k d memnuniyet duymaktayım. ÇUnkU, 

9~8 hiıtcemiz 
938 rra;i yılı bütçesi olarak bağla

dığımız rakarr:lar 249 küsur milyonu 
adi bütçe şeklinde ve 57 küsur milyo
nu fcvkalHe mcnabiden olmak üzere 
307 milyon liradır. Bu rakam cumhu
riyet bütçelerinin ihtiva ettiği en yük
r.ck raka'11dır. 938 bütçesi, cumhuriye
tin bugiinc kadar olan bütçelerinin 
için!-: yaltıız er yükseği değil ayni za

• ~nda tevzi itibarile en ırok dikkate 
def eridir. 

938 ıencsi zarfında fazla tahsisat 
clarak verdiğimiz rakamların en yük
ıeğinf milli müdafaaya tahsiı etmiş 

bulunuyoruz. Bunun emniyet noktasın 
dan ifade ettiği manayı elbette takdir 
buyurursunuz. Milli müdafaa vckilcti
mizin 938 bütçesindeki hususiyetler
den birisi de, kısa bir zamanda realizc 
edilmek üzere kabul ettiğiniz 125 mil
yon liralık fevkalade program ccphe
ıidir. Milli müdafaa vekaleti bu prog
ramı sürati mümküne ile ve her şey
den istifade etmek auretile büyük bir 
ıayret ve faaliyet içerisinde, realize 
edecektir. Ayırdığınız tahsisatla ve bu 
programın yapılmıı olmasile ordumuz, 
esasen kendi bünyesinde ya,ayan kud
retli, teknik kuvvetlerini arttırmak ve 
.:nezcctmck suretile, kendisine milletin 
tevdi ettiği vazifeyi, daha mükemmel 
bir ıurette ifa etmek kudretini iktisap 
etmiı bulunuyor. -Şiddetli alkışlar -
Ordumuzun kahramanbtına, ortJumu -
zun fedakarlığına, her zaman olduğu 

cibi, cüveniriz. Elbette sesleri fakat bu 
mümtaz orduya 20 inci asrın, en mü
kemmel ıilihlarile mebzulen techiz et
tiğimiz zamanda kendimizi tamamen 
eınniyet altına almış görmekle, büs
bütün zevk ve bahtiyarlık duyarız. 
-Bravo ıcılcri, alkıılar - Hükiimctimi
zin mali sahada takip ettiği program
larclln biriıi de memlekette vücuda ge
tireceği imar hareketlerini sadece büt
çenin sırtında bırakmamak surctilc ha
reket etmektir. Eğer her yapacağımız 
teyi bıitçcnin rakamları içerisine sıkış
tırmak iıtersck katedeceğimiz merha
lenin kısa olacağından korkulabilir. 
Bundan dolayıdır ki memleketin dahi
linde kredi vasıtalarından istifade et
mek umumi ve milli bir iş birliği tan· 
zim etmek gayesini takip ediyoruz. 
Bunun için de kabul ettiğiniz kanun-

• 
lar vard·r. Bu kanunlarla ayni zaman-
da vücuda getirdiğimiz rr.ücsscsclc:: 
vardır. Bu mücssu:kr, dahilde temin 
edecekleri kredileri ve ayni zarr:anda 
harıçten bulmakta oldukları kredilerle 
yeni yeni programlar tanzim ederek 
ıizin arzulannızı ve eTellerinizi t:ıh:ık 
kuk ettirmek umin.1--dirler. 
aı tene Nafia ve iktısat V ck!lctlc

rindcn baılayarak, elbette nazannıztdan 

bizim bütçede verdiğiniz paralarla ve ar, muvazene, azanç, ıs a ' am-
. t" t 1 · t'd i d gelen eşya, memleket dahilinde e-ayni zamanda teminini imkan dahilin- ga, sınema ve ıya ro ar, ıp ı a ma • 

d l .. ""k r· t" "b" k konomik cihazlanmağa yarayan de bulduğumuz kredilerle biraz evvel c er gumru mua ıye ı gı ı anun • 
la la 10 ml·ıyon l" ddele · de bı"r maddelerdir, maklnadrr ve tesisata 

söylediğim gibi geniş bir iş hayatı vü- r ıra ra rın 
tahf"f apıl t alt kısımlardır. Bazı istlhlft.k mad -

cuda get .. mck istiyoruz. Bu işlerimizi 1 Y mış ır. 
10 milyon tahfif karşısında hatıra delerine alt kısımlar da yUkselmtş. 

teshil eden •. asıtalardan birisi de hariç 
ten bulduğumuz kredilerdir. Dün ka- gelebilir: 10 milyonu indirmemek su. tir, rakat onların mümaslll, memle-

retile diğer bir kısım daha menfaat- ket dahlllnde istihsal olunmakta ve 
bul ettiğiniz kanunla İngiltere ile ya-

li ı"c:Jerde k u 11 an m a k ı· m kanı bu istihsal at da "O~almaktadır. Şu 
pılan kredi meselesi üzerintlc durmak ııt 'lı "' 

yok mu? Varsa bunu tahfif halde, bundan cıkaracağımız mana, 

koU.yhkı" fP Q}a}\i,ljr,ı; 1 14~lA~\JJPlzln 
iştira kat>lliyet.1 yil..UeUııektadlr. Ha-

istiyorum. 16 milyon İngiliz lirasına 
bılii olan bu kredi, hepinizin bildiği etmekte ve indirmekte ne gibi 
gibi 100 milyon Türk lirası raddcsin- menfa~timiz vardır? Verginin tath, 
dedir. Bunun ıo milyon İngiliz liralık tevzi ve tahsilindeki adalet prensibi 

buna kolaylıkla cevap verebilir. Bir 
rlçten geleni, kolaylıkla satın alabi
liyor ve memleket dahlllnde art -
makta olan istihsal maddelerini de 
istlhlt\k edebiliyor. 

miktari sınai ve ticari işler, 6 milyon
vergi ancak kazanana ve veı:ene men. 

luk kısmı askeri ihtiyaçlarımız içindir. 
faat temin etmek şartile, tarh oluna. 

Fakat bunun yapılış tarzına ve şcklin
bilir. Yani vergi veren zat, kazandı

dc diğer emsaline nazaran, farklar var- lhracat maddelerimizin yüzde 
gw ı ve yaptıgwı işte menfaat gördügu··· 90 t k mahsulleri teşkil eder 

dır. Bura.~ söz alan kıymetli hatipler, takdirde, hükumet onun menfaatine ını opra • 
bunu tebarüz ettirdiler. Bunun istib- Şu halde, ekonomimizin istinat etti-
dat devrindeki, israfat devrindeki is- iştirak eder. ğl temel, zıraattır demekte hlc müş. 

Bizim şimdiye kadar tecrübeleri • kili... 1 y l bil ı d tikrazlarla münasebeti yoktur. Meşru- tı.tımız o maz. en sçem z e 
mizde her hangi maddeden vergi ten. t k ... I ti it f l bt t h ı tiyct devrindeki gajlara bağlı istikraz- zıraa ,.e u e ne a az a r a s -

lara da benzemez. Bu kredi sadece zilitı yapmışsak, devlet hesabına, sat gUrmediniz, eğer istlğrabınızı 
Türkün imzasına, sözüne, itimat ve em
niyet cldilcrek yapılmıştır. -Bravo ses
leri, alkışlar - İstimali şekli şöyle ola
caktır: 

Maliye Vekaletinin vereceği bono
lar iskonto edilecektir. Bunların bir 
kısmı yüzde 3, bir kısmı yüzde 5 bu
çuk faize tabidir. Karşılıklarında, ln 
giltcrcde de döviz elde etmiş buluna
cağız ve peşin para ile orada istediği
miz yc11:1en istediğimiz malı satın ala
cağı7.. Esas·nı ruhunu bu teşkil etmck
tcdır. Diğer bu çeşit istikrazlarla veya
hut sınai kredilerle mukayese ettiğimiz 
takdirde farkın büyük olduğu derakap 
anlaşılır. Şimdiye kadar temin olunan 
krediler, uzun vadeli, serbest bir mali 
kredi değildir. Mal kredisine inhisar 
ediyordu. ve malı muayyen firmalardan 
satın almaJs. şartile kredi temin edilmiş 
~ulunuyordu, bittabi pahalıya mal olu
yordu. Bu kredinin yapılışında karşı

lıklı dostluk ve emniyetimizi ifade 
eden bir nokta vardır. Eğer bu ciheti 
huzurunuzda tebarüz ettiremezsem, 
vazifemi noksan yapmış olmaktan kor
kanın. 

Dost İngiltere memleketinde, malze
mci harbiye için, serbest kredi yoktur. 
Millet Meclislerinden çıkan bir kanun· 
la bu husus bize temin edilmiştir. -Al
kışlar -

Büt~cdc vc11:iiğiniz tahsisatlara, yü
rütmek istediğiniz işleri planlaştırmak 
birinci beş senı.:lik sanayi prcgramına 

ait olan .kısım, son bir iki fabrikanın 
da inc:asına başlanmış olduğu için, bit
mi ti denilebilir. Cumhuriyet hükümc
tiniz. ıizc. hemen şimdiden, birinci beş 
senelik sannyi pro'!ramını muvaffaki
yl'tlr t:ıtl ik etti d"v,.bilir. -Alkıc:lar -. 

Yeni heş senelik plan 
Elde ettiiim tecrübelerle ve mali 

hem biz, hem de mükellef, kazanmış. mucip olmuşsa, sizi tatmin etmiş ol-

tır. mak için derhal lHh·e edeyim ki, bu, 
Bu müsbet netice karşısında vergi. ziraat işlerini, thtlmal etlğlmlzden 

yi indirmek hesabımıza ve prensibi. deylldlr. Ziraatımızın, devlet sınat 
mize uyduğu takdirde, tereddüt et - şubelerinde olduğu gibi, kısmen dev
meyiz. Ben vergi indirdiğimiz madde- letıeştlrllmesi, yani, yaptırıcı oldu
lerde Maliye Vekaietinizin ya doğru.. ğu kadar yapıcı kuvvetlerle de tak
dan doğruya veyahut bilvasıta mut. 

Yiye edilmesi esasını prensip ola
lak kazanç temin edeceğine inanan _ 
lardanım. Olabilir ki ayni sene için. rak kabul ettiğimiz için, hazırlık 
de kazan" temı"n ede e F k t 1 devresindeyiz. Hazırlanmadan hu -"' mz. aa gee-
cek sencll'rde temin edeceğine şüphe zurunuza gelip de sizden tahsisat 
yoktur. (Bra\•o sesleri). istemek cesaretinde bulunmadım. 

ÇünkU ziraat meselesinde devamlı, 
Mali vaziyctimizin ve mali prensip-

lerimizin esasları hakkında. bu ma _ müstekar, pratik ve memleket lcln 

tt b I d kt 
. uf k raydalı ve programlı olarak buzu -

ruza a u un u an sonra, sızc a 
bir meseleden dahi bahsedebilirim ve runuza çıkmak istiyoruz. Buna alt 

dilşilncelerlmlz dcyll, kararlarımız 
ondan sonra diğer kısma geçebilirim. 

ve tedbirlerimiz vardır. Fakat bu 
Kupon la r m esef esi kararları, nihayet memleketin he _ 

Bu da arkadaşlar, kuponlar mesc. yeti umunılyeslnl temsil eden arka -
lesidir. I\:uponlar meselesinin tarihi daşların reyleriyle tevsik ettikten 
ve mazisi hakkında birbirimize söy. sonra, bir programla, büyilk mecll • 
liyecek, zannediyorum, tek kelime sc geleceğiz YO o vakit belki sizden. 
yoktur. Bu, doğrudan doğruya, bu _ bol tnhslsat lstlyeccğlz. Bununla ö
günkü nn lin omuzlarına yüklenmiş, teden beri mezuu bahsolan umumi 
bir ağırlıktır. (Bravo sesleri ve al - zirat kongresine işaret etmek iste -
kışlar). lsraf devrinin seyyiatmı biz dlğlmi elbette anlamışsımzdır. Bu 
ve bizim neslimiz cekme.ktcdir. Geçen kongreyi Cümhurlyct bayramı gün-
senelerck hamillerin miimessillerile ıcrlndc burada, Ankaracla, topla -
konuştuğumuz bir zamanda tediyatı- nıış bulunacağız ,.e progr mlarımı -
mızın yüzde 50 si mal ve yüzde 50 si- zı da tesblt ettikten sonra flllyata 
nin döviz o!arıık tediye edilmesi karar 
laşmu;tı. O vakittentcıi dünya eko
nomi vaziyeti ve döviz tedariki im • 
kanları daha güçl<'.,miştir. Bizim, bu
günün ~eraiti kinde, takibettiğimiz 
ekoncmik politikaya nazaran. tediya· 
tımızın esasını, - en nature tediye, -
yani malla tediye teşkil ettığine göre 
kuponlar ml'~c!csinde dö\'iz verme -
mizin imkfını yoktur. Bunu ~arahatle 
huzuru alinizde ifode etmeyi vazife 
biliyorum. YUzde yüz mal olarak te. 
diye ede~ğiz ve memnun olurlarsa 

geçcıceğlz. 

Ecnebi sermaye 
llilku..-c t namına, llzerlnde durul

ması caiz olan hususlardan birisi de, 
cenubi sermayesi hakkındaki telAk
kımızdır. Ecnebi sermayesini bükü
metlmiz nasıl telAkl ediyor. Bunu 
bilmek !<:in mnakla heklenfldlğlnf 

iı:;itlyorum. 

Cumhuriyet hük\lmeti, ecnebiler • 
elen, imtiyazlı müesseseleri satın aL 
maktadır. Bilhassa Nafia Vekfiletiniz, 

Bu sene içinde bu programa göre 
askeri hareki.tın yürümesi lizımdır. 
Geçen seneye nazaran, burada bu ae
ne, daha fazla kuvvetlerimiz toplan
mıgtır. Birkaç yerde de uf ak tef ek 
mUsademeler olmuştur. 

Dersim için tatbik etmekte olduğu.. 
muz p:"Ogfamın icabı olarak bu mese. 
leyi sureti katiyede halletmek, ve 
Dersim denilen i§ıi. ıureU kaüyyede 
tasfiye etmek için alacağımız bir tecL 
bir daha vardır. Yakında ordumuz 
Dersim havalisinde manevralar yapa. 
caktır. Bu münasebetle, ordu, Der • 
sim için vazife alacak ve umumt bir 
tarama hareketile, tedip kuvveUerine 
müzahir olaraktan, bu meseleyi kö • 
künden söküp atacaktır. (Bravo ses. 
leri, sürekli alkışlar). 
Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyor. 

lar? Dersimli kurunu vustai bir zib. 
niyetle, orada oturup şekavet yapmak 
istiyor, mal çalacağım Uipneyiniz dl. 
yor. Adam öldüreceğim kanunt taki
bat yapmıyacaksınız diyor. Sillhla 
gezeceğim mUsamaha edecelall· 
niz. diyor. Vatan! millrellefiyetle
rini ifa etmiyeceğim, imtiyazlı bir ln. 
san olarak hepiniz.in muvacehesinde 
dolaşacağım diyor. 

Bilinmesi l:lzımgelen bir hakikat 
vardır ki, cumhuriyet böyle bir va • 
tandaş b:'lımıyor. (Bravo sesleri, sü. 
rekll alkışlar). Cumhuriyet külfette 
olduğu kadar nimette, nimette olduğu 
kadar külfette müsavi ve seyyan mu
ameleye tibi inaanlardan mürekkep • 
ür. (Bravo sesleri, sürekli alkıf)ar). 

Bu hakikat anlaşılmcaya kadar, 
kuvvetlerimiz orada filen bulunacak. 
tır. Eğer ellerinde bulunan sili.hı tea. 
hm ederler ve cumhuriyetin emirle. 
rine inkiyat ederlerse kn<lilri için ya. 
pacağımız şy, muhabbetle göğsUrrıil
zü açıp deraguş etmektir. Bu yapıla
caktır. Dersimliler sesimizi işitm,.11. 
dir. Bu kUrsUden akseden her 
sadayı, kendi menfaatlerine göre, mu. 
hakeme etmelidirler. Bizim sesimir.de 
eefkat olduğu kadar kudret te vardır. 
(Alkışlar). Bu ikisinden birisini inti. 
hap etmek kendilerine aittir. Bilmeli. 
dirler ki, şefkatimiz de kahrımız da 
boldur. 
İbrahim Demiralay (İsparta), bil

tün dünya bilmelidir. 

AF KAl\UNUNA TEMAS 
Başvekil Celal Bayar devamla - E. 

ğer bugün hararetle münakaşa ve ka. 

(Sonu 10 uncu aaıyı/acfGJ 



~~~~~-
L A • d ?t sa.rıklyde bir hAdl~el'zmirde kırılan bir şişe yüzün avrens, ora a mı. ••Bır çoban yedı- • 

ği ottan uyuya Bır garson Vasmus, ••Evetı madem ki buralarda bana 
beozlyen ı Avrupalı dolaııyor, bunlardan 

biri ben deilllm, her bal de ı? .. .,, dedi 
!Jey1ı; Hde/ kopk GbıMo:dan 

eta/t~ Jadwımu ~ blnllcıl
Nk, bunJWW aflmek tl.mre gtmı, 

mentıUini 1ot.ıt 1oılt ~-: 
- Kurum; ded•; M diye h 

L4weue h kadar elwnnmiyet 
veriyor, °""" ad1M dOIM doıa. 
fnlf· boyuna leufhlamyoraıu&t 
B~tlm lcunwu olmann! BelkA ds 
"" <muti giJlgeri t1cou.nt«Ur de, 
o aem in g6lğ6'Ul'r ! 

lranlı Şeyh, gtmtJ mi '8ffh.myo 
ba§Zıyordu? "AlmanJılnla L®. 
renal,, d4"llflew adam, bu ae/rr 
aldınt edip. bu tl07ctadt.wl Mr 

feY dnlecH. o, ""''" ~ey1'fn 
1car11 tarafla aWcııus olup olma. 
dtğtm 1ot.ıffyytJ& tabU w opi 
8llfltallda Ltltmnlntt CMUbf lnı. 
t10 geUp ge1'"'1Cffğffte ,.,.. 1aaaıZ 
etmek Uffyortllı/1-

~elm Vumm, aJaya botulan ıu· 
alini 1U teldlde tekrar1ldJ: 

- Boymıa kıyafet deflltlrdijine 
ve pek kumu olctutuna göre? Btlmi
yerek k11'1Jl&1m11 olmıyum kendi.o. 
lef 
Şeyh; daha demin tnıwzıerle ve on. 

larm bu cuuaiyle hiç bir teması bu. 
hmmadıfmı söylediği halde, ıene 
Vumuu ftlpbede bırakmak temaytı. 
IUne kapıldı. Onun kutkuda kmu.. 
mymd•n, rahatı, hwıunı kaçmıam -
dan Adeta mvk duyuyordu. O, fimdL 
19 kadar bu kadar venelell bir tip. 
le karplqmamıttJ. o. Jmmen de ak. 
ima gelent IÖJledili halde, öteki bL 
ttın bu 16yledfklertııın hepalnl dilfll· 
ne tqma aöylenilmlı 1&J11'11", cUmle
lerine ttlrlü mlnalar veri)'Cll'du fite! 
"Y&r ban& bJr efleneeJ ? ••. ,, kabilin. 
clea aradı~ alayı bulmut bir bahtiyar 
haliyle, oturduğu yere yangelen Şeyh; 
g6ya tereddüt geçfrdJ: 

- Evet; dedi; acaba? Sakm bir 
yerde kendlstne rutgelmJo olmıya. 
1DIL T. Pek kumu olclufmıu RDJn de 
telllm ettftlne g&e. olabilir, ki. .. Hem 
de badem ki boyuna klyatet defiltl. 
rlJor! 
•AJnıanJarm Llvreml", 1U 10l4a L 

rqbrdı: 

- BJr klmNden tUphen mi var!. 
Belk1 h1r yerde ... 
-ht; ben de onu dUtUnllyorum! 

Senin kıyafetine ıfı'mlf btrilfne, bir 
Jerde ratl&dım mı, J'Utlamadmı mı, 
dlJI! 

- Benim kıyafetime mJ girmif? 
leyh, bqmı •Jladı: 
- Bvet. l&l'klı lnyaletlnde, fakat 

Amlpah 1dri! 
- le1'ı: neler 16ylilyonwı 911l! 
G&deriD1 8ben ve bir .., hatırla· 

mü lltlnmtoeelne naklva baJayoro 
slbl dallm 4uran lrantı Şeyh, •nmm 
Vumua d&ıdU: 

- Sen: dedi; buraya bultln akpm 
lltbe dolru geldin. defli mt' 

-1Dntr 
"'- l'abt; ben lklndiye dofnı atla 

oltepta l'Gll'ken, cahhk bir Jerde at 
lltbcle le1 ~ gibi olmuttum ! 

-lnaMnm! 
- Ve 8tnnm batmı bulundulun ta· 

rafa dolru omrtp ıDrmete daYl'&DIJ'. 
ken, een cllırtnala uzaklqmJttmt 

- Ben defUdim! 
- Ve ben de, belki bir maka.dm 

Yar da orada benJmle bulutmak iste. 
IMdba, di'9 lenin peehı ma ceimeyip 
tekrar d&nmtııttım ! 

- Ben deflldim o! 
- Bak, ana llSylemefl unuttum da 

llmdl Mil waUerkıJ t hatırlattm! HL 
fJI& acaiptir! Evet, oeaiptir doirulu ! 

Vum111, merak~: 
- O samanlank arda bana. 

be:nr.ettlfiıı bir adam g Uğl1nden e. 
"llÜD mJsfn? 

- Hem de naaıl ! Şimdi Jratlnetle ! 
Vumu. adamakıllı merak IQertain· 

de,.U. Bu ihtimal, akla yakmdı. Llv
rem, K6tUlammare metM"letJ lçin o ta. 
raflara 10Daum11 oldufu takdirde, 
kentll klJllfetlne girmekle çok it J&. 

reblllrdL Onu Vaamua ıaaıcak olan 
yerlilerin ağzından Wurdı alır, Kiıtill. 
ammare iatikametlndeki yolu kapalı 
bulunca Jerinde Ayan yardıma 3> 
bm Jdtlllk Britanyalı • BiDt1l kuvve
tin pçmeai icap eden yolu Jrapatanla
nn vaziyetini etraflı aurette öğrenir. 
dı. ÖğrenJnce de, LAvrem gibi bir L 

danım fınatI gaıılmet bileceği, vakit 
kaybetmeden harekete geçeceii mu:. 
hakkaktı ! ? .. 

Belki de IU sırada aanlmıtlardı ! 
Şeyh? 

Evet; onunla temas etmediğine ar
tık lnandıjı, akahıe delil bulamayın. 
ca inaıımağı tercih ettiği Şeyhle b~ 
likte sanlDl)flardı ihtimal! 

Vilhelm Vumus, birdenbire yuln. 
den f ırladJ: 

- Ben; dedi; gidiyorum! 
Şeyh; taaccüp ifade eder tanda, 

katlarını kaldınp, IOrdU: 
- Nereye? Daha koııupıamız bit. 

medl, ki! 
Alman casus acele ediyordu: 
- KJ8metııe, IODI'& görllfi1rilz! 
- Fakat nereye? 
- Etrafı f5yle bir kolaçan edip VL 

zfyetl kendim aıılıyacafmı ! 
- LbrenaJıı bu taraflara gelip pl· 

mediğiııi mi! 
- Evet; madem ki buralarda bana 

bemlyen 1 Avrupalı dolqıyor, bun. 
ludan biri beA deltlJ.m, her halde!? .. 

Bu 1&r, fraııı Şeyhin o kadar ho
IUD& gitti, ki bir kahkaha attı: 

- lllhl VumUICUfmn: dedi; çok 
tahatmn! 

- Tuhaf mı? GUlilyonun da, ha?. 
Sıruı mı ıimdf böyle neplenmenln? 

.V.~·~· *~ .. ttj.: 
- ~n,.sı~ •URIJ~le~ 1L 

mn. ya da mcaklar tairile c;ılımbk 
Dl5beti pçirdifiııe hükmetmek! 

Şeyh; daha hlll gillmekteydt; bu 
arada: 

-VumWIC1Jium; diyordu; gitme,.. 
dur! GeJ •• gene otur .. da .. 

- Çok oturdum ve kaldeıı olaun, 
kailden olmum bana vakit kaybettir. 
din! 

-Vumual 
Cevap alamadı bu &efer; Alman ca. 

ıuau, bu lefer pne dıfanaım boyla· 
DlJlb. Fakat.. Şeyhhı adamlan ile 
kartılattJ ! . 

Ah,.. ev~t ! Bunu h .. ba katmalı 
unutmuttu; lote, deminki vaziyetin 
tekerrOrQ ! Bele o deminki aafhadan 
IODl'a, Şeyhhı mllaaadeel olmadan o 
civardan u11kJ11ablllr miydi ki!? •. 

Ve kapı etllJnden tekrar Şeyhhı ae. 
il: 

- Bıralmı misafirimizi! Gidip do
lqmn bir parça; blru hava almak la. 
tlyor! 

Vumu, d&ıllp arkuma baktı. Şey. 
hin glller )'llsU !? ... 

Ve aeef de alaycı tonuna rafnıen ne 
tatlı!! ••• 

Buna rafmen, geriye d~nmetf, tek. 
rar fçert19 rtnrek Şeyhi dlnlemetf 
tercih etmiywek, ileriye dolnı yUrtl· 
dU. Şeyhin makamndan uuklqıp, 
yıldDb rölde kubbelenen karanlık in· 
mit •tephı ıuızlıjmı boyladı! 

Alman euusu, orada bir maceraya 
mı slneekti?. Yoksa sahiden Llv • 
reule mi karpJapcaktI? ı .. 

VumU8UJl içlnf kuruntu keıııirir • 
ken, adJmJan kumlan dalrtıyordu; 
meçhule dofru, y&Vaf yavq gicliı ha
lindeydi! ?. .• 

( ArTcrıa '*') 

Bir Senede 460 Yeni 
Taksi Cılanıt 

Otobüa ft otomobillerin aenellk fen· 
nl muayenelerine 15 temmu.ıda batla· 
nacaktır. Muayene tallmatnameai be· 
lediye fen heytti tarafından buırlan· 
mıt. daimi encllmene verilmqtlr. 

11u MDOi naaaıcneae kmJmU caıiı 
takınadıp 1Brillen otomobillerin pıt· 
kalan takülecektir. 
Aldıtnmı malQmata ı&re, IOD bir 

Hile nrfında pl7111ya yeni olarak 460 

ka,mış o·· 1 d u·· r u·· 1 d u·· İzmir, (Hususi) - Ödemltln Kiraz 
nahiyeai civarmda Sarısu köyU lat!. 
kametiDde bir Wi8e olmuştur. San. • 

~=~:b=:~:: Bir adamda karısını yaraladı 
bah koyunlarını alarak Otlatmak üze
re mer'aya götürmüş ve aktanı Uz.eri 
evine dönmeqıiDtJr. 

Mehmet Durm&lm karde§i ve eti 
gece vakti Mehmet Durmazı aramıya 
çıktıkları vakit, koyunla.na. kendi baş· 
larma köye doğru döndUklerlnl &&- -
mil§ler, bundan büsbütün şilphelea • 
mitlerdir. 

Yapılan arqtırma sonunda. Meh. 
met Durmaz, .koyunlanm otlattığı 
yerde, uyur vaziyette bulunmqtur. 
Kendili o kadar dalgın idi ki uyandır. 
mak milmktln olmamıfbr. HldUıeye 
zabıta el koymuttur. 

KöylWerin llylediklerine göre, ko. 
yunlarm otlatIJdıfı yerde nıevcut bir 
ot, bunu yiyenleri derin uykuya RV· 

ketmekte imlf.. Mehmet Durmamı ya 
b9 ottan yiyerek uyuduğu, yahut da 
bir tecavüze ujrıyarak uyutulduğu 

tahmin edilmektedir. Hidile ehemmi
yetle tahkik ediliyor. 

o 

Bir Adam Kanaını 
Hançerle Yaraladı 

hmlr, (H'lllUlll) - Sabaha kartı 
lnclraltı civarmd& bir kuUlbede bir 
hldlae olmuttur. lnciraltında, hacı 
Sivirln bahçealnde amelelik eden Ba. 
yan Hatice, kırk yaa1armda bir ka· 
dmdır. AldJlı haftahkla erkeltnl ve 
erini geçlndlrmektedlr. 

Batlcenlıı kocuı JıfUltata iae kan· 
llDDl yUzilnden geçindiği halde onu, 
daim! mtınaka~alan, kavgalırlyle bLı 
zar etmektedir. 

Pua.r gecesi bu lrulUbede, Hatice l. 
le .kocuı Mustafa arumda bqbyan 
milnüqa 1&baha kadar devam et. 
mit, Hatice artık çahpmıyacafmı 
eöylemU,tir. Bundan fena halde hlcL 
detlenen JıfUltafa, bıçatmı çıkararak 
etini arkumdan aflr aurette yarala· 
llllfbr. 

Yaralı hutahanede tedavi altma a· 
lmmıftır. Suçlu eelnl mkandrfım 
llSyleıektedlr. 

-0-

Araata Bir Çocuk 
Boiuldu 

Sankamrı, (Buaua!) - Karakurt 
nahiye1hıe ballı Gölaylntap köytlnden 
H yqlarmda bir çocuk ö1dlzlertn 
kuynıtuna aanlarak Aru nehrlnl ge. 
çerken elleri lrurtulmut. llU1arm cere. 
yanına kapılmıt ve bofulmqtur. 

Yapılan arqtmnada biçarenin he. 
nas cesedi bulunamamıetır· 

o 
Bir Çocuiun Irzına 

Tecavüz Edildi 
Polot, (Buaual) - bçenin Bedela 

k6ytlDden Kerim oflu 8 Yaf}armda 
lhan Dunun admdald çocuk ayııf 
köyden ıığır çobanı Nbmı ottu 337 
dofumlu Nilarettbı Yllbettn aıtırlan 
lçerlalne danalanm katmak tbere ya. 
nma gittlffınde köytln yanm saat me
aaf eelnde bulunan Zitova denilen de
rede çocuğun ırzına geçtiği efklyet e. 
dilmlt ve bu cihet doktor raporlyle de 
eablt olmuştur. Bu fili Ihsan Dunu. 
nun rizuile yaptıfmr e&yllyerek au • 
çunu itiraf eden Nmret hakkında tu. 
tutan evrakile beraber tilzeye veril· 
nıto ve ttlzeee de tevkif edilmiftir. 

Suçlunun fUU hareketi ıflr cezayı 
mtlatelzfm bulundufuııdan dolayı 
Kan afıreeza mahkemesine eevkeclil
dlfl haber almmııtır. 

takıl otomobili çıJmuıtır. Buna muka· 
bil 300 kadar da eaki araba biımetten 
çeJdbnittic. 

Diler taraf tan toförler ccmiyetiıılıı 
yeni reisi bay Hakla valiyi Atina7a 
citmeden enel ıiyaret ederek pWra 
paralan etrafmda ıörilflDUftil. 

Reiı yeniden valiye ciderek bu me· 
teli etrafında 1Br0ttcektlr. 

lzmir. (Hususi) - Evvelki ıece 
saat 21 aularmda Mearlıkbqı mev. 
kiUıde, Evkaf idareaine ait gazinoda. 
hiç yilzllnden mtıeuif bir cinayet ff. 
1-miştir. 

Kemeraltmda helvacı Ahmet afa. · 
nın )'alamda çalı§an Mehmet oflu Ya· 
kupla Uç &rkadqı, Pazar pceal 1a&t 
30 de Me~ı pzinonna ,.ete. 
rek 1ki ıişe rakı ltmitJerdir. Bwılv. 
dan ı•-.mda bir cteJ•&anh olan YL 
kup, belkl 41t havanın -.ıthğın 
fazlaca sarhOi uıtu· 

itki &lemi iyi yor ve bir ~ 
çıkm~. Fakat lık bir içki ar-
şesi kıı:ııı,.. Bu içk · Jr .nl· 
ması gazin~.ı&k etu6i tçbı 
mlllteriler fena ha.Rlt alı· Aliyorl&r. 

Yahp ve arkad~ --'ganondan 
hesap istiyorlar. Kendi heeaplamıa 
göre hesap pusuluıma 120 kuruftan 
ibaret olması lbımgellrken 150 ku· 
ruşluk bir pusula ,eliyor. Ganonu 
çafınp eoruyorlar. 

- Bu llatede fulalık var, neden 
Jert pllyor? 

- 30 kurut tiee paruı illTe 
v~ vermeyiz diye ıi:" 

mUıuikap eımamndı IUt' Bu 

DUD camlarım kJntr:dıa-
Ç& .lakandal, ıuv:_: ••• m 
ri1erl de ~yar. 

Yakup ,-ıno111 terkederek 
çıkarken pnıon hafıs Nahltle 
lqıyt'·· Jıfllnakıpnm burada 
bir .uvpya tahavvOl ettllinl 
,;Ol'UZ. 

Yalnıp bir fD'Abm bulup hanalll 
çıkararak Nahidl arkallJ11d•n Ye 
cudunun muhtelif ,.ıerlnden alır 
rette yaralıyor. 

Yaralı lıutaJwıeye na]dedllmlı 
dün aldılı yaralar netlceal. haya 
gözlerini yu.mmUftur. Yık•lanan. Y 
kup cOrmtıntı itiraf etmil ve n&1:k!D• 
tevkif karan ftri1mlftir. 

Balıkesird 
Anafartaıar caddesi 

genişletiliyor 
Balıkesir, (HUIUI!) - Anafartalar 1 di, 11eJdz dil ..,dır mOrekkep 

caddeslnm ve eski belediye alanmm da. keza yakı!ı ~ı ~~Jıce~ 
gebifletilmeiltlne alt faaliyet devam et. Bu adadaki c 1' .l! .. ~a. 
mektedll'. hlpll, bamı da be. . Uye r. .., 
Alaıım Ana!artalar caddesinin bq. ittirler. .aıanıarm. 

langrcmı teekil eden Ticaret Od&Bmm l.UmWd , ıpte ele geÇIDe" dik. 
bulunıdutu bina ile onun yaıımda. ve kin ve evle: ,rabilmiı olmı~ 
altındaki dUkklıılar klmllen kaldırıl. diye ile anı . kenclileriDbir kmnaı u 

m11tır. de görilame Jhaf~5mnfh•· 
Şimdi bu kısmın tesviyeaine bqla. ''kJr,.. _. 1 nılmrttır. Bundan bqka ıinemanm Hulba ~ J.l'ta1ar caddV'n n PiL 

kU'lt8ma isabet eden dükkln ve ev· nma g6re ıenllletnmMI iti yakın bir 
ler de keza tamamen kaldmlmıftır. amanda netlcelendlrllmlt otaeaktır. 

Zarbe.11 oteline bitlılk olan dWtkln· o-
larm da yıkıtmuına yarından ttıba. Tarsus mDftllOğtl 
ren bqlanacaktır. 

Buradaki dUkklnlar dünden itiba. 
ren taımmafa bq1amıılardır. 

Caddenin Parti binasının kareısma 
isabet eden eokak baflangrcından 
Halk sinemasına kadar olan kıamm 
iatimWd gelecek yıl yapılacaktır. Bu 
kımna kadar olan birkaç evle difer 
dUkklnlar ve Zarbali oteli bu yıl için. 
de yıkılmrı olacaktır. 

ır.tı belediye alanmdald ''Bacı Ali 
Kadir., aduı adı verilen lwmn ile yı.. 
kılan Ticaret Odumm yanmdaki ye-

TILl"IUI, (HUIUI!) - Bir mUddet • 
tenberl münhal bulmwı Tal'IU8 mQf. 
tWUfU için Cuma gUnt1 Belediye 
!onunda yapılan lntJhap neticeeiııde 
B. Sıtkr Talq 18 reyle eJaıeri)'et ka. 
zanmıetır. Dlfer namaetleıden B. Re. 
fik 15, B. F.nia 1 rey almıeJardlr. 

EkleriyeU kaunm• o1aıı B. SıtJa 
Ta1q Tarsuswı '9tletlrdliİ oc* klJ. 
meUl ve fud bir attır. Secim utf. 
ceet Tanu.ta memnuniyette ~ 
mqtır. 

Mersinde deniz klObQ 

Henin tdmu Yarda Denlzdttk Kola •• 

Menin, <Huıuıt) - KıymeW Be lodl1• Relal Ba1 KJı.t Torotıu•aun 
bqkanhtında çalıtan Menin ldmaıı Yurdunun denl.elllk kolu bt1J1lk tö-
renle açılmııtır. Kol batlranlrltna Beledl7e temlsllk ltlerl mldlrtl B. JJdlp 
Ye retı •elrlllttlne halk itleri memurG B. Celil Abaç ıettrllmltlerdlr. 

Kolun on bir kotruı Tardır. Bu filo ile 6nQmt1ıdeld ar içinde Serhan 
ıezlıtne ~ılulacak ve Karataıtan IOD ra aelıtrdea seçllerek Adana,a \"arı. 
lacaktır. 

,. 
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Beri inde 
rJluazzanı tir gençlik 

bayrarrıı yapıldı 

j t B rlln. (Jrıı~usl) - Bu hafta. bü., 
ttin Al_ıııan) arı alakulnndırnu ıııuaz. 
zııın bır sror 'e gençlik bayrumı ya. 
pıldı. Paıar ak.·amı saat :J,5 da oliın. 
ptynt !'ötndyoınunda toplanan yilz bin
den fazla snylrcı önünde. gençlik teş. 
1<ilAtına Jnf>nsup 50.001) gAnç fevka

JAde muntazam spor hareketleri yap. 
tılnr. 

ı:;tadyoınaa bu teşkllıltın 600 kişi. 
ilk bir orkı:>strası ve 5000 klştllk dE' 
bir koro hı:>yeu bulunuyordu. 

sta<lın her tarafından atılan ha. 
\·af fişeklnrı. hu mc>rıu-· me bilyUk bir 
at:ırnPt Vr>riyo.,i\ıı 

11 
,... .du~ y,, nııJ.i? •. , 

1 .. ,nız en yub 
\ ' -' .ıda tevzi itib- ., 

bayrama 

w.eridir. F. !'. IL 

·a senesi zarıı:--
~ : verdiğimiz ra ıs;~ O ır 

milli müdafaay '1 

Llv r· Bunun e 
ı'\ 1 t\ .. manar;. r: ve 
at var;Şıarı .. 

1 'ı' 111n7ları11ıl A 1 .. 
, 1 cctr rnk rncn 

J) 1 8 Por da 4 - 7 gıı l ı p 

D 11 .ı 2~ <Hususi) - Bu hafta A. 
1 ır,1.ı Slcıı r· 

ucı lŞlcrı dola\•ısilc geri 
urılnn · bır..ık .. 

1 
ilk ıııaı:hırı l\lcrkezlıı 

il :tll ,('Si O b 
ın aşJaınıştır. Yalnız 

f tbOI ıııevsııw . 
u lik 1 nın son haftası oldu. 
ğu ıc:Jnl n nıaçıarının ikinci dovre. 

·ııPI n ııy\ 
sı ~ ~car 'e·ıktır. llk nınc Mura-
aıre · ' nrnsınonydı fakat maç 

ti rıH'Se> lc ı;t 
san ınunaka na<'ıı l\luradiyclller çı. ,· 
J<all r Ar: Şa Uzerlnc snhavı ter • 
kcttııe · ar da bu suretle g

0

nlip sa. 
) ıJdJ· 

tı<lnrl maç b 

1\1<.>rinos Birliğini 3 . O yenmişlerdir. 
Atyıll'ışlaı·ı .. 

Dura • Akııısııor ıııaçındnn evvel 
ilkbahar al yarışlarının birincisi yn. 
pıldı. Çok kalabalık seyirciler ara • 
aında Veli. ,·e muavini, 1'Uın Komu. 
tanı. Bclcıllyo reisi de bulunuyor. 
lardı. 

Hk koşu: 
Birinci: K a racRheyll Necmlnln 

Güzeli. 
lklncl: Susurluklu ~lecldln Pamt. 

rl. 
Üçilncü: K. Beyli A. Uysalın Uçarı. 

lkind koşu: 1. el: İnegöllü Hasa
nın Yılmazı. 2 inci: Bigalı $Uzanr, 3 
üncü: Olgnlı fbratılmin R<'yhnnr. 

3 ündi koşu: 1 el: K. Beyli Kcma. 
lln Aldervlşl. :! el: Anka1·a1ı Talfltın 
Sıı.rıkuşu. 3 linrü: Adapaznrlı A. Çoş. 
im n 11 n .l\lcbrukii. 

4 ilnı•ii koşu: 1\1. K. T'ş. dan Hüse
ylnln Sc>dml. 2 C'I: K. fl('yll HaJilin 
Non ası, ;.ı iinrii: K nrara lrnyll Fa h rf. 
nln Anr!rnbodlnl ~<'ldil<'r. 

--o--
Atletizm F ederaflyonunun 

Bir Tavzihi 
T . S. K. Atlctir.m Fcdenuıyonu Ba§· 

1<1lnlr~rnclan: 

26 haziran IJ38 tarihli akşam gazct-e· 
!erinden birinin spor sütununda mara
ton ko~usu hakkında çrkan b.ir yazıda 
milli takını atletlerinden 800 ve 1500 
cii Ankaralı Galibin bu k')şuya iştirak 
ettırild:ği yanlmaktadır. 

800 rü Galip henüz Ankaradadır. 

Maratfon koşımma girmcm:ştir. Bina
enaleyh gal<'t 0 de çıkan bu fıkı anın da 
aslı o)r-~+ğı t:ıv:ı;:h olunur. 

Türkiye 
ingilız siyasetinde gittikçe 
büyük hır n1evki oluyor 

Frnnsızca "Jurnal" gazetesinde 
Sen Brls, haftalık siyasayı gözden 
geçirirken H.omanyanın fnglltereden 
alacağı kredi meselelerinden ve Ha
tay işinden bahsederek şöyle diyor: 

İngiltere diplomasisi her sahada 
büyilk blr faaliyet gösteriyor Tata. 
reskoııun Loııdra seyahatinin, lngfl. 
tere ile Türkiye arasında yapılan an. 
taşmaya henzer bir fnglliz • Romen 
nnlaşm·ısı ile aldkndar olduğu söy. 
!eniyor. Gene sanki tesadüfen olmuF 
dbl, Kral J\"arol da geçenlerde Tür. 
dye Cu m hu rreisi ile görUştU. 

Türkiye. tngillz siyas<'tlnde glttlk
:e milhlın bir yer işgal etmektedir. 
Bilhassa hu. Şarka rloğl'll bir Almnıı 
birliği hli<'umunun lı:encllnl gösterdi
ği ve Filistlnde Arap ııasyonalizınl
'in gittikçe chılıa ınllü~f'nviz hlr hal 

. 1lclığı hugüıılrrdP göriilmektecllr. 
fngilter<' ile Franı:ıa nrnsında sık1 

ış birliği 1slcC'nderun mesc>leslnln 
ıldığı şı>kllle al~kasız <iPğlldlr. Bu 
11eselo ~ittikçe Türklerin lehine bir 
;pJdl almaktadır. S<:'çimln Tilrklerln 
tlE:>lıi ilzerinc gerj bıralcıldı. ~fil

·tlc r C<'nılyetl komisyonu ortadan 
• lktı. Fransız - Türk rnUzakerelerl 
,ı, iyi bir haldedir. Erkltnıhnrbly<> 

'Lll laşınasr müzakereler! bllkuvY.e nl. 
hayctc ermiştir. Umurnt closthık 

nnlnşmns1 da gecikmiyccf'ktlr. Bun. 
rlan sonrıı mesel<' Suriye Arapları il<> 
işi h:ıllctıne>ğc kalıyor. 

--o--

Yaz ınesai saati 
islanhul memurJarı 
hakkında da tat.>lk 

olunacak 
Anknrndn olduğu gihi lstnnbulda 

dn nt<'murlarm hir temmuzdan on 
be;; eyllile kaclnr günde altı saat ça. 
h~,nnlnrı lıakkmcln Yeklllcr Heye
tinin knrnrı dün 'ilfıyetc tcllliğ edil
miştir. 

Ynlnt7. mesai saatinin başlangıc1. 
nm tayini \'Blil<'l'C bll':ıkılrlığımlan 

İıstnnhul için huglln knı·nr , ·erile. 

ccktir. 

ht.nnhııltln (ln snhahlcyin scki7.<lc 
'nzlfeJ·e hnşlnJ 1p ~aat on d<irttc pay. 
ılos cılllıncsi ihthnall km ,·ctlidlr. 

--<>--

Suphi Akman Bir Kaza 
Geçirdi 

Diyarbakır ağırccza mahkemesi a_ 
7.alığından mütekait ve avukat Nazmi 
Atalıanın kayınbabası Suphi Akman 
dün Beyoğlunda Adana apartımanı ö. 
nünden geçerken, komiser Şahi11in i
daresindeki motosiklet çarparak ağır 
surette yaralanmış, bacak kemiğini 
kırmıştır. 

&yoğlu hastahanesine kaldırılan 
~uphi Akmıım adliye doktoru mua. 
yene etmiş, mUddeiumumilik tahkika. 
ta başlamıştır. 
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Sevgiliye mektup •• 
Yazan : 

"Sen gideli tam iki ay oldu sevgi· 
Um. A)Tıhrken (sık sık mektup iste-
1;m demiştin.) Seninle mektupla§. 
mak .• Bu benim içinde ne büyük bir 
teselli idi. Bununla beraber aradan 
uzun günler geçtiği halde işte hala 
vaadimi yerine getirip sana yazama. 
dım. Belki bunu ihmalime vererek ba. 
na gücendin. Yanılıyorsun. Yazmama.. 
mm sebebi ihmalden değil, belki her 
zamankinden ziyade seni düşünmem· 
dendir. Daha gittiğin günün gecesi 
masamın önüne oturdum. Göz yaşla
rından ıslanarak yer yer büyülen ka. 
ğıtlar doldurdum ve sonradan yırt • 
tım. Çünkü gönderilemiyecek kadar 
acı olmuşlardı. Onları okuyarak yarı 
yoldan geri dönmenden korktum. 
Kendi kendime madem ki ayrıldık, di. 
ye, dü~ündüm. Artık birbirimizi büs. 
biitiin unutmaya çah~acağımıza niye 
yine mektuplarla bu alakayı devam 
ettirelim ve kapanması lazımgelen bir 
yarayı durmadan deşelim. I~te bu dil· 
şünce ile sana hiç yazmamaya karar 
verdim. !ki ay böylece akıp gitti. (Bu 
iki ayı nasıl geçirdin.) Diye sorma. 
Çünkii bir cehennem gibi diyeceğim. 
Odama kapandım. Mecbur olmadıkça 
sokağa çıkmadım. Bir zamanlar üze
rinde birbirimize sokularak bir daha 
geri gelmesi imkansız olan uzun saa.. 
det, ajk dakikaları yaşadığımız diva_ 
na uzanıyordum. Kıpırdamadan ha· 
reketsiz kalarak ve sık sık ağlayarak 
hep seni düşünüyordum. Gözümün ö. 
nüne en çok son günkü hayalin geli
yordu. 

Dizlerimin dibine oturmuştun. El
lerimi kırarcasına sıkarak yüzün sap. 
sarı asabi asabi konuşuyordun. Sözle. 
rinin bir :kelimesini bile unutmadım: 
"Rezan, demiştin. Bana sakın itiraz 
etme. Bu sefer karımdnn ayrılmaya 
kati karar verdim. Kaç senedir aşkı. 
mızı yabancı gözlerden saklamak için 
azap içinde kıvrandık durduk; fakat 
artık yetişir. Çektiğimiz çile nihayete 
ermeli. Sen istersen bu gayet kolay o. 
lur. Hazır yabancı bir memlekete gi
diyorum. Karıma ayrılmamız lazım _ 
geldiğini söylerim. Onu çocuklarla be. 
raber annesinin yanına gönderirim. 
Biz de seninle beraber kalkıp gideriz. 
Yalnız sen evet de bak her şey ne ça. 
buk hallolacak göreceksin.,, 

Bu sözleri benimle kavga eder gibi 
söylemiştin sevgilim. Sustuğun ?,a _ 

mansa üzerinden ağır bir yUk kalk· 
mıştı sanki. Derin bir nefes aldın. Ce· 
vap vermemi bekliyordun. Ben konuş. 
maya başladım. Evvela aramızda çe. 
tin bir mUnakaşa geçti. Fakat niha. 
yet seni karından, çocuklarından ay. 
rılmamaya. gideceğin yc>re onları da 
beraber alıp gibneye ikna ettim. Bu 
senin ve onların selameti "amma la· 

.. 

zımdı. Onlardnn ayrılmaya karar \'cr
diğin dakikada ıstırap içinde kalmış, 
bir mücrim gibi titremeye ba§lamış. 
tın ve bu benim gözümden kaçmamış. 
tı. Peki sonra ne olacaktı? Görüyor. 
sun ki, ben seni senden fazla düşünü. 
yordum. 
Dediğim gibi gittiğindenbcri en 

zevkli meşguliyetlerimden biri bera • 
ber geçirdiğimiz hayatı hayalimde ye
niden canlandırmak oluyor. Ne kadar 
mesuttuk değil mi? Fakat f3unu da i. 
tiraf edeyim ki bu saadet başkaları. 
nın ıstırap çekmesine mal olduğu için 
çok zamanlar derin vicdan azapları i. 
çinde kaYrulurdum ve bunu senden 
saklamaya çalışırdım. Muhakkak ki 
sen de ayni hissin tahtı tesirinde idin'. 

Beraber kırlaııa gittiğimiz günleri 
hatırlıyor musun? Kapalı bir otorr.o. 
bille şehrin haricine çıkardık. Tenha 
yerlere gelince otomobilden inip iki 
haylfız çocuk gibi clelc uzun uzun yli· 
rürdük. Dönüşte sen evin<> ben dC' 
kendi odama avdet etmek için bir
birimizden ayrılırken ne kadar uzü. 
lüyordum. Ertesi gün yine beraber o. 
lacağımızı düşünüp sevinmek lazımge. 
lirken Uzülmck .. Ne budnlnca bir ha. 
reketmiş meğerse! .. 

Çok sevilen bir insana mektup yaz· 
mak ne kadar güçmüş sevgilim. Yu
karda iki aylık bir süküttan sonra·ve 
yazmamak hakkındaki kati karnrıma 
rağmen neden yine sana yazdığımı i. 
zah edecektim. Bak nelere atladım. 

11 
,·npıldı ura • Akın~ıpor ara. 

s1nd · · l-Iakcın Acardan H 
l{al\1'1· . NE VAR, NE YOK? 

Bu iki ay zarfında senden sık sık 
mektuplar aldım. Fakat onları hiç aç. 
madım. Şimdi bile öylece kapalı üst. 
liste masamın üzerinde duruyorlar. 
tçlcrinde neler yazılı olduğunu biraz 
biliyorum. Belki beni teselli ediyor • 
sun. Belki de içini döküp teselli umu
yorsun. Onları okumak için zorlukla 
yendiğim bir arzu duymaktayım. Fa. 
kat kendimi tutuyorum. Madem ki sc. 
ninle aramızdaki alakayı büsbütün 
kesmeye karar verdim. En doğru hn. 
reket budur. Mektuplarını okumadı. 
ğnn gibi sana yazmamam da lfızmıdı. 
Ne yapayım ki (belki gülünç bulacak
sın) dün gece gördUğüm bir ruya be. 
ni bu yapmak istemediğim harekete 
sevkcdiyor. Dün gece seni gordilm 
seYgilim. Tıpkı a)Tılırken yaptığın gi. 
bl ağlıyordun. Ve ellerime sarılmış 

"Beni mektupsuz bırakma. beni mek. 
tupsuz bırakma,, diye, yalvarıyordun. 
Bu ruya beni altüst etti. Sana yaz • 
mak için duyduğum ve güçlükll" zap
tetüğim arzu da buna inzimam edince 
yazmaya karar verdim. Bu sana son 
mektubunı olacaktır. Bundan sonra 
benden haber bekleme, sen de yazına. 
Biraz sonra kar~ımda duran açılma. 
mış mektuplarını ateşe atacağım ve 
b~ka mektupların gelecek olursa sa. 
na geri iade edilecek. Çünkü burada 
bulunmıyacağım. Birkaç ay için uzak 
kasabalardan birine çekilmek niyetin. 
deyim. Oraya büsbütün yerleşmem de 
ihtimal dahilinde. Gittiğim yerin fc;_ 
mini sana bildirmiyorum. :&:yleoe 
daha iyi. 

:aıı oruna h --~---------------------~·--------------------._.-------------.-.----------------çıkrn er takım da yeni kad-
ro Jlc·eti aıt ışıardı. Oyun Dura hfı . 
klı:J1 1> derk •nrıa başladı ve böyle de. 

afll " l'ın b ,. ol atılaı· Uralılar arka arkaya 
iki 'ın iki h Bir az sonra Dura kn. 
ıesın por b atasından istifade eden 
.AJ\ıflc:raf t eralıerııı;ı temin etti. Her. 
l ı.ı tfl a hl 

dC\t ,.1 ter gol cin.ha yaparak 
" • 3 3b fldll Cf de • ltlrdllPr. 
rlnJ yall 're Akrnlıların 4 üncü ı;ol 
nan Du.·~ala.rı üzerine birden hıı-

. llar Akınsror nısıf saha. 
na gırer k 

0 klmlyetl Yunun sonuna kadar 
d ınuhafaıa ettiler. Ve hu 

vre e yaptıkları 3 snyı lle. oyunu 
""a lf p b ti rdfJ er. 

iino ~Pe>r Gemlik Sun~lpck'c 
11 • O ) cnllıli. 

M"rlnosspor birliği Duraspordan 
takıınJıırını tnk,iye ederek Gemliğe 
gltmlsJPr ''e oraııa Sunğipt>k F. takı. 

Çcc,, ?r.rı.u Krıçıracağı 
Söylenen B=-ha 

Son gelen haber
lere• göre, Barbara 
Huttonun kocası o· 
lan kont Reventlo!l 
Paristedir. fakat, 
çocuğunu kaçırmak 

kararını vermiş de
ğildir. Diğer taraf • 
tan, Londrada bulu
nan Barbara Hut-

mile bir mnç YaPmıştarc'lır. 

flkd o'red.n ı·üz " . 1 ' i;'ura karşı O) nıyan rikalı milyoner Hut 
G ıtklil<'r hu d ı . •<'m 4'l\'reyl l • O b tlrmış. ton geldikten sonra 

kJncl clc>,·r l~r '\"C 1 !'de de 2 gol atarak kocası, ile anJa~maya karar vermiştir. 

ton da, babası Ame-

Bay "Beş ve On,. ismi ile meşhur 
olan bu milyoner, damadın1 müdafaa 
etmiş. onun, oğlunu böyle zorla kaçır
mayacağını söylemiş ve kızı ile barış· 
malarrna çalışmıştır. 

Kont Reventlov Danimarkalrdır. 

Barbara da onunla evlendikten sonra 
Danimarka tabiiyetine geçmiştir. B11 
gün ise, tekrar Amerikan tabiiyetini 
almak istemektedir .. 

Otomobil Kornası 
Telgraf Gibi ... 

Otomobil kornasını telgraf gibi kul
lanmak, Kristof Kolcmbun yumurtası
na benziyen, basit bir şeydir. Fakat ak· 
la gelmek şartile. 

Telgraf işlerinde çahşmrş bir adam 
bir suçtan dolayı hapse mahküm olu
yor. Kendisini çok seven karısı onun
la konuşmağa müsaaıde alamıyor. Ne 
yapsın! Aklına derhal bir fikir geli· 
yor: 

Kocasına söylemek istediği şeylerin 
Mors alfabesi ile, telgraf dilinde 

tire ve çizgilerle karşrhğını yazıyor ve 
çocuğunun eline veriyor, <;tomobilleri· 
ne binip hapishanenin önüne geliyor
lar. 

Kadın iniyor ve etrafı dolaşır gibi ya· 
j)ıyor. Çocuk da otomobilin klaksonu 
ile önündeki kağıttaki nokta ve çizgi· 
leri, kısa veya uzun sesler halinde, çal
•nağa başlıyor: 

Kulağı telgrafın "ta, tik tik, ta. Tik 
tik tik, ta ta ... ., ilah. şeklinde seslerine 
alışmış elan adam hapishanede, pence
renir. altından gelen bu sesleri işitin

ce ne denildiğini anlıyor .. 

Fakat, tesadüfe bakın ki, hapishane· 
deki gardiyanlardan biri de telgraftan 
anlarmış: 

Klaksiyon ile vurulan bu telgraf işa
retlerinin ne demek istediğini anlıyor 
ve derhal otomobili kapının önUnlden 
uzaklaıtırıyor. 

Kadının klaksiyonu kendisi çalmayıp 
çocuğa çaldırması da sanki çocuk oy· 
nuyormu§ hissini vermek i~indir •• 

Sana beni unutma demeyeceğim bu 
pek lüzumsuz bir istek olur. Eğer ns
kımızı uzun yıllar eski bir hfı.tırn di. 
ye, kalbinin bir köşesinde külleyip 

(Lütfen sayı fayı çeviriniz) 
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Asım Gündüz 
Beylan'da 

Hatayhlor uyaşasın 
Atatürk,, diye 
haykırdılar 

Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Orgeneral Asım Gündüz ve mai~e. 
tindeki zevat dün öğle yemeğini bele
diyenin misafiri olnrnk Soğukolukta 
yemigler ve dönü§te Beylanda bir 
müddet tevakkuf etmişlerdir. Beylan 
halkı bu münasebetle de Atatürke 
kar§ı olan sonsuz merbutiyet ve min. 
netlerini jzhar etmişlerdir. 

Yüzlerce halk yarım saat kadar bir 
zaman hudutsuz bir sevinç içinde mi. 
safirleriyle birlikte bulunmu Iardır. 
Türkiyeli bir muallimin bu sırada oku 
duğu "Mehmetçık., adlı kendi şiiri çok 
beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Heyet Beylandan alkışlar ve "Ya. 
ga.sın Atatürk,, sesleri arasında ayrıl
mı§tır. Bütün kasaba ·baatnn aşağı 
Türk bayraklariylc donatılınıstır. 

Antakya, 29 (A.A.) - Açık bulu. 
nan Maliye Umum MUdUrlüğUne Ce. 
mil Baki tayin edilmiştir. 

Kudüste bir genç 
Yahudi aszldz 

Yahudiler ınateın ve bü
yük heyecan içinde ... 
Kudüs, 29 (A. A.) - Gene yahudl 

.mUfrltlerden olup Roşpen yakınında 
bir arab otobUsUno sll~bla taaruzdıı. 
bulunmuıı olan lbnlyusuf, affedil -
meal için avukatı tarafından yapı -
lan son teşflbhUee rağmen bu sabah 
idam edllmlt1Ur. 

Yahudiler ve bilhassa Tel • Avlv 
yahudllerl bu idamdan dolayı heye
can içindedir ve matem aH\metl ola
rak grev devam etmektedir. 

Flllstiu statusUnün yeniden göz • 
den geçtrilıpcsl taraftarı olanlar, 
mUfrlt slonlst unsurları bir araya 
getirerek gençlik arasında. şiddetli 

bir propaganda yapmaktadır. 

Zabıta, yeni nUmaylşler icra edil
mesi ihtimaline karşı ihtiyat tedbir
leri alm1ştır. 

ıa.klamay& muvaffak olabilirsen ne 
mutlu. Bana gelince seni hiç bir za. 
ıtıan unutmzyacağım. Beraber yaga • 
dıiımız günler hayatımın en mesut 
sünleridi.r. Seni, bana verdiğin saadet 
Ye ıstıraplarla, kusurların ve iyilikle. 
rinle he.reeyinle seviyorum ve daima. 
lleVerAğİJll. 

Mektubumu bitirmeden evvel sana. 
birkaç tavsiyede bulunmadan yapa • 
mıyacağmı. Karına yaklaşmaya ve o
nu aevmeye ealı§. Zaten bu sevginin 
tohtmılannm içinde serpilmiş oldu -
funa. eminim. Çocukların için müşfik 
bJr baba ol. Sonra benim yapyalnız ve 
mustarip bir halde yaşadığımı düşU. 
nerek sakın Uzi.ılme. Evet §İmdiye ka. 
CJa.r bildiğin gibi çok derin elemler, ıs· 

tıraplar içinde yuvarlanıyordum. Zan
nediyorum ki bu birkaç ay daha böy
~ devam edecek. Fakat §İfa bula.. 
ıınyacağım giinler nihayet gelecek. 
tir. Sakın "demek Jsısa bir zamanda 
lienl unutacaksın!,, diye, teH\şa dil3-
me. Hayır. "Seni unutmıyrı.cağım, yal. 
mz bf rk~ ay sonra bir yolcu bekllyo· 
nım. Bütün Umidiml onn bağladım. 
O, senin ve benim çocuğumuzdur sev
gilim ... ,, 

Mektubu yazan genç kadın birden. 
bire kalemi elinden atarak ayağa fır. 
ladı. Bir an ayakta dimdik durdu. 
Gözleri uzaklara dalarak düeündü. 
Sonra de.rin derin içini çekti, ilerledi. 
Kasanın üzerinde duran açılnıaml§ bir 
yığın zarfı, kendi yazdığı ve yanm 
bıraktığı mektup da dahil olduğu hal. 
de aldı. Onlan köşedeki boı:! şomineye 
atarak titreyen, elleri ile bir kibritle 
tutuşturdu. Kağırlar alev alarak bir. 
denbire parlayınca eliyle yüzUnü ört· 
tu: "Onu göndermek pek saçma bir 
lllreket olacaktı.,, Diye boğuk bir 
aeale mmldandr. Omuzları sarsılma
ya balladı .. Parmaklarının araaından 
yqlar sUzwüyordu. 

Af kanunu 
kabul edildi 

(Dordüncıı srıyıfadan dovrtnı) 

leli, Şefile, Meclisiyle, HükCınıctiyle, 

dinamik bir devlet yürüyen ve hare. 
ket eden, zamanın icaplarına göre da. 
ima mUteyakkiz ve uyanık bulunan, 
yerinde ve znmanında tedbirlerini a. 
lan bir devlettir. Eğer biz bundan 
yirmi sene evvel millet, kanun, vic. 
dan ve muahedelerle haklı olarak 
hüküm yemi§ olan bu yüzelliliklerin 
talihlerini tanzim ederken bunları 

münhasıran yirmi sene evvelki haklı 
kin ve gayz zaviyesinden mütalea et· 
miş olsaydık dinamik devlet vasfiyle 
kabili telif olmıyan bir hareket yap
mış olur ve elbet bu hareketimizi tas.. 
vip etmiş olmazdınız. 

Biz aradan yirmi sene geçtikten 
sonra, meseleyi tetkik ederken gör • 
dUk ki, o günlerde o zaman dofma.. 
mı§ çocuklar bu suçla hiç bir alaka. 
lan olmadığı halde bugUn memleket· 
te hayata atılacak çağa varmış bulu· 
nuyorlar. 

Benim duyduklarıma göre, bunlar 
arasında babalarının fenalıklarını yU. 
zUnc vuranlar bile var. Bu çocuklar 
istiyorlar ki, artık kendileri de baba. 
larının hatasını tamir edebilmek ve 
m~mlekete olBll borçlarını ödeyebil • 
mek için kendilerine fırsat verihıin, 
esasen, bir cürmiln miicrimden baş.. 
kasına sirayet etme.si hiç bir hukuk 
prensibine uygun olmadığı gibi afra. 
yet eder gibi görünmesi de ayni de
recede muzlrdlr. 

Hilkfl'1letinlz, dUşündü. Bu yapılan 
fenalıkların tarnamile, olduğu gibi ar. 
tık hatıralara ~ tarihe mal edinme. 
sini ve kanun damgasının kaldırılma. 
reket yürüyen devletin, haı"eket ha .. 
reket yüı ilnen devletin, hareket ha -
linde bulunan devletin yapabileceği 
en ~uurlu bir harekettir. Söylediğim 
gibi zaten bu hareketi hesaplı, ölçUlil 
olarak yaptık. Memlekette rahat otu
rurlarsa oturmalarına mUsaade et • 
mek, ve çocuklarının da bu kanun 
damgasından kurtulmalannı istedik. 
Babalar.nın ailele.ri?ıin UstUnden bu 
damganın halkını§ olduğunu kendile. 
rine teb§ir etmek istedik. 

Kanunda ikinci hedef, haklarında 

heyeti mahsusa kararı verilmi§ olan. 
lardır. 

BUyilk harbin t .undaki çökUntU, 
zulmet, karsılıklı fikir ihtllallerl ara.. 
sında bUyilk bir krsım teşldl eden o 
zavallılar, o kimselerdir ki, memleke.. 
tin ecli'imctini delfüet yolunda aramış
lardır. 

Bu adamlar yıllardanberi bu yanlış 
hareketlerinin cezasını görmüşlerdir. 
Arzu etik ki. artık ~lAlet yolları mü. 
nakaşa edilmiyecek kadar açık bir 
şekilde meydanda olduğu bir zaman. 
da bunların cürümlerini temadi ettik. 
İnsafla ve yUrilyen devlet nazariyesi. 
le kabili telif olnuyacaktır. İstedik ki, 
bu yilzelliliklerden sonra bunlara na. 
zaran daha çok hafif vaziyette bulu· 
nan bir kmım vatandaşlarımız tedri
cen normal vatandaşlık hakkını ikti. 
sap edebilsin. 

Nihayet UçUncU hedef olan istlklA.1 
mahkemeleri mahk\lmlan bu zaval
lılnr dn bUyUk Tilrk zaferinden son. 
ra sık, keskin, sert ve şedit ve geniş 
tnkıldp hnmlelcrllc karşı karşıya 
geldiler. Bu kadar kesif, keskin '\"O 

kuvvetli fnkıHlp hamlelerini tama -
men hazmedemeyenler bulundu. bu 
hazmedemeyenler arasında lstlklAl 
mahkemelerinde mahktim edilmiş 

bulunanları hiç şüphesiz ki, geçirdik 
lerl mUd<let zarfında memleketin, in. 
kılAhın kaplarını haımetmlş ve ar
tık bu memleketin affına lA.ylk bir 
seviyeye cıkm1şlardır. Onların dn bu 
af kanunu içinde kayıtsı?. ve şartsız 
affnlunan kimse olarak dahil olsun. 

Arka.cla0 lar. arkadaşlnrım slSı sHy. 
l<'rk<'n, elmdl biraz OH<'l bendeniz 
do maruzatta bulunurken ve hattrı 
aramızda hasblhaller ederken dal • 
ma bu :ı<1amlarm Fahısları gözümüz 
önUnde lnılunarak mUtalea yUrUtU • 
yorıız. Yürüt<:>ceğlz '\"O yUrütmekte 
dernm cd"ce 1iz, yalnız reylcrlnlzt 
vcrlrkC'n bu adamların ailelerini ve 
cocuklnrını dfişUnerek mUsama'hak~r 

olmanızı rica ederim. Bu bedbaht a
damların COC'uklarım düşUnerck rey. 
lerlnlzt istimal etmeniz, kendlleıi 
hakkında söylenen P6zler kadar ye. 
rinde olacaktır. Bundan baı,ka gene 

Başvekilin ·beyanatı 
(1 inci sayı/adan dcvma) ı 

bul ettiğimiz af kanununa ve af me. 
selesine ben de temas edersem arka· 
da§larnn çok görmezler sanırım. 

Herkesin malfunudur. Derler ki, 
dünyada bahtiyar addolunan insan -
Jar, arzu ve ernellermil\ tahakkuk et· 
tiğini görenlerdir. Yani idealinin vU. 
cuda geldiğini göı en insanlardır. Biz 
kuvayı miniye devrinde ~mı§, ça· 
lı~ı§ olan insanlar, hayatnnızda, i. 
dcalimi&in tahakkukunu, tasavvur e. 
demiyeeeğimiz §Ckilde görmU§ ve 
bahtiyarlığı tatmış bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Cumhuriyet, 
herkesin kalbinde ve fikrinde granit.. 
leşmi§tir. Hiç bir 3eyden pervası yok. 
tur. Birtakım, vatani hizmetlerden 
kaçmış bedbahtlara diyoruz ki, geli
niz, göıiinUz. Sizin istemediğiniz, ya. 
dırgadığmız ve yahut ihanet ettiği. 
niz rejim ne yapmıştır. Buna göğsıi. 
rnüzü kabartarak, iftiharla ilil\ ete. 
bileceğimiz diğer bir eey vardır: &e. 
rimizi ~eyrederken onlara diyoruz, r.ı 
zi affet.tik... lnkılapçılann yapma 
kudretlerinin yanında bu da, büyük 
bir fazilete eri§ir. Bu fazileti, nadir 
meclisler, nadir inkılapçılar elde ede· 
bHmi§lerdir. Biz cmelimiı.de muvaf -
!ak oluyoruz. İdealimizin tahakkuk 
ettiğini görüyoruz. Günahkarları da 
affetmek zevkine mazhar oluyoruz. 
(Alkı§lar). Bunu Şefimizin gölgesin. 
de ancak B. M. Meclisi idrak edebil. 
miştir. (Alkışlar). 
Arkadaşlar, af meselesinin ifaıde et· 

tiği diğer bir mana daha vardır. O da 
memleketimizde Türk vahdetinin ve 
rejimin çelikleşmiı olmasıdır. Bunu ci
hana 1:östermek istiyoruz. Aff ımızın 
bir gayesi de budur. Yoksa birkaç bet
bahtı aff ctmit veya etmemitiz bunun 
maddi hiçbir kıymeti yoktur. Bir de 
arkadaşlar, inkılabımızın bu safhasını 

mUtalea ederken, derhal §Unu da ilave 
etmeliyim ki, memleket ve inkılap, ço· 
culdanndan daima fedak~rlık ve fazilet 
aramakta devam edecektir. Hakikt in
kilaJ>Sı yaptığı hlzmetleri e inde bay
rak yaparak onun üzerinde durmaz ve 
iıtiımar etmez. fmtiyazcı ve inhisarcı 
değildir. Men\leketin menfaatina tlll· 
luk elden herhangi bir hizmeti ifadan 
hiçbir zaman çekinmez. O, yıdnız ga
yenin muvaffa\iyctl için koşar. Mem
leketin menfaatina göre mücadele eder, 
memleket menfa~tmın istilı"lm etti;;i 
şeyi yapmaktan yılmaz. İşte Türk in
kılapçıları bu zihniyetle çaiıımakta de· 
vam edecektir. 

Bizim Türk vahdeti üzerinde, daima 
haasas oldufumuıu ı()ylersem, yanlış 
bir tellkkiye uğramayaçafıma eminim. 
Kemalist rejill\. biltün eserlerile bu mil 
!etin kalbinde nasıl bir mevcudiyet 
olduğunu göstermiş ve bütün bir te
rakki imili olarak hepimizin ruhuna 
girmiştir. Perestiş ediyoruz, seviyoruz, 
insan, perestiş ettiği herhangi bir ıe
yin kar11srnda ona uymayacak diğer 
bir ıeyi gördüğü zaman, en iptidai bir 
his olarak, hiç olmaı:sa kıs~anır. Bunu 
bu suretle ifade ettikten ııonra, tu me· 
seleyi hatırlatmak istiyorum. 

Biz Kemali?.min karşısında, hangi 
memleketten gelirıe gelsin, hangi ma
nayı ifade ederse etsin, ister sağ ister 
sol ne isterse otsun, herhangi yabancı 
bir cereyanı yadırgayan insanlarız. Bi
zim için esas olan şey, Kemalist rejim
dir, Türk vahdetidir, Türk milliyetçili
ği~ir. • Alkışlar • 

Çrkardrğınız kanunlarla mevzua • 
tımıza llft.,·e ettiğiniz yeni mlleyylde
Jer rejim! korumağa matuftur. HU -
kftmetlnlz bu mesele Uzorlnde de çok 
hassastır ve hassasiyetini dalma mu. 
hnfnza edecektır. 

Memlekette meydan vermemek 
istediğimiz bir husuş vardır. Şu re
jim şu memleket icin tqmarnen sa
adet bahşedebilir tebrik erleriz. Ken
dilerine mUnhasır olmak şartile tak-

söstermfş olaca~ız ki ,büyük mlllet
ler ,.e bUyUk şefler cezalarında ve 
arivlcrlnde dalma bUyUk hamleler 
yaparlar. Türk m11letl onun Şefi çok 
bUyüktUr. Affı da eserleri gibi bfi) Uk 
olacaktır. Şiddetli alkışlar bravo ses
leri. 

Bu izahatı mUteaklb kanunun he
yeti umumlyesl Uzerinde müzakere 
kAtl görUlerek madd~lcre geçilmiş 

ve kanun kabul edllmlı,Ur. 

Ur ederiz fakat huduttan cıkıp da l 
bizim hududumuza, bir gUn milli Ke
malist rejimin hududuna girmek is
tedi~! zaman çok bUyük mukaYe
mete uğrar ve kafasını taşa çarpar. 
- bravo sesleri, alkışlar - Tilrk mll
letinln vahdetini Türk milletinin te
rakki hlJsusundakl adımlarını arı

zaya uğratacnk bir kudret ve kuv
'·ettn mevcudiyetini tasavvur edemi
yoruz ve böyle bir halde bunun kar
şısına, ilk evvelA kanunlarımız ha
sım olarak çıkacak ve ondan sonra 
da ruhunda lnkllA.pcı ateşini taşıyan 
insanların hUcum ve savleti karşı -
sında eriyip gidecektir. - Alkış -
lar -

Arkada§lar, §imdi bugünUn esas 
meselesine geliyorum. Hepinizin he. 
yecanla beklediğiniz Hatay meselesi. 
(Alkışlar). Hatay, her §eyden evvel 
tekrar ederim ki, Türktür. (Alkı§lar, 
bravo sesleri). Ve Hatay, ekscriyetile 
kUltUriyle Türk olarak kalacaktır. 
(Bravo sesleri alkışlar). Hatay daha 
milli müdafaa ve mil!i mUcadelo es-• nasında, bizimle yanyana, omuz omu· 
za, istiklali için mücadele ve mUcahe
de et.nü§ mübarek bir vat.an parçası. 
dır. (Alkı§lar, bravo sesleri). Eğer, 
milli mücadelede kahramanlık gös • 
termiş herhangi bir eehrimizle Hata. 
ym yaptığı mücadeleyi mukayese e
dersek, t::n hafit manasile yani hiç ol· 
rnazsa o kahraman şehrimizle, mü -
savi olacak derecede, istiklMi uğrun. 
da fedakhhk etmiştir. Böyle bir hal. 
kr bırakamayız. Bu, Tilrkiye Cumhu. 
riyetinin, ancak yapamryacağı bir iş
ti!". (Bravo sesleri, alkışlar). 

Biz, hiç kimsenin toprak1arına gö
zümüzü dikmJ§ değiliz. Hiç kimseden 
bir şey istemiyoruz. Ancak, milli hak
kımızı istiyoruz. Bu milli hakkımı?.l 
isted~ğimiz zaman bunda toleram 
hissesi olmadığını da ilave etmekten 
çekinmiyoruz. Hak gözetilir ve iste. 
nir. Biz ba~kalarının hakkına. riayet 
ediyoruz ve fateriz ki be.şkaları da bi. 
zim hakkımıza riayetkAr olstm. 

Hatay meselesinin bidayette uğra. 
dığı milşktllfttı ve orada cereyan eden 
feci hadiseler - muhtelif vesile ve 
§ekill~rde size ifade edilmiştir. 

~miyeti Akvamın oraya seçimine 
nezaret için göndcı'diğl heyet çekil
miştir. Bu heyet hakkında Cemiyeti 
Akvama müracaat €tmi9tik. İntiha • 
bat, daha selametli ve emniyetli şart. 
lar içinde yap1lmak için tehir edilmi6. 
tir. Hatay için mevcut garanti mua. 
hedesinde dcrp\ş edilen askeri teşriki 
mesaıye dair müzakereler devam et. 
mıektedir. 

BugUn, çok arZll ederim ki size bu 
~sele hakkında mUsbct bir ~y söy. 
liyebileyim. Şimdilik söyliyebilece . 
ğim oudur ki, aldığımız malumata gö. 
re bu müzakere çok ilerlemi§tir. Biz 
meseleyi, dostane bir eekildc hallet. 
mek prensibinden ilham alarak. An -
takyadaki heyetimize, son talimatı 
vermiş bul~nuyoruz. Diğer taraf da 
ayni ilham ve ayni prensiple hareket 
et.tikleri takdirde bu davanın, yani 
askeri mfüıakercnin, iyi bir surette bi· 
teoeğini ümit etm<!k caizdir. Hatay 
davamızın mesut bir tarzda halledil. 
mesi ve Fransızlarla çok çetin bir im. 
tihan geçirmekte olan dostluğumuzun 
mahfuz kalması için, ki bunu her iki 
taraf da istemektedir, askeri mü1.a. 
krenin evvelemirde itilaf ile netice
l~nmesini zaruri addetmekteyiz. - Bra
vo sesleri, alkışlar - Sonra feshedilen 
muahedelerin yerine yenilerinin ika
mesi ve Hatayda diğer muamelitın ik· 
mali ve cenup hududumuzda iyi kom
§Uluğun idamesi tevali edecektir. Eğer 
davamızı dostane bir ıekilde halletmek 
imkanını bulursak herkesten evvel biz 
sevineceğiz. 

Şurası mut3akkaktır ki, bu milli da
va ancak, Hatayı Türk ekseriyeti içe
risinde bir hükfimet lcurmuı ve Türk 
kültürile idare olunur bir halde gör· 
mekle hallolunabilir. - Bravo sesleri, 
alkışlar • Bugün dava, henilz, ıize bu 
dcdifim hal tarzına filiyatta isal eldit
miı olarak ifade olunabilecek bir vazi
yette değildir. Fakat bundan evvelki 
vepameti muhafaza ettifini söylersem 
haksızlık yapmış clurum. Daha milli
yim, daha samimi diyecefim, hava es· 
mefe başlaını§tır. Ve bu hava böyle eı· 

mekte devam ederse orada beklcdiğ 
miz dostluk, esasları 'dahilinde, bir ne 
ticeye varmak mümkün görünmekte 
dir. 

Büyük Meclisin tatili dolayı.ile, 
kadaşlar sizden bu it için, kati sal~ 
yet ıstiyorum. Bu salahiyetle icap e 
se mevcut veya münfesih bazı ahk/ 
ahdiyenin temdidini yapacağımız ı 

lüzumu halinde milli davamızı mU 
faa için icap eden tddbirlerin ittib 
hususunda da imkt\n elde etmit bil 
nacağız. • Hay hay sesleri, alkııla 
Her şeyde kuvvetimiz sizin itimatn 
dır. 

Sırrı Içöz (Yozıat) yerden ıöie 
dar. 

Baıvekil Celil Bayar de,. 
tevdi ettiğiniz davalarıl' ınllli 
uygun şekilde baJınltnall için 
zi yeter görüyorıız. Sizin tevefı ., 
muhabbetinize layik olmak, bi~~ 
en arzu e•jılen bir keyfiyettir. \ 
bizi, mc'mleketin umumi hayatı 
tahıi~cn Hatay davasında ıizin ~ 
nnızı yerine getireceğimizi c6r 
nız reylerinizi lehimize olarak ve 
yi ... - Sürekli alkıılar - eıirgenıemd 
rica ederim. - Şiddetli ve sürekli ai 
lar -

İbrahim Demiralay (Isparta) bb 
lil Bayar hükOmetine her buıuııta 
mat etmekte hiç tereddüt etmeme 
yiz. Fakat avdetimizde Hatay ifi 
müsbct şekilde halledilmesini görm 
le bahtiyar olacağız. 

Başvekilin nutkundan ııonra h 
mete ittifakla itimat reyi verilme 
müteakip Cem Bayar tekrar künil 
gelmiş ve: 

Arkadaşlar, teşekkür ederim. ~ 
Şefimizin kudretli irade ve ilhamile 
reket ettikçe sizlerin de çok Yük 
olan samimi müzaheretiniı bizimle 
raber olduksa. daha iyi günler istik' 
dedir,, demi§tir. 

Hükumete ittifakla itim 
Başvekilin Beyanatından SQnra 

takrir verHmi§tir: 
YÜKSEK RE1SL1GE 

Sayın Başbakanımızın açık ve 
naat verici beyanatı üzerine kıyme 
Başbakanımız Celfil Bayara ve ri 
set ettiği hük\ıınete memleket iç" 
başardıklan çok ~ıymetli 'i§lerden d 
layı Büyük Meclisin yüksek takdir 
teşekkürlcrinin beyanını ve kendiler 
ne tam Ye mutlak itlmadımızın teyi 
dini ve milli Hatay davamızın derpif 
edilen netlceye isali hususunda işte' 
dikleri &cniş salii.hi!"etin verilmesini 
teklif ederiz. 

Trabzon 1/(J.[J(ın Saka 
Ant<ıl!J!ı Dr. C<nnal Tu~ 

Bu takririn okunınesmı mUtea.Jdl' 
makamı riyasetten tayini esami ne 
rey verileceği bildirilmi3 ve reye mil· 
raca.at olunmuştur. 

Atatürke meclisin bağlılığ 
Tasnifiarfıda 336 reyle ve mevcu. 

dun it.tifakile hükumete i\.imat edil
diği alkışlar nrasmdtı bildirilmiş ve 
yine Meclisın sürekli alkı!=;Jariy~e kar
eılnnun şu takrir olunmuştur: 

Y-OKSEK REISLtGE 
Mc\;lisin yaz tatili rnünasebetile tJ

lu Şefimiz sevgili Atamıza Meclisin 
candan saygı ve bağlılığının Yü:ıc.ek 
Rcislikçe arzını reklif eylerim. 

Yozgat Sırrı t~z 
Meclisin ı Teşrinisani salı gilııll 

toplanmak Uzere mesaisine ntha1et 
vcrilr.ıesl hakkındaki takrlı1n tasvt• 
bi Uzorlne de D. M. Meclisi relsl A.b· 
dUlhallk Uenda şu temennilerde bU· 
lunmuştur. 

"Simdi kabul buyurduğunuz 
rlr vechıto beşinci devrenin tiCt • 
adi lctima senesini 1 Teırlnlaa?' c 

' toplanmal Uzere kapayorum. H 
nlzc yaz tatilini sıhhat ve a.flr< 
geclrmeniıi temenni eder ve 
saygılarımı sunarım. 

MAARiF VEKiLi SEYAHATE 
ÇIKIYOR 

Ankara 29 (Telefon1a) - Maarif Ve
kili Saffet Arıkan }'3rın Şark ıey.ahl· ' 
tine çıl.acaktır. 

DOKTOR FATMA 
Ankara ,29 (Tulefonll\} - Halke\1-

lcri Sıhhat kolu baıkanh,'ma F.dirııE 
saylavı doktor bayan Fatma Meml1' 
tayin edilmiştir. 
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·---- Ankara 29..e-938 ---mı ( AUına sayı/atlan dıvam) 

Hizalarında 1ıldız ı .. retl oı.nıar. n.. rada imit? 

Kedi meselesinde 
temenniler rinde muamele ılSrenlercHr. Rakam• - tki seneden.beri • 

.. , ... 12 de kapantı aatıt ftyatlandar. _ Gece lunt.zlara yKÜJD etmit ol-
111--lilliiiıııiı• ç E K L E R ___ ,., muz akla celmeı: mi? 

. - 6 """_, __ üoa• -l di tekrar "art.ık yeter!,, dennz . Londre e :ıa • Pnı 4 ISfll 
--.~ •• 128 • .. _ .. 922.. - Zannetmiyorum, ...tt .. kü Baarinin 

~ ..u..n ....... verecek diye bofuna lstanb_ ul be' ledlyesi de tamimle ' nenorlr ... drld .. • ..-· 
-..- __....... • Parta 8 li 25 • Vano•• 28 88 odaauıdan chpn çıkmak için ihtiyarın 
beldiyen kadmm atlamaktan gözka. etmelıdir • • MllAno 6 61~ • Budapnh ~ 94 odasından ceçmek lbımdır. Halbuki. 
paldan kızarmllr filmiltl; keciiaiıhn Olan b~tenlerin bUtün üzllcUlWderi. • C".enevn 28 &4>7ti • Balnt o 937~ Orhan Mertel çok vesveseli bir adam-
zcırla göWrlllmeaine içi 111Slıyan di1k. ne rafmen, - bir kitinin değil, bir. • Amsterdan6V59 • 'Behrncl 2 f11 dır; cece yatarken kapmm arka-ma 
ktDcı da, yana yaklla dert yanıyor. çok kişinin temennilerini ortaya ko. • Deilla fiO ' • Yokobanu88 81 
ek. • ...,._ "Dava eill#flm, ama~ yucu olmak üzere_ bu yazıda silkfl· • nrilııeı 21 8226 • sıokholm 82 tm undık yılar, merine, en ufak bir H-
Dl, ; bllmiyoru:::'5diye aızlanır- netle ifade bulan temennileri, ali.ka- ' Attnı 1 1 ' • MoıkoYB ıs 71& reketle dütüp ciirillt\l çıkaracak teYler 

kJm dükkancı da ''Ben de eiklyet e- da.r makamın da ayni sttkillıetle kar. 11-· _So_'_Y• __ 1 ,::kraz~:;na ___ ... , ~ ~!:.ı~ =c~mı:..:: 
~ ama ya bu yUD:len de bana ııtayıp ihatayla g&önUnde tutması,... • 1933 T. llor ı ııt o~, • F.r11anı but. sıa bahleyin kalktrlı saman, kapmm arka· 
cıea k~rlenıe!,, vehmiyle çekini- umulur?!.... MEHMED SELİM • • .. lll 8• Erzurum unda her -Ji koyduiu ıibi buhnuf.. ,ordu. .. .. " 111 S. ~rıuruıa -
na- --1 ... 1...1.t- bu tatbikat Bir kadın kayna ... ..__E_rektifler verllmemlellr. Polis hafiyesi parmağını ağzından 
~ ı- ~.,- •• çekmifti: 

U8Ulsu.z1Uklertnı, bu yaz için saWıi • d --------·----- - Vaziyeti buliaa edelim, dedi. 
yetli üstün makamdan yeni bir direk. na Sin 1 vur u Za h 1 re BOT sa s 1 1 - Kapı önelenmemlftlr; 

Uflıı izJ.eri sanmıyoruz. Bu, olsa olaa Arzuhalcı Hayri de rakı ··-. -··· 2-Xapmın mayınwıculda veya her 
aeçen yaza ait mutlak emrin süren te. hangi bir anahtarla açılımı olması ka· 
-airl, bu tesirin derece derece teselail· p8r8Sınl Vermeyeni VUfdU Bulday l umuşak 5 28 bl1 de"'dfr·, 

kedl Arpa >·emlik 4 10 4 11 ... 
W. .. Glt ~ nerede , görUıısen ı - Yenipoıtahane karıııında He- Mısır beyu 4 5 3 - Dün üpm lıizD?etçi kapıda 
aeıktirme, çalyaka et; ftl'irdim, ver- kim çıkmanndı arzuhalci Cafer Tay- Kuıyeml 6 15 anahtan lkl kere çeririrken Orhen 
muiJfme kulak asma! Adamakıllı dön ıh . dün uhal . H Susam ı 7 ı o M•rtel onun _ ......... idi: 

yarın ya.ı anesıne arz cı ay- "' r--
4olaf, bot dönme, ha!,, !Akırdılannm, ri kendini biJmiyecek derecede aarhOf Keçi kıh 51 - 4 - Baıri pce dc!umdan dıpn çık· 
tBpçU kulaklarmdaki devamlı aksin- Peynir bey:ız 30 22 32 31 d M'ldfr 

dır V olarak girmit. Cafer Tayyarın yanında Peynir koşar 56 20 58 _ nııt e..... •• 
tlea gelme zararları · e artık bot çalııan Halitten rakı paraaı iıtemittir. z. yağ 38 - ••tneanm elinde memelenin bUtfbı ve-
d&len1e ''vazife, sinden çıkanlacağt. Halil parası. olmadığını söyleyince Tiftik deri 80 - rileri bu suretle bulundu mu. balletme-
'DI anan çöpçü, arabayı ne boyda, ne Hayri cebinden çıkardığı çakı ile Hali- Yapak siyah 57 - 58 -
bJtlmde olursa olsun, sahibi meydan. li üç yerliden ehemmiyetli ıurette ya- Yün tabak 55 -
4a bulunsun, bulunmaam, eline geçen Gelen Giden 
kedilerle tJka basa doldurmadan dön. raJarmt. kaçarken düımüJ, bıçak iki 
...-k gayretindedir! yerine uplal'lmıttır. Yaralılar ııhht 

imdat otomobili ile Cerrahpap hasta• 
Ve fUl1& da tahsisen itaret gerektir, nesine kaldırılmıştır. 

387 Ton Susam 
45 ,. Tiftik 
5 ı .. lç fındık 
57 .. 

25 
2 
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rneseıesı 
mek için hiçbir eebep yoktur. Yalım 

biraz dUşllnmek lbmı.. • 
J1mm içeri naıal; Denden Prmlftlı'?. 

Hırıız Kapıdan Girdi! 
Hmu:, ne bpıyz maymuncukla at

mııtır, ne de anahtarla. Kırmaya da 
mecbur clmamııtır, çUnldl kapı kilitli 
de fildi •• 

- Hizmetçi kilidi iJd kere ~evinnft
ti 1? diyeceksiniz. 

Evet, anahtarı kilitte iki kere db· 
dtlrmOftU. Bunu bhu ileıtıleld ihti,ar 
adam da duym111tu. Fakat, anahtar iJd 
kere ayni iıtibmete dCSnmemitti :. 

Basri, anahtan bir kere çevirerek ka
pıyı ldlltlemif, fabıt lkindlinde anah
tan tenine çevirerek ldlldi açmııtı. 

Poliı hafiyesi, mesele,I bu luntle 
iah ettikten aonra jandarma kumanÜ• 
mna: 

- Şimdi, dddi, pdellm Bemiye so
nlım: Saç ortaimm adını aöylealn..,, 

YABANCILAR YALOVA. YA 
SllRBllSTCJD G!DlDBILtRLBR 
Emnl7et 111c11r1111Ddm: 
Yabancıların Yalov&'J'& sttael• 

rln4e Te orada kalmalarmda polhce 
hiç bir formallte19 itmam olmadıtı 
teblll olunur. 

ki ne belediyelerde, ne de "Himayei 2 - Şehremininde İbrahim çavuı 
Hayvanat,, denilen yerde, toplanan mahallesinde oturan Fey.ıullahın kan
bdiler bekletilmektedir. Sahiple- ıı 37 yaımda Azime, kaynanası 77 ya
ri gatUrilldUklerini haber alıp da tı- pnda Hakime ile kavca etıniı, ihtiyar 
!erini, gllcJerini bırakarak peelerinden kadını baıından ağır surette yarala· 
apllar bile, sevgili mahliUtlarmm mıttır. Yaralı Haseki basManeıine 
'belediyelerden derhal "Himaye! Bay. kaldınlmıf, ıuçlu yakalanmııtır. 
ftD&t., a aevkedilmlf olduklarını, 80• 3 - Topbanecie Karabet mahalle
lutu orada almca da getirilir getiril. sinde mektep ıokağında oturan kahve· 
mez öldilrilldüklerini öğrenmektedir. ci Cemil ile cami aokaiu*fa oturan 

Bulday 
Arpa 
Bulgur 
P. lal 
Fasulye 
Un 
Tirtik 

33 " 
15 " 

B. peynir 17,1/2 ., .ııı..4 ve vasıflan a9a.. a 1anlı beş gurup Yapak ıt,112 " 

ler· amele Reıul bir dava yflzilnden Jravca 
B•lbuki, sahipli kedinin yanlıelıkla etmiflerclir. Cemil bıçakla RetUltt dört 

almmıpa geriye verilmesi, aonradan 7erinden ıtır surette yaraJamıı, yaka· 
prensip itibariyle kabul edilmietir. tanmı§tır. Yarah hastahaneye kaldırd
J'&kat, buna imkln haaıl olmaaı için, .mıtır. 
her kedinin hiç değilse bir hafta alı· Araba Altında Kalan 
~-ırerindedir. Netütw, bel&-
w:veıF -sokakta bqrbO§ bulunan ko. Bir Kadın öldü 
yuıa. •eçi v.s. yi, sahibi çıktığı takdir. Yeniçareıda oturan 65 yaşmda Ni-deE tim edilmek tızere bekletmesi kola kızı Katlna diln Balıkpazarmdan 
de, kmnt olarak yerine ge. geçerken bir ara.banm altında kala. 
tırtldi g&sterir. Makul olan eey. rak ~BUrette yaralanmıfbr. 
bekletilme esaamm kedilere de tq.. Cerrl.hpa.p hashatanes!ne kaldırt. 
milidir. lan Katına orada ölmilf, cesedini ad. 

"qin doiruau, İatanbul sokakların. liye doktoru Enver Karan muayene 
daki kedilerin bllyllk bir eberiyeti. ederek, defnlne ıııhsat vermi§tir. 
bin, sahipsiz görünaeler bile, öyle ol. Beyotlu ubrlilc pltesinden: 
madıklandır. Ev kedisi otmıyanlann Şubemizin yabancı yoklama defte· 
GOğu da, dilkkln kedisidir. Sokakta rinde yoklama kaçağı .elarak muayene 
dolapıalanna gelince, her mahltkkun edilen 316:333 doğumluJann sanatkar 
kreket tarzı kendisine göredir. Kedi, cayri müalim eratın 3.7.933 cününde 
hiç bir vakit kapatılamaz. Hapsedil· aevkedilecekJerinden mezkOr günde ıu
mtf bir halde yqamu. Bunun tatbik beye gelmeleri ve bu doğumlulardan 
kabiliyeti yoktur. Bu itibarla da ev bedel vereceklerin 5-7-938 akpmma 
Ya dUkklıı kedlsile sokak kedisini a- kadar bedellerinin kabul edileceği ilin 
)'ll"dedift.e, dıp.nya çıkıt ve çıkmayıg olunur. 

17,t/4 " Sutam 20 ,. malzeme ve e9ya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek tızere hlzalannda yazılı 
-------------- gUn ve saatlerde Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma komts1onu 

~ Bu ite girmek isteyenlerin kanunun ta)'in ettll! veealk ve hlsalannda 
· ~ tarafından açık eksiltme 11& satın alı nacaktır. 

"-- yazılı muvakat temlnatlarlle birlikte eksiltme gQnU saatine kadar komil • 
BUGUN KALKACAK VAPURLAR yon Reisllltne mUracaatıarı 11.zrmdı r. 

Satıl Vaprıran adı Giltlli 1101 Bu ite alt şartnameler Ha1darp qada gar binası içindeki komls7011 
12 Aksu Karadenla tarafından parasız olarak dalıtılmak tadır. 
930 Ulur hmit 1 - 660 adet mlJ)ıtellf tip lokom otlfler için atet tuilası, muhammen 

ıe.so !rakd BMuddm,. bedeli 1872 lira muvakat teminatı 1' O Ura f 0 kuruş olup açık ekslltmeıl 
20 uaa et an ırm• 

GELECEK VAPURLAR 6. 7. 1938 Ç&l'f&mba gtlnU saat ıo,ao da 7aptlacaktır. 
11.15 
e.so 

Trak &ludanJa ! - 50 adet manyetolu masa tel efonu muhammen bedell UOO lira 
Saadet Bandımı• muvakkat teminatı 105 lira olup qıt ekalltmeal 8. 'I. 1918 Çarpmba d-

HALK OPERE'J:l ntı saat 10,30 da yapılacaktır. 
Bu akpm Beykoz İs- 1-100 adet 'bezden bUyGli nıuh abere çantası, 200 ade 1tUçtık ~ a 
kele tadbosuncla. Cu.. olLJltasr, 8'0 adet kativerenci •ô adette siyah renkli blJtlk ve ktıotlk ayukat 
':e; ':~~d~::-:h: çantası, 10 adet evrak veya para can tası torbası mllhammen bedeli 1'111 
sinde. Cumartesi ,n. Ura 60 kuru, muvakkat teminatı 128 lira 67 kurut olup qık eblltmeal 
nn akşamı Audolo.. 8. 7. 1938 Cuma gilntl saat 10, 30 da yapılacaktır. 
hisan idman yurdun. 4 - Bir adet arabalı merdiven muhammen bedell 1036 Ura muYak. 
da. Pazar ırflnft akşa. kat teminatı 77 Ura 63 kurut olup açık ekslltmeal 8. 'I. ıtaa Cuma lbl 
mı Beylerbeyi tsluıle saat 10,30 da yapılacaktır. 
tiyatrosunda hnytlk 5 - 1000 adet gabyonl (takviye 

operet S perde 

iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİj muvakkat teminatı 318 Ura 75 kurut 
gQnU saat 10,80 7apılacaktır. 

sepeti) muhammen bec!eU 4150 lira 
olup açık eksiltmesi 8. 'I. 1918 C11ma 

(1719) 

Or. irfan Kayra 
Röntken Müteha1111ı 
HerıQn &lleden IOlll'8 mt 3 ten 7 

1 
ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri· 
conker 90kakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 --:::m==•=-------· 

Muhammen bedeli 23500 lira ol an 250 adet iç ve 250 acl.411 tam7~ 
ve otobUs ll&tlli 25 - 7 - 1938 Pazarı esi gtlnll aaat 15,30 da -&MJI zarf JIA
uı lJe Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1762, 50 liralık muvakkat teminat Ue ka. 
nunun ta7ln ettlti vesikaları ve Nafıa MUteahbltllk vesikası ve tekllflulal 
aJ'Jlt gtln saat U,30 a kadar Komlayo n Reisliğine vermeleri llzımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ank arada Malzeme Dalrellnden. Baydar. 
paşada teaellUm ve sevk Şefllğlnden dafıtılmaktacltr. (1805) 

eaasr, ataııdır. K111a, havanm belli 
~r kıammr yasak mmtaka sayınak -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bl bir teydfr!,, 

Bu •tırlar, 28 Temm'Pf Çareamba. 

:1937 de, burada çıkan* zmıd&JL 
dir. Ve 1938 T8Jlml lirken de, 
bu l!IOkakta. dolapn va · eekisine 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

- KURUNun ktta,p oekllllde roman tefrikuı. -

'ERi.OK ROLMES tŞBAŞD'DA: 
niabetle çok claha leyrek vaki olduğu 
1'ale. • t A -.1Di • utan kedi topla. 

t-••ıaı. hlc 11.rar! ~lmıyan bir zaııı. 

Son defa Wf"& 

dUn Bbcı~ l m. 
paratorlu~ tari 
hl Ue 66 cflt ta 

çHI. .. Lover Glll çölU ..• Bu çöltın bir tarafın4& Hol· 
dernea ,atosu var. Yoldan ıo kilometre, l&kln çöl· 
den geçilecek oluna 12 kilometre mesafede .• Bu
rası pek tenha bir ova, doktorcutum. Ahallat tek 
tük.. Hele Çesterflld peaine kadar, ahali, sayı. 
lacak kadar az .. Burada ise, gördtıltın gibi. Bir tr. 
lise var, birkaç kulUbe ve bir de n var .• llerlaln
de dallar, tepeler ktımelenlyor. Su halele varc!ıtrm 
netice: BUttln dikkatimizi burada, tlmalde teksif 
etmeli ve araştırmaları ona göre idare etmell)'iz .• 

konqmak, oııları mabreml)'ellııe stnalt gOrmelE. 
kencUstnl fena halde nzdtıll. alalrlencllr4lll w ao
ruıacak 1enl bir sualin clukalıt tarlh1ndeld tosl• 
JdStelerlnden birini daha a~atacatındall kork 

hlll anlqı.11amıı oldufunu 
,e.temıek1e ~ •• 

Geçe.,nleı:de esn~'· l._ iııin bir araya 
~eler~, ı.. ri k 
hipU iz bul ke· 
clil..- artık (1\ pnuıı,am wn ım
aladJ1dtrı ve muaıneıeye Jueiurma
la girlfikleri iatidaıınl, _ Jllllııül. 
r.tın ki, J!lnlar sadece birbir le ta. 
l&bkiıi6k IDlkAnım buıan sever. 
ı!en n.reutr ve eğer tstan· 

18.ııdaJd Jıili4' severler 
hı.;rlerl oldP da imza k edebil
sı l~ eeJıi:. ahaliafnln ltifaka yakın 
h r eneriyetı bu mUracaatie bulun • t\-f" olacaktı - bu iatlduuı delalet 
-. 'lf ~a: kedi eevgiilnfıı sade 
1'1\taitıe ~anmayıp, aynJ, zaman. 

d&fl.t:a~~ mütekiall-.zevk 
tealayUIUnln ·~ tezahürü oldUMur. 
'Bir eehir be1edi)esın1a, o lebl'lalii... 
faathıin yanı ma. abaJlainia 8eml* 
tisın , - hele böyle muum .,., IBzt\ 
mevzuda bir arm belirince - ihmal 
etmeınesi lbıD11e1Jil!ne nazaran, u • 
mm w.m•nclenberi ;.pılanlar için..., 

manılanm-.hr. 

Bqlı bafına o 
batan uım 1ewt1 

~doyuracak tfl. 
ret:eı' gf1t~l ota 
bıı ldttaph:me • 
çinde Uthsotft, ,. 
debi ve flml ,,. .. 
.ulm llıerine yo 

nlmı.ş en ''""' J 
tapla" hulura. 
nuı, T"r.11"'"" . 
Tılrk ok1ıyuı·u. 

"~"" ,.1o. 
da• ~· ... 
n tarafı• 

dan yapılın~ 

Kitarlıln tnptı. 
rn&telil ıter06 

rl fHJt'akeMde t""1 
rak alaftlm'a 1 1' 
rf Z,U ,,,,,... 1 4 
~ yeri: , .. 
~ - V,Mtf 

şeklinde tecelll ediyor, doktor Vatson. · 
G itiraz ettim: • 

tutu apaçık glSrtıntı7ordu. 
Dukle, kltibl odadan Clk• tltmaz. dostua 

Şerlok Holmea fil fçine eıtma:ran bir tltfzllkle h• 
men işe koyuldu. 

Çocutun odasını tnce4~ lnce1e muayene etıı; 
ti. Hiç bir ıe1 bulamadı. J'aliat, onun muhatkali 
ıurette pencereden kaçmıe ol kanaati ~ 
leD.di. Alman hocanm o4&8mı Ti 'Wf1'aınm da ~ 
dı. Taradı. Bir ipucu btıe elde ete~. YtLlıul. o
nun tarafına isabet eden ıarm&_llk claUardaa MJI 
kmlmıttı. Sonra, Almamn ~kt&a b.7arak. 
a7aklarmın bastıiı 1erde a,.at Q8itar 9 bir fe
nerle gördtık ve bu tek ız. bir ceee ka. 
cıt~an t&Jan ve otmealer11serlncle mita1l test.. 
e ma4dl1ahtdlmlz lcll. 

Şerlot ._lmes evdeQ tü ....,.. pktı. B• 
7e41d8'\:'IOllrt. ~~~ 40ndtı. N4hden bulda.twnaı 
medfllm. v.ceıatllaats JJahl:r811 ceateren bir har&. 
ta ile odama lbdt :qulta7J muamm berine afi 
a. au ıambpım orıuma ot.urttlı. DadüJ&Mı ... ,\; 
ken&n19& mıttmııtı plpolunll tltttlrmete bql .. 
dl ......... ıırada da plJ011lll1Ul kehribar al 
tmpbl• lıartta4an buı 1•rler ıaeterenk 
baoladJ: 
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'I'ürlilye Cumhurfyet Merkez Bankası 

25ı6ı19 .. 18 vaziyeti Şirketi Hayriyeden: 
AKTiF -· PASiF DiKKAT llr.1 

Altm u.ıı lllloııraı» 17 1 s 1 6;) 

llulaıot. • • • 
Ufaklık. • • 

DatılldclC utıablrlcı ı 

:rtl.rk Uruı : • 
Barlo&dd wubablrlerı 

Altm satı kilogr&t W U54 1'14 

Altma tahvili kabll ıter~ 
®Tizler. 
01fer d' tz.ıu n borçlu 

kllrtn& tıaktyeıcn • • • • 

Bar.Uıe tabvWertı 

'lenlbte edilen evralo oaktlyt 

ır11-·1 ıgı. 

21.127.-118.40 .. ı 
ı 7.738.4:;-1.00 
1.37(i.R-l 7.71 43.242.flOO.l 1 

311.HI0.72 3-U.810.72 

1 :?.73fl.03S.33 
o.1:;0.ı3 

0.078.!l70.D:l 22.420.5;';0.71 

1uR.718.503.00 

lbU1a1 a.k~ı 

AdJ n tevk&IAda 

l:hJ .. J.!l 

• • • • 
..... 

• • • • 
•• 

le<ıMvWueıu H&ııknoUar: 

l.>eruııte edllen errak.ı o&lı:tfyt 

Kanunun 6-8 inci madde
enne levtıkıın b~ı:ine tar&fm. 

daJı Vllld teciiy&t, 

Derunte ecileıı •YT&ID D&kU)'9' 

bakJyeA. 

K&rŞılıgı tamamen a.ltuı olar&) 
UAveten tedavüle vazedilen 

Keeııkoııt ınukahll1 UAYet.e.o te0 

•&ae4 

2.712.2lU.Jl ( 
0.000.000.00 

l 5R.74R.öfl:l.OO 
15.0;)7.U·.to.OO 

ı ı3.000.6J4.00 

] 0.000.000.00 

l ;;.000.000.-

8.7 J ~.!!3 l.11 

Yaz mevsimını Boğaziçinde geçirmek için mekteplE 
:-in umumi tatiline İntizar eden sayın halkımıza ma 
sus olarak 1 Temmuzdan başlıyarak Eylul nihayetiıı 

:le müddeti bitecek olan 3 aylık kart abonmanlarımı 
z.ın Temmuzun birinci güniine kadar satışına devan 
'llunacağını ve tedarik etmek istiyenlerin bir an evve 
~darci Merkeziye Kontrol müdüriyeti ile Köprü - Be 
raz ve Köprü - Üsküdar gişelerine müracaatları i 
P..n olunur. 

Kanunun 6 - 8 lncl mad
ddertııe tevtıkan Haztne ta,... 

fmda.D nkl te<1tyat.. 

l!leaedat ctl1'.dan11 

Ha%lnı botıolıı.n 

,.., .. ıı.ı1 eenetıeı 
• • • 

r.Jıam ft l'ahvllAI cn..danı: 

fDe.ru.bte edfleıı nnılD 11&Jt. 

& }ttyetn lr&rfllıt> ham ft 

{taııYUAt ttf he.11 laymeth 

B Ser~ esham re tllb"11At 
Anna!an 

1Jtm " dl."17 tızertat 

1:;.0;;1.o.rn.00 143.600.Gt ı1.oo 

3.100.000.00 
rı:ı.i'lı o.«:>R.oo uo.oı o.o:;s.oo 

40.024.000.48 

6.006.473.14 40.031.40:..62 

47.330.84 
0.2rU>.2G3.42 0.3;10.i>fJ l.2(ı 

•J.500. 000. 00 
13.831 .(1{)7.7._, 

340.010.028.15 

ı ttrlı l.lraıu Mevduatı 

uııvı. J'aabhUdabı 

Altma tab'f'fll ltahU dllvtzln 
rıı~er <11\\.. •r ve &lacakl• 

~llr1nı '"' klyelm 

IHııbt.elU 1 1 • . . .. 

rn.000.000.00 175.000.61 ı.oo 

23.202.7 lf).:l8 

700.36 
:ı2.;;ı;o.210.1.; :ı2.55o.on .11 

s:;.01~.r;ı o.5:> 

t'Nt. 

1 Mart 1113! t&rlhlnden IUbaren: lakonto tıadctı yllzctt r. 1-2 - A.Jtm Ozertne nıtnı Vflzı'Je • u 
310.9 ı 0.0!!8.1:> 

Pazarhk usullle betonarme kö~rü inşaatı 

Y[N i T[SLiMAT 
I 

iLMü~ABERLE:RiMiZ 

Nafın \'ckfılcti Snmsurı Su işleri s ckiziııci şube ınlihcmıtsHğindcn: 
Pnzarlığ'ıı J·onulnn iş: 

1 - Samsun Çnrşanba şosesinin 17 inci kilometresinde Hamzalı ba
takları ana kanalı tize rinde yaptırıla cnk beton arme şose köpstisilnün inşa
atıdır. Ke lf bed 11 15423.80 lira olan bu iş 16 - 6 - 938 tarihinden itibaren 
bir ay mlidd tle pahrlığn konulmuştur. 

1 Göz Hekim• 

Dr. t\1urat Hanıi Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarla başı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan manda hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

DA~AYUKSE:IC 

rAiZ, DAHA ~Yi 

2 - Pazarlık 16 - 6 - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat on bir
de Samsun su işleri sekizinci şube mu hendlsllği binasında vahidi flat tize -
rlnden icra kılınncalüır. 

ŞARTLAR- TE:MiN ~D~R 

3 - lstcklller: Eksiltme şartna meal, mukavelo projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 78 kuruş mukabllln -
de Samsun su işleri sekizinci şube mil hendlsliğlnden alablllrlcr. 

----·-------
lle~iktaş 2 ııci Sullı llulmk llcil.:imlijjirı

den: 
WOLANTS~ gANK-UNi N~ 

4 - Pazarlı a girebilmek fcin Is teklllerln 1156.79 liralık muvakkat 
teminat 'erm i 'e on bin liralık köp rU işlerini tanhhilt edip muvaCfaklyet
le bltirdiğine ,.e bu kabil Nafıa işler int başarmakta kabiliyeti olduğuna 
d ir ... ·arııı 'ektıl tinden nlınmış ~ıut enhitl\k vesikhst ibraz etmesi ]Azım -
dır. 

938/13 
Hnhln lnrııfıııtlan Sndi; Adil, Nc,·zal t'l

vJ, i\lclınıct \'C Ali alc) lılcrin<ı nı;ılnn na
f:ıkn da\·a<;ı üzerine müddcnlc.) hlcrdcn 
Onkırköy Ycnhnnlıallc ikinci okak 31 sa
yılı hnncclc mukim Mehmet Atuk ile Ycrc
lıat:ınıla 3 ııuııınrnlı npnrtıınnnda doktor 
Arni nezdinde mukim Ali Alnk'ın h:ılihn
:ı:ır iknıncıg;ıtıl 1rı meçhul oldu~ıındnn ılo

lnyı :tchlıs;nı ynpıhımnılıih ıınnılarınn sön
ılcrilcn d:ı,·cti) elrrin arkasındaki meşrıı
lınllnn nnlnşılmış Ye 11. U. l\J. J\. 141 \C 

144 üncü ınnılılclerine tcvriknn kendileri- , 
ne l!'ı ı:nn nıfiıldcllc il."ınrn tclıliğat lcrn
sınn knrnr nrllnı i, Ye mulınkrmc'ii 14 - 7 

S111la11alımel 5 inci S11llı ll11lmk llüklm. 
lliJlndcrı: . 
Talıtnknlcde SOlc.) nı:ınlye muhnllcsindc 

Uzuııçnrşı cnıldc in<lc Tnnburncı h:ıııı dn
lıllindc 20 ııuınnrnlı \C Olu llodos oğlu To
dorinin ulıtci tasarrufunda bulunan gn.) ri 
menkul kısmen rnir.ı'içıl:ırın lnlchi ve kıs
mc~ı de gnip mirno;çı Alrko;andros müıncs-

5 - İşi üzerine alan mliteahlılt Yüksek Vekll.letçe tastik olunduğu ken
disine yazı ile tebllg edlldlğl tnrlhde n itibaren 15 gün için ele muvakkat 
teminatının knt'J teminata iblağn ve aynı zamanda mukaveleyi noterlik-
ten t S('il ettlrmeğe mecburdur. (3929) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 

ilı i 1 -ı ·ı · n~·ık nrtırnın~n çıknrılmış o
lıı • ı . ıııcl nçık nrtırmnsı 29 - 7 _ 38 tn
rilıinc müsndir cuınn günü ikinci :ıçık nr. 

19646 lira 75 kuruş bedeli keşlflJ TahtaköprU Gümrük karakolu In. 
şaatı knpnlı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmedi. 
ğlnden 24 90 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve evvelki şartlar 
dairesinde pazarlığa konulmuştur. 

- 938 pcr5rınlıc ~ünü ~:ı:ıt 10 n hır:ıkılmı.s 
olılıı~und:m mücldrnlcylılcrin mrzkiır E:iin 
ve sn:ıllc Bc5iklnş ikin('! sulh lıulmk m:ılı
krmco;fnılr Jırmr hıılıınmnl:ırı lüzumu !Hin 
olu:rnr. (V. P. 2:i01) 

tırınnc;ı ise 13 - 8 - 38 t:ırilıinc müs,ıdH 
cumnrlcc;i gunü ond:ın on iki) c kaclnr ı~ 
tnnlıııl Dh:ın~olunclnki mnlıkcıııeıniz hinn. 
sınfl:ı irrn kılınnrnktır. lulınmıncn 1\1.)"

ıııct fıGO llrndır. l\lezkiır ı::nYri menkul 
lr.r:ı ve ifliıs knnıınu ı:::wri mrnkııl s:ılı!ıı
ıı:ı nıütcrlnlr y:ızılı ınnılılrlcnlcki nlık'ını 

dnircsinde ~ntıl:ırnklır. Tnlipkrin 93Rl:ı!i 

tcreka closyn nııınıırnsı ile miir.ırn,ıllrırı 

il:ın olıı.ııır. (2fı005 

Muvakkat teminatı % 7,5 hesabiyle 1473 lira 55 kuruştur. 
!halesi 6.7.1938 carşamba günil snnt 16 da Gazrantep .Nafia MüdürlU. 

ğUnde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. !<"'azla lza. 
hat almak fsttycnlerln Gaziantep Nafia MUdUrlUğüne mUracaatıarı nrtn o. 
lunur. 

21 Haziran 1!!38 tarihinde Kurun gazetesiyle neşredilen llı"m hUkUm. 

Z AY 1 

1512 nıımnralı lıisildcl ıııtıknmı znyl et. 
liın. Ycni~ini çıknrn<"aiiımdan cski'iinin 
hiikmü Yoktur. - Kadıköu. Canan soJ:ak Sahibi ASIM US 

sUzdü~ (3848) 2 'fıo·o. C"lıil. (2G010) Neşri~ nt müdürü Refık A. Se\•ens;n 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -

22 ŞEHT.ıOU HOT,'!\1ES iŞBAŞINDA 

- Bu ıııcst>le Lıcııi saraıkçn sarıyor, Vatson .. 
Muhakkak ki, bazı miıhlm noktalar var. Şimdi ilk 
devresinde buhıııu;>oruz bu Jıfldlsenin .. Binnena-

• leyh tahldkntımızda zl;> aclcsiyle başvuracat-ııııız 

bir noktayı, ço rafi durumu bilmek ltlzım dokt~r
cuğum. Şu haritaya bir göz at, bakalım. :'\ah ... 
gördü Un siyah ve dört kö c şekil (Bizim mel.t<'ııl 
b!.ıa ınm gö t ı lyor. 1 le üzerine bir iğne ~oru: o
rum. Şu hat da nnayoldur. Şosedir. Dikkat <' 11-
yor mu unuz ki, mckt<'bi geı,:erek şarka ve ~:ırbıı. 
dowru uznm. or ' her iki <>lhcttEı clı• tkl l.lloı•1ı>t. 

relik m d , b ka tnrafn sapan bir yol yok . . :u 
halde, 1 k ç klnr, ) O) n olarak kııç•1Inrsa, bu 
yoldan çmi l rclır deııırı,. 

- Do·ru .Mi t r llolme . 
- · Garip' belki de lıiısnütallh r>serl olarak. 

mahut ede bu yolda ne olup bittiğini, bir dere
ceye Jrnd r, sö) lryebıl<'c<'k bir durunıda)ız. Şu, 

pipo n durdu u noktada, polislC'rdC'n biri saat 
J 2 d n ili) tl l,,Ldnr \ zlfC bn ıııcla lıUIUlllll, 1 t,\ 

idi. Du ııoJ,t . fark<'ltl in lbl, ark ı.ı nııı dnld 
llk ) an yoldur. Poll ten ö rC>nulk ki, nöbrtlnd • 
bulunduğu ) er 1 n bir dakika olsun asla ayrıl ın

mı tır \C, ÇO('Uk., )a adamın kendi in göıUnnıe

d ıı kacm ı mn lr kiın olın dı!';ını ikntiycıtl <-l>y. 

l mektedlr. Du <' e, mnh"uııbahts olan poli lo 

ı·onıı tum. Cldd"n şayanı itimat bir adam gibi gd
ı Undü bana. Dlnncnnleyh bu taraftan cının olabl-
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liriz. Gelelim öbUr tarafa .• Şurada ela bir han var. 
Kırmızı Boğa hnnı .. Sahibi bir kadındır ve o gtin 
ele lıastnlnıımıştır. Dunun için de Makletondan 
bir doktor tağırmıştır. Fakat, doktor, başka lıir 

hastaya gittl~inclen nncak sabahleyin gelebilmiş· 
tir. Handa buluııanlnrın hepsi doktoru bckledll{
lerindeıı o gece hepsi ayakta imişler ve sıra ile her 
birisi gözti yolda onu gözlemiş , .e kimsenin gcctı. 

giııi görmc>ıııişler. Şehadetlerine inanacak olur. 
sak, garp kısmınıncln şUphcli bir vazlyc>t arzetme. 
dif>iui kabul dn \"C flrarileı in bu yoldan istifade 
etmediklerini söyllyclılllriz, 

ltiraz ettim: 
- Ya blsikl t? .. 
- Doğru. Şihıdj sıra ona gelecok. Gene muha-

keme Ye ınnntı ımıiın rrinl takip edelim: Fira
riler yoldan geçm dlld ine görn başka bir taraf
tan gitmiş olacaklar, nıel'lf'hln şlınallnc veya ('<'
ııubuna doğru kaçmış bulunacaklar_,,, ki böyle do 
c,Jmuştur - m<'ktel>ln cf'n,,ubunda gördU!:"iinüz gibi, 
t' r.ılnrı taş dll\ arların ) rılmı 'e l\lı:ıım kısım tnr-
1.ılara bölüıımUş gC'ni ir arazi ,·ar. Böyle bir arn.. 
zldcı hl iki V'n 1 Uf dP. etmenin lmkft.n harlclnde 

,t hı ılı, Hnr:ıdn 11" iırü\orıız? .• 

Hrı"'"'Nl , t \ <11\'P 1 imi rn.llıll n n clık bir ~er 
llf' .,il n1l? •. Eıı \ c öt lnd de !!O kllomc>tr(' },adar 
uznnaıı ve oııra da yuknrıyn doğru kn rılan bir 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan., mevnm 
uzun yıllar ayrı 

mırı frtldlc t:e le· 
tebbfi e<iilmi.ş Mr 
,,,( vzıı oldu{Ju lıaJ.. 

de bugiin bile ay
Jıntat ılmamı.ş bir
rolc tnraf /.an var
dır. Ter{ ik l' elim· 
lioğlu laraf ından 
lisanı mı~ çeuri-
lrm !Jiwn., lm71a-
rutnrluğımun ta-
rilıi adlı ldtap 
bu aydınlatılmn-

m ış trırafl11n t es
tıit et nıPl:te ue Mi
tün BıZ<ms tarihi
no tcma11 ederde 
Şrırlı i Avrupa im-
prırat nrlu.iju11 un 

bin c;r nrlik vuku
atını lıil:tfve et
mektedir. 

Piyatı yüz ku-
Ttt<t olup hrT 1.:i-

ta7ıçıcla h lıınur. 

1 
Tn7ıtan 11 itrıraat 
mahallı: - 1 tan· 
bul, Vakit l"urdu. 

Herkesi alakadar eden fa 
dalı adresleri okuyj111uz; 

istifade edersinız. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.I. f'ıcaret müm~illiğınden tec 

rik edebilirsiniz. lstiklfü caddesi lstant 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKİT Yu 

dunda PAKAR Kilişe Atelyesi yapa 

En iyi gramofon, radyo vctı 
Odeon plaklarını 

Jc:tanbul llamdıbey geçidı Jak Grunbeı 
halcflerinde hulahilirsiniz. 

Tokalon müessese~i 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher donuınü 5 liradan ~:atılıktır. Tat 

silii.t posta kutusu 743 Istanbul -- -- - ,.,_..,.__ 

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKT'ı 
mucs~e~ınde satılır. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer e\lik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın a mak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya mür~atlcri. 

El arabaları 
Avrupa mamulütı el arab lan Hasan 
deposu üı:ıtünde Ahdurral"man Imrede 

bulunur. Bahı;eka;>1 

Ufak Bir Sermaye /ıc iyi Bir 
Ka::anç l'olıı 

}{nrtbfzit \'C Jilstik mühür yapmak 
için makine ve fılatiyle birlıkte seııc. 
lerdenberi çal makta. olnn Cnğaloğlu , 
yokµ unda 17 2 numaralı küçük dillc
k" n eh\ en fiatla ce\TCn satılıktır. 

Fır :ıtı knrtıın yınız. 


