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Başvekil Millete H esap Verdi 
HiikümetHatayMeselesi içinWatag Türk Aske_rini 

Meclisten Kati Salihiyet Aldı ~~=~~~~~~n~.~~1::::n 
Meclis HükUmete Jtimat Regi Verdi Ve Ayakları Dibinde Bin~erc• Kurban Kesilecek 

Tatil Devresine ·Girdi "' An~~a~~9e;:~us~.~~e~~~~~i~~i~a~~=~~~!~ı-
Başvekilin Nutku Bayar'm 

V d• v • Baıvekil Celal Bayar dün Meclisin ka· er 1g1 panması münasebetife çok mühim bir 
nutuk söylemi§ ve bütün dahili ve harici 

H meseleleri çok veciz bir surette te§rih e 5 a p efmiıtir. Evvela mali ve iktısadi siya· 
1 -<>- setimizi: 

'Ankara, 29 (Btlfmulıar- " - Milli ekonomi menfaat icaplarını 
ririmizden, Telefonla) milli müdafaa zaruret ve icapfarife telif 

Kamutay dün Başvekil Ce- etmektir.,, §eklinde izah eden Bo§velcil, 
181 Bayann çok mühim harici borç/arımızı yüzde yüz malla öde· 

bir nutkunu başından sonuna yeceğimizi ilave etmi§tir. 
kadar coşkunluk içinde dinledi. Celal Bayar daha sonra Dersim hadi· 
Celal Bayar, bu nutkunda hisle- seferini mevzuu bahsederek ordumuzun 
re mi hitap etti? Heyecanlı keli- yakında bu havalide büyük manevralar 
!Jileler mi kullandı? Bu coşkun- ve lcati bir farama ameliyesi yapacağı-
Iuğa sebep, acaba ne idi?. nı kaydetmi§tir. 

Hayır, Celal Bayar, yalnız ak- Af İ§İnde hülctimetin politikasını bir 
la hıtap etti. Başarılmış müsbet daha tebarüz ettiren Baıvelcil, sözlerine 
işlerden, im.kan sahasına giren Hatay mevzuuna temas ederek son ver
yüksek emellerden, inkılaba te- miıfir. Bütün Türk milletini ~iddetle alô
mel olan sarsılmaz prensipler- lcadar eden bu mevzu hakkında §Öyle 
den ve herşeyden evvel Türk demfJtir : . 
birliğniden ba}isıifktti. F.::ı'k.::ıt " ..... " U•l•y "ft"• mUn .ı.Jnfnn ve mü .. 
:-. , .. -,,~"'E>u ır atler, o k~dar cadele esnasında, bizimle yanyana, o· 
lışik~, ıdealler o kadar genış ve muz omuza, istiklali için mücadele ve 
prensıpler o kadar berrak ve gü- mücahede etmiı mübarek bir vafan par· 

BAŞVEKiT,, CELAL BAYAR 

sasıdır. Böyle bir halkı bırakamayız. 
Bu, Türkiye Cümhuriyetinin ancak ya
pamıyacağı bir i§fir.,, 

zeldi ki, Kamutayda her göğüs 
(Başvekilin nutkunun tam metni ycdincidedir) 

iftiharla kabardı. Bütün hisler, 
akıl ve muhakemenin rehberli
ğile harekete geldi ve coştu. 

Miisi>et göriişlerire, berrak ffa-

Af Kanunu 
Kabul Edildi d elerile, dürüstlüğe v e hak

ka dayan.an ifadelerile dün Celal Ba
yar, bütün ~eınlckete ve dünyanın 
gözü önünde ideal, olgun ve vakarlı 

bir devlet adamı tipini canlandırdı. Kanun Görüşülürken Birçok 
Her sözünde, ölçü vardı, muvazene 

=ek~ h:ik:b~:: Mebuslar ~öz Aldılar ve He
:d~~~nb;e!i~S.:d::i:~: gecanlı Hıtabelerde Bulundular 
devletlerin bin"birlle anlaşmaları hiç 
güç olmazdı. Nitekim Türkiye ve İn
giltere arasında bu açık ve berrak nı
lbun karşı karşıya gelmeı;inin ne ka
dar güzel neticeler verdiği gözümüz 
önünde duruyor. 

Başvekilin nutkunda birçok ya
zılara sermaye olacak güzel 

malzemeler var. Bugün yalnız umu
mi çizgiler nzerinde duracağız. 

Celal Bayann nutkunda mihver §O
dur: 

Millete vadettiklerlnin hesabım 
vermek arzu ve ihtiyacı. 

Bu hesaba mali işlerden başladı. 
Verdiği malt1mat tefsire ihtiyaç gös
termiyecek kadar açıktır. Mali ve ik
tısadi projeler, gözümüz önünde ye
ni ufuklar açacak, Türk azminin, im
kansızlıkları, nasıl imkfuıa çevirdiği
ni gösterecek mahiyettedir. Tamarni
le tahakkuk etmiş ilk beş yıllık plan
dan sonra, ikinci beş yılın esaslan 
hazırlanmıştır. Hükumet tatil ayla
rında mali imkanları gayelerle telif 
ile meşgul olacak, hiç şüphesiz Cüm
huriyet bayramında bize güzel müj
deler getirecek. 

Celal Bayar, ecnebi sermayesine 

Yeni Spor Kanunu 
Dahi6ye Vekili Bu Kanunun Gayelerini 
Anlatırken Güreşe ve Biniciliğe Bilhassa 
E.hemmiyet Verileceğini Tebarüz Ettirdi 

[Al Kan.ununun müzakereai .ıratnnda cereyan eJ en münaka,a
lar ve Spor Kanunu hakkında Dahiliye Vekilinin mühim nutku 
10 uncu ıaylamızdaJır.] 

Istanbul ve Üsküdar 
Adliye Sarayının inşası 

Bu Yıl Başlıyacak 
Meıhut Cürümler Kanununun Ağırceza Suçlarına Cla 
Teımili Hakkındaki Yeni Kanunun ·Tatbik Şelc/i 

HiKMET ONATIN "TAN 11 A BEYANATI 
karşı siyasetimizi pek açık bir şekil- Adli itler hakkında Adliye Vekale tile t emaslarda bulunmak 
d~ ifade ett~. Netice şuraya varıyor üzere Ankaraya giden Müddeiumumi Hikme t Ona t, dün <Sabahki 
kı, Osmanlı ımparatorluğunu sağmak l l d " .. tü' 
· · l k ' 1 b' b" r ene onmut r . ıçın gc en es ı sermaye er, ırer ı-

1 Valinin Bugünkü 
Muhakemesi 

Mübaşir, Valiyi Aradı. 
Fakat Bulamadığı için 

Tebligat Yapamadı 
Dünkü sayımızda haber verdiği -

miz gibi asri mezarlık işindeki yol
suzluk davasına bugün Ankarada 
temyiz mahkemesinin 4 üncü ceza 
dairesinde başlanııcaktır. 

Suçlulardan vali Ustündağa evvel 
ki gün tebliğat yapılması işi bir mü
başire havale edilmiş, fakat vali A
tinada olduğu için mübaşir kendisini 
bulunmıısı icap eden bütün makam
larda aradıktan sonra celpnamenin 
altına b u yolda şerh vererek geri ver 
mitşr. Bu itibarla bugünkü muhakc 
menin valiye tekrar tebliğatta bulu
nulması için başka bir zamana bırak1 
lacağl anlaşılmıştır. 

Türkiyenin Mali 
Vaziyeti Her Sene 

inkişaf Ediyor 
-<>--

Osmanh Bankasının Hisse-
darlar Heyeti Toplantı· 
sında Okunan Rapor 

Osmanlı Bankasının 71 inci umumi 
hissedarlar kongresi 21 haziran 1938 
tarihinde Londrada toplanmıştır. Bu 
münasebetle kongre reisi söylediği 
senelik nu tkunda Türkiyeden bahse
diyorken ezcümle şöyle demiştir: 

[Arkası: Sayfa 10, s{Jtun 8 da] 

rer tasfiye olunuyor, serı;cri serma
yelere kapılarımız kapalıdır. 

lngiliz Maliyecileri 
Şerefine Ziyafet 

Bu ziyaretin sebeplerini soran bir !eri hakkında ""iksek bakanlıkla te- A k 29 (T h b" · d ) 
• • • • J ~ n ara, an mu a ırın en -

muharrırımıze Hıkmet Onat şu beya masta bulundum. İcap ed en işler hak Londra mali ve iktısadi anlaşması-
(Arkası: Sayfa 10, sQtun 4 te) 

:Ahmet Emin YALMAN 
natta bulunmuştur~. • • kında da bazı direktifler aldım. 1s- nın tatbikatını kon~ak iç.in Anka-

- Merkez ve mulhakatın idan 1J (Arkası: Sayfa ıo, sOtun 2 de) [Arkııırı : sıı~ ıo. sOtun 8 da] 

• 
Hatay, Türk ordusunun topraklarına ayak baaacağı günü gabır-

sızhkla bekliyor. 

Başta Antakya olmak üzere bütün 
Hatay şehir, kasaba ve köylerinde 
hummalı bir faaliyet göze çarpmak • 
tadır. Her tarafta taklar yapılıyor, 

ev1er, dükkanlar bayraklarla süsle -
niyor. 

Reyhaniyeliler 400, Antakyalılar -
sa 1000 koyun hazırlamışlardır. Bu 
koyunlar Türk askerlerinin ayakları 

dibinde kurban edilecek ve etleri fa
kir halka dağıtılacaktır. 

Orgeneral Aırm Gündüzün 
gez.in tin 

Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhab iri bildiriyor: 

Orgeneral Asım Gündüz ve maiye
tindeki zevat dün öğle yemeğini be
lediyenin misafiri olarak Soğukoluk
ta yemişler ve dönüşte Baylanda bir 

Dağda Unutulan 
4 Yaşındaki Çocuk 

iki Gün Sonra Güçlükle 
Yakalanabildi 

Kozan, (Tan muhabirinden) - Ka 

dirlinin Koklu köyünden olup Çığ

far yaylasına göç eden Ibi§: yanında 

bulunan akrabasının 4 yaşındaki er· 
kek çocuğunu yayla yolunda unut· 
mupur. 

Çocuk ik igün bir ~·"'Ce yalçın ko.

yalar ve ormanlar arasında tek ba

~na ve aç olarak kalml§tır. i ki gün 
sonra çocuğu çobanlar qÖTmÜ§ler, 

yanına yakl~<m'l-Ok istem~ler, fakat 
çocuk kendilerini görünce kaçmağa 
başlaml§tır. 

Güç bela yakalanan çocuk evine 
teslim edilmi§tir. 

müddet tevakkuf etmişlerdir. Bay • 
lan halkı bu münasebetle de Ata -
türke karşı olan sonsuz merbutiyet 
ve minnetlerini izhar etmişlerdir. 

Yüzlerce halk yarım saat kadar bir 
zam an hudutsuz bir sevinç içinde mi 
safirlerile birlikte bulunmuşlardır. 

Türkiyeli bir muallimin bu sırada 
okuduğu "Mehmetçik" adlı kendi şi
iri çok beğenilmiş ve alkışlanmıştır. 

Heyet Baylandan alkışlar ve "Ya
şasın Atatürk" sesleri arasında ayrıl
mıştır. Bütün kasaba baştan aşağı 

'fürk bayraklarile donahlmıştır. 

Yeni Maliye Müdürü 
Antakya, 29 (A.A.) - Anado!u a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Açık bulunan maliye umum mü -

dürlüğüne Cemil Baki tayin edil
miştir. 

Derin Bir Uykuya 
.. Dalan Çoban 

lütün Gay~tJere Rağmen 
Uyand1rılamıyor 

Irmir, (Tan muhabirinden) - Odc 
mi§in Sarısu köyünde , 23 ycı§lann -
da Mehmet Görmüş adınıla Hr ço
ban derin bir uykuya dalmı§ bulun
maktadır. 

Karın ve kardeşi eve dönmediği
ni görünce kendisini aramt§lar ve 
sürüsünü başıbo§, kendisini de uyku 
da bulmuşlardır. Çoban bütün gay -
rcte rağmen bir türlii uyandırılama 
ml§tır. 

K öylüler, o civarda ycti.§cn bir o
tu yiyenin böyle derin :,ir uykuya 
daldığını söylemektedirler. Z:ıbıta 

hôdbeye elkoymu' ve hal'i uyumak
ta olan çoban hastaneye kaldınlmı§· 
t .r. . 

Beşiktaşh Hakkıya 

Müebbet Boykot 
Cezası Verildi 

İu Ağır Ceza Hakkındaki Karar Ankara 
Yüksek Dissiplin Divanına Gönderildi 

Son günlerde futbol sahalarında 

biribirini takip eden dayak h Rdisele
rinden dün bu sütunlarda acı acı şi
kiıyet etmiştik. 

Bugün öğrendiğimize göre İstan

bul disiplin divanı evvelki hafta Şe

ref Stadında Güneşli Melihi kovalı· 

yan Beşiktaşlı Hakkıyı bu gibi hare 

katı tekerrür etmesi, takımının kap

tanı ve hukuk mezunu bulunması gi 

bi şiddet sebeplerine dayanarak ve 

hareketini sporculuğun ruhuna müga 

yir görerek m üebbet boykotla ceza

landırmıya karar vermiş ve evrakını • 
yüksek disiplin divanına göndermiş
tir. 

Türk Spor Kurumunun son dem
lerinde verilmiş olan bu karar em
sali hadiselerin önüne geçecek m ü
essir bir ibrettir 

Beşiktaşlı Hakkı bir mnçınd:ı Galat::ı 

saray kalecisine şarj ynpnrkcn 
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Başçavuş Kazdığı 
Çukura Düşüyor 

BELEDİYEDE : 

Daireler Saat 
14 de Tatil 
Edilecek 

Sinema ve Tiyatroların 

Ucuzlatılması Kanunu 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -

Halkın bedii eğlence ihtiyaçlarını 

karşılıyabilmck için hükumetin sine 
ma ve tiyatroların ucuzlatılması hak 
kında hazırladığı kanun layihası bu 
gün mecliste görüşüldü ve kabul e
dildi. 

J ngiliz Başçavuşunun elinden 
kendimi ve dosyalan kaçır

mak için koşarken sucuk gibi ter
lemiş ve çok yorulmuştum. 

Terimi silerken başımı kaldır
dım, geldiğim tarafa baktım. Be
nim de rengim attı: Başçavuşun 
Nemikos ve bir Osmanlı polisi ile 
ve koşar adımla bulunduğum yere 
doğru ilerlediklerini gördüm. U
ğursuzluğu o vakit ben de bütün 
manasryle tasdik ettim. Vaziyet 
tehlikeli ve kurtuluş imkanı azdı. 
~rçi arazi biraz arızalı idL Fakat 
çıplak olduğu için kaçarken ve ko 
şarken görünmek ihtimali çoktu. 
Aramızda ancak iki yüz metre ka
dar bir mesafe vardı. Hendeğe sıç
rayıp çıktım. Biraz gerimde yığılı 
duran gübreleri eştim ve dosyaları 
içine yerleştirdim. Yüksek bir bö
ğürUen çalısının arkasına upuzun 
yatarak gizlendim. Kendimi talih 
ve tesadüfün llıtfuna terketmiş
tim. 

Kalbim çatlıyacak gibi çarpı

yor, nefesim tıkanıyor. Akıbetl" ml 
bekUyordum. Kararımı vermiş im: 
Bu vaziyette tutulmak netice iti
bariyle mezarımı kendi elimle kaz 
mak demekti. Hayatımı biraz pa
halıya mal decektim. Üzerimde iki 
otomatik golt tabancası vardı. İki
sini de çıkardım ve ateşe hazırlan
dım. 

B a vaziyette epeyce kaldım. 

ce olurdu? İnanımz0ki seni de, be
ni de hiçbir sual sorulmadan bu 
akşam ölmüşlerimize kavuşturur

lardı. 

Merakla sordum: 
- Başçavuştan yakanı nasıl kur 

tardın? A ıl onu anlat. 
Nomikos elini göğsüne vurdu: 
- Ah, dedi. Bereket ver.sin .Al

lah babaya. O kurtardı. 
(' - Şakayı bırak ta doğrusunu 

söyle ne oldu? 
- Ne olacak? Seni tutacağım dl 

ye koşa koşa tıkandı. Çiftlik Par
kına inen toprak yolda can verdi. 

- Ne diyorsun. Ya sonra? 
- Son rast var mı? Sizin polis 

ne karargah kumandanına gidip 
işi anlattık. Birkaç neferle sıhhiye 
çavuşu gitti, teskere ile aldı, getir
di. Bu akş3m kararg:ıhta son defa 
olarak misafir, yarın da bizi sok
mak istediği kara toprağa kendi gi 
recek. 

- Karargah kumandanı size hir 
şey söylemedi mi? .. 

- Söy!P<ll Ba çavuşu topcu hey 
giri gi~i dortnala ve tıkanıncıya 

kadar neye koşturdunuz? Diye sor 
du. 

Ben de: "Şüpheli bir adam gör
dük. Kaçınca arkasından koştuk. 

Bu sırada başçavu~un nefesi tıkan 
dı. Süpheli adam da elimizden kaç 
tı,, diye an1attım. 

Bu hikayeyi hatırladıkça heye
canla titrerim. taliin ne kadar ga
rip cilveleri biribirini takip etmiş
ti! Evvelfı Nomikosun korktuğuna 
uğramış, yakayı ele vermiştik, fa
knt sonra roller birdenbire değiş
mişti. K:ıra toprağı bi:ı:im yerimize 
İngiliz başçavuşu boy1ıımıştı. 

(Deuamı vm-) 

Resmi daire ve müesseselerde iş 
saatinin altı saate indirilmesi hakkın
daki kanun dün vilayete tebliğ edil
miştir. 

Bir temmuıclan 15 eylüle kadar 
sürecek olan başlangıç saatini her 
vali, kendi mıntakasındaki tabü va
zjycte göre tayjn edecektir. 

Istanhulda işe sabahları saat kaç
ta haşlanmasının muvafık olacağına 
dair buglin kati bir karar verilecek
tir. '.Maamafih valinin şehrimizde de, 
Ankarada oldu~ru gibi, çalı~ma za
manını sekizden 14 de kn<lark"i müd
det için tayin etmesi çok muhtemel
dir. 

Gazi Köprüsü 
Azapkapı cihetinde dünden itiba -

ren Gnzi kijpriisüniin ka:t.ık kakma ve 
istinRt ayaklnrı dikme işine başlan
mıştır. Kiiprii, evvelkine nazaran da 
ha ziyade sola, yani havuzlar tara -
fına doğru yapılmaktadır. Bu suret
le köpriiniin sağ cihetine rastlıyan 
ve Mimar Sinanın eserlerinden biri 
olan Sokulln camii olduğu gibi mu
hnfa1.a edilecektir. Bundun başka bu 
camiin arkasındaki tarihi sebil de ta
mir olunacak, gerek camiin, gerek 
sebilnl etrafındaki bütün binalar is
timi;'ik edilecektir. 

300 Otomobil Çıktı 
Kara nakil vasıtnlarının yıllık fen-

ni muayP.nelerine 15 temmuzda baş
lanacaktır. Buna ait talimatnamenin 
daimi enclimende müzakeresi ya -
pılmaktadır. Yeni talimatnameye gö
re evvela otobüsler, sonra da otomo
biller muayene edilecektir. 

Eski o1an veya kırılmaz cam mura 
fını fazla bulan 300 otomobil piya -
sadan kendiliğinden çekilmiştir. Bu
na mukabil son bir yıl içinde taksi.
ye son model 460 araba çıkartılmış
tır. 

Vali Dün Atina 
Seyahatinden Döndü 

Muhittin Üstündağ Yunanistanda 
Gördüklerini Anlatıyor 

VaU ve belediye reisi Muhittin Us- Nazır ile Atina belediye reisi ve 
tünd.~ğ d.~n .~abah At~n~dan şe~rimi-1 arkadaşları memleketimize karşı bes 
ze donmuştur. Muhıttın Ustundağ !emekte olduklan samimi ba~hlıkla
Aitna seyahati hakkında, gazetecile- rını ve sevgi duygularını bizzat ifade 
re şunları söylemi~1.ir: etmek ve göstermek için Cümhuriyet 

- Yunanistan Payıtaht nazırı ek- bayramımıza tesadüf eden tarihlerde 
selims Kotzias'ın iki sene evvel Is- şehrimize ve Ankaraya gelecekler -
tanbula yaptığı ziyareti iade etmek dir. 
için Atinaya gittik. Bu seyahat he-
yetimiz üzerinde her bakımdan mü- MOTEFERRlK : 
.kemmel intibalar bırakmıştır. Ken-

Elektrik 
idaresi Yarın 
işe Başlıyor 
lstanbul Elektrik umuml müdür -

Kanunun mucip sebeplı!r layiha -
sında hulasaten şöyle deniyordu. 

"Halkın bedii eğlence ihtiyac·nı 

tatmine yarıyan tiyatro ve sinemalar 
memleketimizde, ihtiyaca kafi ge -
lecek derecede inkişaf edememiş -
tir. Tiyatro ve sinemanın yalnız bir 
eğlence vasıtası olmadığı ve her ıki
sinin de halkın seviyesini yükselt -
mekte büyük tesirleri bulunduğu 

şüphesizdir. Bu iki güzel sanat şube 
sinin memlekette inkişafını temin et 
mek üzere her şeyden evvel bunla
rın halkın rağbetine mazhar olması 
ve bunun için de bu müesseselerin 
halktan alacağı damga ücretlerinin 
yüksek bulunmaması lazımdır. 

Hükumet memlekette sahne haya 
bnın tamim ve inkişafını temin et
mek üzere icap eden tedbirleri al -
mış olmakla beraber, bu tedbirleri 
malt cihetten <Je takviye etmeyi fay 
dalı bulmuştur. 

Muhtelit encümenin yaptığı deği. 
fikliklerden sonra kanun I.Wihası 

~ şekli almıştır: 

Madde 1 - Tiyatro ve sinemala
rın bilet bedelleri üzerinden dam -
ga, tayyare ve belediye resmileriyle 
darülaceze hissesi olarak bir kurtı§
tan aşağı olmamak üzere yüzde on 
resim alınır. Resmin hesabında her 
yirmi paradan a~ağı kesirler yirmi 
paraya ibUğ olunur. 

Bilet bedelinden maksat, bu vergi 
haricinde temaşa ücreti olarak mü
essese tarafından alınan paranın ta
mamıdır. 

Çalılann arasından görebil
diğim yerleri gözliiyor ve kulakla
rımın bütün hassasiyeti ile etrafı 
dinliyordum. Birşey görememiş ve 
işitmemiştim. Uzandığım yerden 
sürünerek biraz ilerledim. Çı:ılıla

nn arasından bir göz daha attım. 
Polisler ve Nomikos otuz kırk met 
re kadar aşağıda yüksek bir nokta 
da duruyor ve gözleri ile ilerileri
n! a.raştınyorlardı. Bekledim. Bir 
iki dakika sonra Çiftlik Parkına 

doğru koşmıya başladılar, epeyce 
de uzaklaştılar. Fırsattan istifade 
ile ben de paketi çıkardım, onların 
aksi tarafına, yani Harbiye yemek
hanesine doğruldum. Hem yürü
yor, hem de toz içinde kalan üstü
mü temizliyordum. Caddeye yak
laştığım zaman kendime iyice bir 
çckidüzen vermiş ve mümkün ol
duğu kadar temizlenmiştim. Ne de 
olsa içime şüphe ve korku girdiği 
için çekine çekine yürüyor. ve ar
kamı ,kolluyordum. Böylece Har
biye tramvay duı-ağına geldim. 
Boş bir otomobil yoktu. Pangaltı 
tarafından gelen tramvaya atla
dım. Ancak o zaman geniş nefes 
aldım. Tehlikeyi odakika için atlat 
mıştım. 

MAARiFTE: 
CEl\ıfİYETLERDE: 

dilerini temsil etmekle iftihar duydu 
ğumuz İstanbul hemşerilerine her 
şeyden evvel şurasını kuvvetle teba
rüz ettirmeliyim ki, Yunanistanın 

gezip dolaştığımız bütün aksamında 
Türkiyeye ve lstanbul hemşerileri -
ne karşı çok derin ve şuurlu bir sev
gi ve hürmetle karşılaştık. Gerek A
tinada, gerek Delfi'ye kadar geçtir 
ğimiz yerlerde ve Mora yarımada -
smda heyetimize ayni sevgi ve hür
met gösterildi. 

lüğü yarından itibaren çalı§Jllağa 

başlıyacaktır. Umuml müdürlük kad 
rosu şehrimizde bulunan N afla Ve
kili Ali Çetinkaya tarafından tasdik 
olunmuştur. "P:"11dro bugilwı tPhHğ -..11 

lecektir. 

Madde 2 - Bu resim biletler üze 
rine Maliye Vekaletince bastırıla

cak hususi pulların ilsakı suretiyle 
istifa olunur. Maliye Vekaletince 
tayin olunacak yerlerde resmin bt -
ı .. .ı ••• mAthıı daınıza vazı suretiyle 
istifası mecburidir. Resmm ~ .... .ı.. .. 

Panslyonuma geldiğim zaman 
bile yüreğimin çarpıntısı devam e
diyordu. Takip edilmek ve tutul
mak korkusu içimden çıkmıyordu. 
Bütün ihtimalleri düşünerek elbi
selerimi değiştirdim, dosyalan kol 
tuğuma sıkıştırdım, sokağa fırla

dım. Yirmi dakika sonra Esat Be
yin gizli odasında idim. Dosyaları 
verirken geçirdiğim tehlikeyi, No 
mikosun uğursuzluk hikayesini an 
}attım. Esat Beyin yüzüne bir hü
zün çöktü: 

- Çok yazık, dedi. Nomikosun 
başına bir feliiket gelirse acınm. 

-Allah korur. 
Ben bunu gelişi güzel bir teselli 

diye söylemistim. Fakat çok garip 
tir ki dediğim gibi oldu. O gece 
pansyonda Yusuf Beye o gün at
lattığım tehlikeyi anlatıyordum. 

- Nomikosu. pek merak ediyor 
dum, dedim. Müştak Efendiyi bi
raz evvel evine gönderdim. Bnka
lım ne haber getirecek. 

S öziimü bitirirken kapı birden 
bire aç1ld1. Cüce boyu ile, 

daima gülen yüzü ile Nomikos ka
pıda dikildi. Sevincimizden iki ar
kadaş baf,11rdık: 

- Geçmiş olsun, Nomikos. 
Güldü. Nese icinde cevap verdi: 
- Yalnız bana değil hepimize 

geçmiş olsun. Büyük bir tehlike 
atlattık. Ya tutulsaydık ve dosya
lar da üstünde cıksa;dı, halimiz ni 

Yüksek Ticaret 
Mektebi Maarife 
Devredildi 
Yüksek Ticaret Mektebinin ~aarlf 

Vekaletine devrolunması hakkında

ki kanun meclisten çıkmıştır. An -

karada bulunan yi.ıksek tedrisat u
mum müdürü Cevat, bugünlerde şeb 
rimize gelerek mektebin vaziyetile 

meşgul olacaktır. Haber alındığına 
göre mektep idarecileri arasında ba

zı değişiklikl~r de yapılacaktır. 

Mektebin Ankaraya naklolunmas1 
esas itibarile kararlaştırılmıştır. An
cak bu iş üzerinde bnzı tetkikler ya
pılması icap ettiği için, mektebin ö

nümiizdeki ders senesini de şehrimiz
de çıkaracağı anlaş-ılmnlHadır. 

Yalovaya Gidecek 
Ecnebiler 

Emniyet Mlidürlüğünden: 
Yabancıların Yalovaya gitmelerin 

de ve orada kalmalarında polisçe hiç 

bir :formaliteye lüzum olmndıl:rı teb

liğ olunur. 

Çapa Markaya Verilen 
Yeni ihtira Beratı 

Gayri mübadiller 
En Çok Neden 
Şikayet Ediyor 
Yeni çıkan kanun etrafında alfıka.

dalarla görüşmek üzere Ankaraya 
giden, Gayrimübadiller cemiyeti u
mumi katibi Ş:ıhap· şehrimize dön
müştür. 

Oğrendiğimize göre, Gayrimübadi1 
lerin şikayetleri bilhassa şu nokta -
lar üzerinde toplanmaktadır: 

Bugıınc kadnr istihkak mazbata -
ları nazarı dikkate alınarak tevziat 
yapılmakta idi. Gayrimübadillerin 
istihkakları mecmuu üzerinden yüz
de kırk nisbetinde bono tevziatı ya
pılmıştı. Bu kanun liıyihasına göre, 
bakiyei istihkak üzerinden ancak 
yüzde on nisbetinde hazine tahvilatı 
verilecektir. Gayrimübadiller bunun 
hakikatte istihkak mecmuunun an • 
cak yüzde beş ni~betini tuttuğunu 
ifade etmektedirler. 

Evvelce verilmiş olan % 40 lar dfl 
ne kadar bono halinde piyasada yüz
de yirmi, yirmi beş tedavül eder
ken, yeni kanunla bunlar alakadar
ların ellerinden alınarak bono muh
teviyatının yiizde onu hazine tahvi
llitı olarak veriliyor. 

lkl taraftan da zarar gödüklerlni 
idia eden Gayrimübadiller bu işte 
bir ziihul olduğunu ileri sürerek hü
kfımete yeniden bazı müracaatlarda 
bulunmuşlardır. 

Atatürkün cı'liaft§'t1-muZ vaı h!1ı

""' Türkiye ve Türk Milleti hak
kında ne kadar sihirkdr ve hiir-
metkdr ıeıirler yarattığına bir 
kere daha ıahit olduk. Göğüsleri
mi.ı: gururla, iftiharla kabardı ve 
gözlerimi.ı: sevinçle yaşardı. 

En büyüğünden en küçüğüne ka
dar bütün resmi makamların mümes 
sillcri ile mensupları tarafından her 
vakit ve her yerde gördüğümüz dik
kat ve ihtimam; en yaşlısından en 
gencine kadar halk tarafından her 
imkan ve vesilede gösterilen alaka ve 
sevgi bizi hakikaten müteheyyiç et
ti. 

Başta aziz dostum ve değerli arka 
daşım payitaht nazırı Bay Kotzias ol
duğu halde tanımakla mübahi ol
duğumuz bütün halk mümessilleri 
kalplerinden coşan sevinci, kardeşlik 
sevgisini selamlarile birlikte Istan
bul hemşerilerine ve Türk vstan
daşlarına sadakatle iblağını bizden 
ısrarla istediler. Bize tevdi edilen bu 
vazifeyi değerli delaletinizle bü
tün btanbullulara kar§ı ifa ederken 
bütün vatandaşlarıma karşı da ifa et
miş olmakla derin ve sonsuz bir zevk 
duyuyorum. 

Y unaniıtanın çalışmaları 
Yunanlı dostlarımızın yakından 

Idarenin ecnebi olan yüksek me -
murları yerine tayin edilen Nafia 
Vekaleti müdürleri, şirketin bütün 
işlerini devir almışlardır. Kadronun 
son şekli, evvelce yazılan şeklini mu
hafaza etmektedir. Bu şekle göre, u
mumi müdürlük vekiıleten, Nafia 
Vekaleti münakalat dairesi reisi 
Kadri tarafından deruhte edilmiş ve 
muavinliğine Nafia şirketler başmü 
fettişi Süruri Devrimer tayin olun -
muştur. Fen heyeti reisliğine, htan
bul telefon müdür vekili Emin, kon
trol ve mürakabe reisliğine, Nafia 
teftiş heyeti reisi Şefik getirilmiştir. 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya, dün 
de öğleden evvel, Nafia şirketleri 
başmüfettişliğinde meşgul olmuştur. 

Kendisinin yarın, Metro hana gide
rek yeni idareyi gözden geçirmesi 
muhtemeldir. 

Elektrik şirketinin müdürleri bu -
gün Metro handan ayrılacaklardır. 

Birahane Neye Derler? 
Küçük sanat işlerinin Türk teba

asından olanlara ait olacağına dair 
kanunun sarahatine karşı bazı yaban 

kontrolü Maliye memurları tarafın 
dan icra edilir. 

Madde 3 - Tiyatro ve sinemalar 
da bilet kullanılması ve biletler üze 
rinde bedelinin gösterilmesi mecbu
ridir. 

İnzibat ve kontrol için alakadar 
makamlarca memur edilenler hariç 
olmak üzere sinema ve tiyatrolara 
bedava olarak veya tenzilatlı ücretle 
girenlere, oturduklan mevkiin bilet 
bedeline göre alınması lıizımgelen 

vergi miktarmda pulu veya soğuk 

damgayı havi bilet verilmesi mec
buridir. 

Sinema ve tiyatrolarda bilet kul
lanılmaması veya duhuliye ücreti a
lındığı halde bazı müşterilere bilet 
verilmemesi veya alınan ücretten ek
sik bedelde bilet verilmesi ve ya
hut satılan biletlerin müşterilerden 
alınıp tekrar satışa çıkarılması halle 
rinde damga resmi kanununun 13 ün 
cü maddesinin muaddel 9 uncu nu
marası hükmü tatbik olunur. Bilet 
kullanıldığı halde üzerinde bedel 
gösterilmezse bu biletler beş lira kıy 
metinde addolunarak ona göre re -
sim ve bunun beş misli ceza alınır. 

[Arkası: Sayla 8, ııiltun 4 tc] 
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Avrupada emsali olmadığı gibi 
Türkiyede de ilk defa tarafımdan i
cat edilen Pirinçunu torbalarının şe
kil ve renklerini namıma tescil eden 
lktısat Vekaletinin (5515 - 53fı5 -
5367 - 5207 ve 5209) numaralı ka
rarlarından sonra; bu kere muhte
lif materyaldan viicuıle getirilen ve 
alellımum mHstahzarat ambalajları
nın kapanmasmı tesbit ve temhire 
yarıyan bir (Dişli kapama kapsiilii
nün) de 15 sene mliddetle ihtira be
ratının; Iktısat Vekaletinin 2511 No. 
ve 2fı. 5. 938 tarihU kararlle nam1-
ma tesçil edildiğini; alakadarların 

mallımu olmak iizere sayın gazete
nizle ilanını rica ederim. 

gördüğümüz bu samimi düşünce v~ 
duyguları bizim kendi haklarındakı 
hissiyatım1za tamamen tevafuk et
mektedir. Yunanistanın bilhassa son 
yıllar zarfında her sahada göst.~r~i
ği terakki ve inkişaf cidden buyuk 

1 
takdirlere layıktır. Her yerde yeni 

~IRKAÇ SATIRLA 1 bir teşebbüsün temelleri atılmakta, 
_ yeni yeni halk hizmetlerinin esasları 
----------·----- kurulmakta ve mevcutları ıslah ve 

cı garsonların gazinolarda çalıştırıl
dığı esnaf bürosu tarafından görül -
müştür. Bu gibi garsonların ancak bi 
rahanelerde çalışabilecekleri kanun 
hükümlerindendir. Esnaf bürosu şeh 

1 
rimizdeki gazinoların birahane sayı
lıp sayılmıyacağını ticaret odasın -
dan sormuşru. Odanın tetkiklerine 
göre şehrimizde yalnız bira satan mü
esseler olmadığı ve gazinoların bira
hane sayılamıyacağı neticesine varıl 
mış ve bu yolda cevap verilmiştir. 

Ses Müsabakası 
Beyoğlu halkevinin tertip ettiği 

ses müsabakasının neticeleri dün tes
bit edilmiştir. Birinciliği Bayan Le
man Yalın ile Düriye Atasayar, ikin 
ciliği Bay Muammer Osim ile Vahit 

. 
ti ıncı • ., 
Arabt: 135'1 

Rebltillhır: 30 

Gün: 30 Hızır: 56 
Rum1 13!";4 

Haziran: 17 
12.17 
19.45 

Çapa Marka Pirinç Unu ·fab

rikası Sahibi M. Nuri Çapa 

D enizbank tıırntınfüın Boğa7lı:fnde 

tersane lmrulacnğı doğru def:ll • 
dlr. Tersaıwlcr Haliçte kurulacaktır. ... 
1 nhlsnrlar idaresi İzmir tuan ve 

cümhurlyetin on beşinci 711d5nQ -

mil mnnasebetlerlle iki nevi Cİiara daha 
plyıısııya çıknrarnktır. ... 
1 nhlsnrhr idaresinin muvakltııt ltııd 

ro mlıdcletl bugiln bilmektedir. Ya 

rın esas kadro· tebliğ edilecektir. ... 
D eniz. tarife komisyonu A~osun 

ortalarına dotru şehrimizde topla

nacaktır. 

tevsi edilmektedir. Resmi faaliyetle
re yer yer büyük hususi yardımlar 
ve teşebbüsler de eklenerek geniş bir 
imar manzumesi meydana getirildi
ği aşikar bir surette göze çarpıyor. 
Bu eserin en değerli ve başlıca ya
pıcılarından biri de dostum Kotzias
tır. Bize karşı kalbini en geniş bir 
civanmertlikle açmış olan bu mükcm 
mel insan, bitmek tükenmek bilmi -
yen enerjisi ve başarıcı teşebbüs ka
biliyetile kendisini bütün vatandaş -
lanna sevdirmiş ve hemşcrileri
nin kalbini bihakkin kazanmağa mu
vaffak olmuftur. 

Akartuna kazanmışlardır. 
Kazanalara birer radyo maklnest

le birer saat, dün jüri heyeti ve ba
zı davetliler huzurunda halkevi baş
kanı Ekrem Tur tarafından veril • 
miştir. 

Beyoğlu halkcvi müsabakaya ka!'
şı gösterilen alakanın büyüklüğünü 
nazarı dikkate alarak, daha geniş öl
çünde bir ses müsabakası hazırlama
ğa karar vermiştir. 

Güneş: 4.34 - Öğle: 
İkindi: 111.18 - Aksam: 
Yatsı: 21.48 - lmsAk: • 2.1'1 l 

YURTI A HAVA V AZlYETl 
Yeşilk61 meteoroloji istasyonundan ııll 

nan malömata iÖre, yurdun doğu, ccrıUP 
dolusu, orta, cenubi Anadolu ve Kıırııde
nlzin ıark köşelerinde hava bulutlu, dltet 
bölgelerde açık ıeçmlş. n11..glırlar un,uınl 
:retle ılrnaıt lsUkametten orta kuvvette, ce 
nup doğusunda kuvvetlice esmiştir. 

DUn İııtanbulda hava açık g~mlş, rı1ıı
gAr şimali şarkiden saniyede 2 ııtı 4 JtlCt 

re hızla esmiştir. Saat 14 te baronıctre 
757,0 milimetre idi.Hararet en c;ok gnncs
te 81,0 ıötgede 29,5 ve en az 18,4 snntl -
arat olarak kaydedllmlsttr. 
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~UG_ON_I 
Ademi 
Müdahalenin 
Faaliyeti INGILIZ . • iT AL YAN ANLA$MASI 
Yazan: Omer Rıza DO°CRUL 

İspanya harbine Ademi Müdahale 
lt:oınitesi, bir karar daha verme7e 

Mussolini itilô.f ın bozulacağından korkuyor 
ll:ınvaffak oldu. Bu karar, 7abancı gö * * 
11iillülerin İspanyadan çekilmesini te Neıoı Chronfc~ gautui .sm-
ll:ıin edecek masrafa aittir. İngiltere
ilin İspanyadan yabancı gönüllüleri 
Çekmek için hazırladığı proje arlık 
alakadar bütün devletler tarafından 
kabul edilmiş bulunuyor. Fakat ba 
ıılanı tatbik için iki buçuk milyon is
ledine yakın para lazımdı. İngiltere, 
~tansa, İtalya ve Almanyanın iştin
kite, bu para &§ağı yukarı temin olan 1 
llıuş ve bu devletler, taahhüt ettikle- 1 

yor Muuolininin erkanıharbiye 
ıeflerile görüşmesini mevzuır 

baJı.sedere~ ltalyanua lq>cıfı1/cı 

harbine aon 11ernıek •iyetinde 
olmadığını, fakat lapanyaya ye
niden gönüllü göndenMk ~ 

k4nsızlığı karşısında lspanycı 

harbine 101\ 11ermek için fevka.
lade bir teşebbüste bulunacağı--

ti masrafın bir kısm.ın.ı vererek bu i- 1 nı anlatıyor 1:1e Sinyor Musso
fin içinden çıkmak azminde oldnkla- ı liniyi bu teşebbüse ıevkeden d- .1 
tını göstermeye hazırlanmışlardır. ! 

J 
milin, Miıter Chambe1'1ain'i~ 1 

Bütün bu kararlar tali ademi mfi-
d1t1ıale komitesinde verilmiş olduğu ! istiyerek veya i&temiyerek ln- 1 
için heyeti umumiyenin yakında top- • giliz - ltalyan itilafını feshet- 1 
1-ıarak bu kararlan tasdik etmesi ı= mesi korkusu olduğunu anlatı- 1 
bekleniyor. Kararlar tasdik olunduk- yor. 
~ sonra vaziyet İspanyada dövüıen !, ______________ ..; 
ilti tarafa bildirilecek ve iki tarafın 
b11 karan tasvip etmeleri istenecek
~. Acaba bunlar, bu karan tasvip e
decekler mi? Vaziyet akıl ve mantık 
ile tetkik edilecek olursa, İspanyada
\! iki tarafın da bu kararlan dakika 
taçu:madan kabul etmeleri icap eder. 
tiiııkü bu sayede İspanyadaki yaban· 

Bir Alman 
Tayyaresi Çek 
Topraklarında 

tı muharipler memleketlerine döne- Prag, 29 (A.A.) - Bir Alman tay
te)c, İspanya Adeta yeniden istiklali- yaresi paza!tesi günü meşkuk ahval 
ite bvopcak ve İspanyollar, kendi dahilinde Çekoslovak arazisinin üze
~ kendi aralarında istedik- tinden uçmuştur. Hava polisi tayya 
~ gıöi haBetmek imkbmı elde ede reyi cenubi Bohemyada Şeske - Bude 
tekler. zoviç'de karaya inmeğe icbar et-

BeBd de bu yabancılar çıkıp git- miştir. 

tbtten sonra İspan7ollan banştır- Mektep tayyaresi tipinde ild kişi 
blak için de bir çare bulunur ve bu . . . - ' . 
--tı h :ı...- k imk. d lik sivil tayyarecılıge mahsus ışaret-
-~ e aruo son verme anı a 
lı&sıt olur. leri hamil olan bu tayyare l.nm - Do 

Vuiyet ıra teJa1de dft~nüliirse, İs- renstadt mektebine mensup bir kü
~yada dövüşen iki tarafın ademi çükzabit tarafından idare edilmekte 

tQftdahate kararlannı kabul etmeleri idi 
~. Zabit bir talim uçuşu yaparken yo 

Bu noktainnan teyit edeeek birta lunu pşırdığını söylemiştir. Netice
"-gösteriler de vardır. Bunların,. .. .aw •'" .. -;,-;)"• dog.... .. .-•s• ~ .. ın 
"ılllıimmi ;ır; +•-' - .... ~ırtakım ya-
l>tn@ann nüfuz ve tesiri altında is- etmesine müsaade edilmiştir. 

letrıedikleri yollara sfirüklenmeleri I fHoJza'mn tenuuları 
)e n;.emleketlerini tahripten n bu 
~nni ileriye götürmekten ba~a 
1-lt'şeye yaramıyan yabancı yardım-

t yüzünden madd1, manevi birçok 
~rlara katlanmalandır. 
• Diğer taraftan f ngilterenin daha 
'?ndiden İspanyolları banştırmak i
t~ uğraştığı da haber veriliyor. Bu 
.,-berlere göre İngı1terenin dilşilnce-
1 İspanyada evveli bir mütareke yap 

Pragı 29 (Hususi) - Başvekil 

doktor Hodza bugün Lehistan ekal -
liyeti mümessillerile görüştükten 

sonra Macar ekalliyetleri mümessil
lerini kabul etmiş, daha sonra Al -
man sosyal demokrat mümessillerile 
müzakereler yapmıştır. Görüşmeler 
yann devam edecektir. 

AMERiKA 

C• 1 ·ı· fF 
•a.~~. ~~· ız Japonyada Bir Lord Perth'le Kont 

Gemileri Meselesini Goruştuler 

Yakalanan Danimarka Vapuru Tayfunda 120,000 
Londra, 29 ( Hususil - lngllfere Roma Büyük Elçisi 

lord Perth bugün ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano ile 
görü§mÜ§für. Görüıme bir saat devam etmi§ ve görüı
menin mevzuu hakkında bir tebliğ neırolunntamııtır. 
Fakat lngilterenin ispanya sularındaki gemilerinin ba
tırılması meselesinin lconuıulduğu anla§ılıyor. 

Ev Su Altında .. 
Nevyork, 29 (Hususi) - Uzak 

Şarktan gelen haberlere göre, Japon 
lar, San nehrin feyezan mıntakasın 
de mahsur bir halde kalan bütün 
kuvvetlerini kurtardıklarını bildiri
yorlar. Japon kaynaklarına göre tuğ 
yan alçalmıya başlamıştır. Tuğya

nın sahası l 000 kilometre kadar -
dır. Tuğyana uğramış olan mıntaka 
ların garbinde Pekiqden ilerlemiş o
lan Japonlar halihazırda Hankovu 
ele geçirmek için yeni bir teşebbüste 
bulunmak maksadile san nehri geç
miye hazırlanmaktadır. Nehrin şi -
mal mıntaknsı, geniş bir müsellhlı 

knrnpı andırmaktadır. 

Haber alındığına göre Kont Ciya ,--
no, General Frankonun kumandası ~....,......,......,.. ,.......,.. ................ ~ ~ 

altındaki bütün kuvvetlerin hareket-ı ~ 720 Y AHUDI >1VUKAT ~ 
!erinden mesul olduğunu izah etmiş, ~ Viyana, 29 (A.A.) _ Havas A- -
fakat İtalyanın da İngiliz gemileri- ~ jamıı muhabirinden: Avukatlık ~ 
nin bombardımandan korunması için ;. mesleği hakkındaki emirnameyi t 
e:ınd~n geleni yapacağını .. söylemiş- ~ tatbiken 720 Yahudi avukat Viya ~ 
tir. Sınyor Gaydanın bugun yazdığı ~na barosundan çıkarılmıştır. ~ 
makale mülakatta neler görüşüldü- ~~.....,, .....,, ..,., ..,.., '-"'- '-''-"""~ 
ğünü izah eder mahiyette sayılıyor. 
Sinyor Gayda da Frankonun nezdin 
deki bütün tayyarelerin onun e:nri 
altında olduğunu anlattıktan sonra 
General Frankonun İngiltereye ait 
gemilerin seyahat esnasında hiçbir 
taarruza uğramaması için emirler 
verdiğini, bundan böyle İngiliz bay-

rağını taşıyan gemilerin diğerlerin-
den ayırt edileceğini, ve meşru tica 
ret yapan gemilere bir liman göste
rileceğini ilave ediyor. 

İngilte;enin Paris sefiri bugiln 
Fransa Hariciye Nazın ile görüş • 
mü~ ve ademi miidahalenin İspan 
yadaki yabancı gönüllüleri geri al 
mıya ait kararları ve Komada ko • 
nuşulan meseleleri mevzuu bahset 
miştir. 

İngiltere kabinesi bugün mutat 
toplantısını yapmış, ve İngiliz gemi
lerinin ~rankistler farafmdan batı -
nlması ile de meşgul olmuştur. İn -
gilterenin Burgos Ajanı yann Lon
draya gelecektir. Ajanın Almeria li
manının bitaraflaştırılmasına ait tek 
lifler getireceği anlaşılıyor. 

Ademi müdahalenin tali komitesi 
yabancı gönüllülere ait masraf meı:ıe 
lesini de halletmiştir. İngiltere, 
Fransa ve Italyadan her biri 
(250,000) sterlin verecekler ve der -

hal her biri 12,500 sterlin tediye ede 
cektir. Ademi miidahalenin heyeti 
umumiyesi planı kabul ettikten son-
ra plim İspanya Cümhuriyetine ve 
Frankistlere teklif ve tasvip edildik
ten sonra tatbik edilecektir. 

Harp vaziyeti 

İngiltere llnriciyc miisteşarı bu 
gün Avam Kamarasında İngilte

renin Çin iilkclerinde kurulan hiç 
bir hiikumeti, meşru hiikfımet pa
yidnr oldukça tanımıyacağını söy
lemiştir. 

Japonya bir tayfuna uğrnmıştır. 

18 .kişinin öldüğü ha her veriliyor. 
Tokyo ve Yokohanıadn 120,000 ev 
su altında kalmıştır. 

Anlaşma şartı 

Frankistler Kastalon cephesinde 
Traya kasabasını Ribcsalbes - Arge
lita, yolunu işgal ettiklerini Artana 
kasabasının şarkına doğru ilerledik
lerini bildiriyorlar. Asilerden gene -
ral Aranda, Ondobechi mmtakasın
da başladığı taarruza taze kuvvetler Tokyo, 29 (A.A.) - Hariciye neza 
le devam etmektedir. Frankistler Ar 1 reti mümessili, ecnebi gazetecilere 
tana şehrinin civarınb. kadar yaklaş be~~n~t~a bulu~arak muhasematın 
mışlardır. tabii ıçın zarurı şart olan Çiyang _ 

• • Kay-Şekin çekilmesinin dahi kafi gö 
Bır Danımarka gemısı rülmemekte olduğunu beyan etmiş-

Kasablanka, 29 (A.A.) - Silahlı tir. 
bir ~~ankist balıkçı gemisi tarafın- ! . Hariciyenin mümessili, demiştir 
dan 1çı aranarak Ceuta limanına sev kı: 
kedilmiş olan Jan ismindeki Dani _ "Japonyanın Çiyang-Kay-Şekin 
marka yük gemisinin mürettebatı sa azimetinden sonra Kuomingtag'ın 
lı günü Kasablanka'ya gelmiştir. mukavemete devam etmiyeceği hak 

Vapurun süvarisi Jacobsen gemi kında teminat alması lazımdır.,, 
mürettebatınm Armatör ve aileleri • 

le mu~abere edemeden 26 mayıstan 1100 ton kömürden ibaret hamulesi 
2~ hazı.ra?a kadar Ceutada kaldığını 

1 

nin terkedilmcsini istemişlerdir. 
soylemıştır. D · . anımarka konsoloshanesi, vapu -

24 _hazıranda Frankist!er vapurun run mürettebatını memleketlerine 
Kardüten Orane nakledtlmekte olan göndermiştir. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri . KANADA ~ daha sonra bitaraf bir hiikti
~etin işbaşına geçerek İspanya hal
~~ irade ve dileğini anlamasını te
"l.!Jı etmektir. 

Rooseveltin Nutku Har[ Malzemesi Vaşington, 29 (A.A.) - B. Ruz -\ MACARiSTAN MEKSiKA 
> takat bütün bn ihtimalleT, ancak velt, hükumetin yardım siyaseti ve Farm C • • Ottava, 29 ( A.A.) - Müdafaa na-
•hancılaTın İspanyadan çekilip git- ason emıyetlerı aı·r Tren Kazası zırı Maekcnsic, milli mii.dafaa neza-

"' l nafıa işleri hakkında kısa fakat çok 1..~ erine bağlıdır. Bu yüzden Ademi B da retinin Canadian Nationaı Railway 
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Tımarhane 
Tevsi Ediliyor 

Yazan: B. FELEK 
Pek battrlamıyorum, geçenlerde 

bir yerdeki ümran hareketinden bah
sedilirken "ihtiyaca gayri kafi olan 
eski hapishanenin yerine bir yenisi
nin inşa edilmekte olduğu,, galiba bir 
az mizahvari yazılmıştı. 

Timarhanenin tevsiini ben o kabn 
telakki etmem. Hakikaten bu müba
rek müessese ne kadar genişletilir, ne 
derece vüsat peyda ederse o kadar 
memnun olumm. Çünkü akıllı ile de 
liyi biribirinden ayıran yegane un
sur, timarhane duvarıdır. 

Bu du\•ar ne kadar dar olursa akıl
lılaJin mağ uşluk nisbeti o kadar ar
tar ve bilakis duvar ne kadar geniş 
olursa bu karışıklık o kadar eksilir. 

Ötedenberi delilerle akıllılar ara
sında halledilememiş bir mesele var 
dır. 

Deli1er akıllılara sorarlar: 
- Siz mi akıllısınız, biz mi?. 
Tabti biz akıllılar kendimizi akıl-

la olarak kabul ederiz ve bizim gibi 
olmıyanlara "deli" adını takarız. 

Delilerin iddiası kendilerinin akıl
la olduğu merkezindedir. 

Fakat, diyorlar, çok olduğunuz i
çin bizi içeri tıkmıssınız, kendinize 
akıllı diyorsunuz. Jlalbuki dünyada 
herşeyin iyisi az, kötüsü çoktur. 

Zengin az, fakir çoktur. Temizlik 
az, pislik çoktur. Pahalı az, ucuz çok 
tur, güzel az, çirkin çoktur. alim az, 
cahil çoktur. Sağlık az, hastalık çok
tur. Neşe az, kaygu çoktur. 

Daha sayabiliriz. Ve bütün bunla
ra mukabil de deli az, (sizin ölçüye 
göre) akıllı çoktur. 
Eğer hükiimleri müvazi vermek is 

tersck az olan deliliğin iyi, ve çok· o
lan akıllılığın kötii tarafta kalması, 
yani delilerin akıllı \'e akıllıların de 
li sayılması icap eder. 

Delilerin hu iddiası akıllıca bir söz 
dür. Lakin eıer hu adamların fikir
leri tahakkuk ederse timarhaneyi 
Çin duvarları kadar genişletmek icap 
edeeektir. Buna da imkan olmadığı
na göre diinya bir muazzam timar
hane ve biz onun sakinleri olunız. 

Şu halde ''aziyettc bir değişiklik ha
sıl olmaz. Yalnız eskiden biz onlara 
deli derken. bu sefer onlar bize deli
dir derler. Bunda da :ıarar yerine fay 
da vardır. Çiinkü delilikte bir nevi 
şöhret mtması vardır ve bu ünvan 
kendisine vcrHenler bundan şikayet 
etmezler . 

Deli Petrodan tutun da geçen dev
rin maruf paşaları hatta şimdiki 

sporcular arasında bile bu lakabı 
zevkle tasıyanlar vardır. 

Zaten dilimiz de delilikte canlılık 
aramaktadır. Delikanlı, deli men, de 
lidolu sözlerinde olduğu gibi. 

İdam Olunan 
Yahudi Genci .... d h l K · • mühim beyanatta bulunmuştur. u_ pe_şte, 29 ( A.A.) Dahiliye ne- M k 'k 29 (A A ) t z z · · ı..." a a e omıtesinin, )azım olan e sı o, · . - Dün San - a eye erını tetkik ederek bu müesse 

"" B R lt d . t' k"· zareti, munhasıran eski farmasonlar- L . k" l l tayı bulduktan sonra da §imdiye · uzve , emış ır ı. dan mürekk 
1 4 

uı ya ıninde bir tren yoldan çık _ se erin cephane, tank uesair harp Kudüs, 29 (A.A.) - Affedilmesi 
~dar çolı ağır yürüyen adımlarını Hükumet halihazırda İsveçlilerin . f h" . ep 0 an iyilik cemiyeti mıştır. 20 kişinin öldüğü ve 32 kişi- malzemesi inşa etmek kabiliyetinde için gerek Filistindeki ve gerek, ha-
••ltı • nın es ını emretmiştir. . l ~ aştırması ve ~abuklaştırması, İs- refah devreleri esnasın:iaki nafıa iş Bu farmasonl d b 

1 
nın de yaralandığı söylenmektedir. 0 up olmadıklarım arCl-§tırmış oldu - riçteki Yahudi teşkilatlan'nın sarfet 

~Ya harbi yiizünden Avrupanın ba' leri masarifini tasfiye etmek için kul bi localarına gi::i§~;rdi~zı an ecne- Dün iki trenin daha yoldan çıkmış ğunu bildirmiştir. miş oldukları mesaiye rağmen bu sa 

~a;öriMg~ilm~birW~et~~ i=====~~=====~=~o~l~d~u~ğ~u:h~a~b~e~r~v~e~n~·l~m~i~t~~~-~~~~ ~nM~ld~~cg.~efu_giU_e~t.a- 1 ~hA"~a~~edilmı"şolanYa-
'I d lanmış olduklan metodu tetkik et -tı. ~ en ev\'el bu miihim işi başarma- •••••••••••••••••••• • •••••• ••• • • • ••••••••--• rafından yapılan sıUıh sıparı,slerınin hudi genci hakkındaki hükmün ic-

1 ~:~::·~~::; Müdahale h• işi m~;~~;k Taymis gazetesinin Va - Nazilerle Aleyhtarları Arasında Arb~d~i;;ı ~:d~:clyclerdc l"§ası derpiş edilmck- ' ~:~~*'·~:·~~:.;;.d~: ~:..~:;~~~~~ 
~arabilecck mi?. şington muhabiri, bu beyanatı 1933 • İNGf L TERE ekserisi kapntılmış ve pencerelere si 

s_enesindenberi ihtiyar edilmiş olan Londra, 29 (A.A.) - Kaunas'dan Rö,·ter'e hildir·ı· . . "P h d : yah bavraklar asılmıştır. 

Kral Piyer 
lı l3eZgrat, 29 (A.A.) - Avala ajan-
lı.dan: . 

kral Piyer, dt1n lisenin altıncı sı
~ın.ı çok biiyük bir muvaffaktyP.tle 

~ok iyi notlarla ikmal etmiştir. 

~l o 1 -, rı 

bamdan atladı, olmadı .. 

-·ı . "' ı ı:>or. reusse c- .J 

yardım ve kalkınma masarifi yüzün gı' Dantzıg vapurunun Kleipeda'ya gelişi bildirilen arhedelere sebep S a· lf t Bu Yahudi genci İngiliz idaresi ta 
den girişilmiş bulunan vaz'ı usulle- ~;:'~ştur. VI apu~·uıkarşkılamak üzere limanda toplanan 7,000 Alman, ! ır şaa rafından idam edilmiş olan ilk Yahu 

zı marş arı soy eme te ve "Heil Bitler" divc bağır kt ·d· c· # IJOndra 29 (A A ) A K d'd" H l rinin hükumet tarafından tetkik edil d d . •• ma a ı ı. ı- i • · · - vam ama ı ır. ak, Yahudi mahallelerinde 
var a emırli bulunan Perkunas ismindeki l.ituanya vapurunun mii- rasında mebu.s Ducan Sandys tarafın toplanmakta berdevamdır. Yahudı' 

mekte bulunduğu manasına gelmek rettebatı protesto k d "d k" d 1 b . ma a~ın a gemı e 1 yangın tulumhlaarının hortum • an yapılan ifşaat üzerine Çörçil'in maka matı halkı sükiıne davet eden 
te olduğu suretinde tefsir etmekte - ı°rularını Nazı_Iere tevcıh P.tmişlerdir. O aralık Almanlarla l,ituanyalı • yc.ğcni tarafından. ~tcnilcn tahkik ko yeni bir , beyanname neşretmiştir. 
dir. J ..,. :: .:r::ında bır arbede çıkmıştır. 1 ölü, 50 kadar da yarala \'ardır. f m~y.onmıun tc§ktlıne karar veril - j İngiliz polisleri ihtiynten çelik miğ-

• • • • • • .._ • • • • • • • •• • • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • ••-· ••• •*• mı§tır. f l 1 - - - - er ve sopa ar a teçhiz edilmiştir. 

DUNYA iNTiHAR 

DemiryoJuna uzandı, 
olmadı 

ETMIYE KARAR 

Zehir içti, olmadı ... 

VERMiŞTi .• FAKAT 

.Kalbine kılıç sapladı, 
olmadı._ 

NASIL? 

- .... -
Denize düştü, olmadı.. Kendi kendini as· 

tı, olmadı ..• 
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Artist Cici Celil 
2 Yıla Mahkllm Oldu 
Bu Meşhur Yankesici Her Sefer 

Mahkemeye Başka KılıklaGeliyordu 
Asliye Birinci Ceza mahkemesi, dün, çok karı,ık ve entere

san bir yankesicilik davasını bitirdi. Suçlu zaman zaman Cici ve 
Artist vasıflarını takman Celaldi. Cela.I, role çıkan bir artist gibi, 
muhakemenin her celsesinde ba.fka bafka kılık ve kıyf etlerle he
yeti hikimenin buzurna çrlmıJ?br. 

İlk celsede bir Amerikalı artist 
kadar şıktL İkinci celsede bir dilen
ci klyafetile duruşmasına devam e
dildi. Üçüncü celsedeki elbisesi, fü
cudünü zor örtecek bir halde peri
şan ve yırtık bir halde idi. Bütün cel 
selerde kendisini yanlış öğrendiği 

tek bir cümle ile müdafaa etti: 
- Ben bir (bi) günahım. Hakimler, 

bana acıyınız. 
Dün de ınahkeıneye yakası kal -

'kık bir caketle geldi. Cici Celale nis
:})et edilen suçlar şunlar idi 

Cici Celtıl bir saat içinde, hEm Be 
yazıt, - Laleli, hem de Beyazıt - Şeh 
zadebaşı arasında işliyen iki tram
vayda yankesicilik yapmıştır. Bü.ri
sinde 80, diğerinde de 60 lira çal
mıştır. Davacılardan birisi hadisenin 
saat 6 ile 6,5 arasında olduğunu, öte 
ki de 6,5 la yedi arasında olduğunu 
söylüyorlardı. Artist Celtıı bu iddia
lara karşı: 

- Bay reis insaf etsinler. Bir a
dam ayni saatte iki yerde bulunabi
lir mi, benim kerametim de yok .. İki 
ye bölünmenin de imkanı yoktur. 

HIRSIZLIK: 

Bunlann hepsi yalandır, diyordu. 
Mahkeme bu müdafaa karşısında 

tramvay müfettişini çağırarak hadi
seyi sormıya karar vermişti. Gelen 
müfettiş mahkemede şöyle şehadet 

etti: 
- Beyazıtla Şehzadebaşı arası 2, 

3 dakikalık bir yerdir. Suçlunun ya 
run saat içinde iki hadiseyi işlemesi 
gayet mümkündür. Esasen biz bun
lan tanırız. Ttamvaylara asılınca 

yolcuları ikaz eder, kendilerini de 
kovanz. Cici Celalin bu işi yapma
sına maddeten bol bol imkan var -
dır. 

Cici Celal şehadet esnasında iki gö 
zü iki çeşme ağlıyor ve mutat cümle 
sini tekrarlıyordu: 

- Bir günahım, bay reis .. 
Bundan sonra müddeiumumi İh

san iddiasını söyledi. Suçluya ceza 
verilmesini istedi. Mahkemede ica
bını düşündü. Suçlan sabit gördü. 
Cici ve artist Celale iki sene altı ay 
hapis cezası verdi. Suçlu bir bu ka
dar müddet te emniyet nezareti al
tında kalacaktır. 

MÜDDEİUMUIVIİLİKTE: 

CORMO MF.ŞHUT ı 

Bir Kravat 
Yüzünden Adam 
Bıçakladılar 

Yaralanan Resül 

Evvelki akşam saat 17 de Beyoğ
lunda Yeniçarşıda bir yaralama va 
kası olmuştur. Yaralıyan Tophane -
de Karabaş mahallesinde Mektep 
sokağında 14 numaralı evde oturan 
yirmi üç yaşlarında kahveci Siirtli 
Omer oğlu Cemildir. Yaralı da ayni 
mahallede cami çıkmazı sokağında 
11 numaralı evde oturan ve tahmil 
ve tahliye şirketinde amelelik eden 
yirmi iki yaşlarında Siirtli Osman 
oğlu Resüldür. 

Kadın Köıesf 

Uzun KolDu 
Gece EDb nsesn 

• Uzun ve ıtkı kollu çiçekli romantik 
bluzlu elbiselerin modası gittikçe art
maktadır. 

Kalın mavi krepten olan bu 
elbisenin etek ve korsajının Ö· 

nüne aiyah krep satenden ap
lik yapdmışhr. Sol omuzdan 

yakanın ucuna kadar narin bir 
gül ve çiçek dem eti sıralan

maktadır. 

Kollar ellerin üstüne doğra 
müselles şeklinde uzanmakta
dır. Bileğin ağzından itibaren 
kolun iç tarafında altı küçük 

düğme bulunmakta ve kollar 
siyahla çevrilmektedir. 

Hasfabakıcı Hemşireler Oku
lundan 38 Talebe Mezun Oldu 

• ~ l 

.\ .. .. 

Dünkü diploma dağıtma merasiminden bir intiba 

Radyo· 
lstanbu1 Radyosu 

ÖGLIE NIEfRIYATh 

Saat: 12,30 Pllkla TOrk muslldsl. tt.50 
Havadis. 13.05 PJAkla Tnrlıt m~ 
13,30 Muhtelif plAk neoşrtyat:ı, H SON. 
AKŞAM NEtRIVATI: 

Saat 18,30 Pllkl11 dane muıdlı::l!L 191!1 
Spor musahabeleri: Eşret Ş'!'rik tanıtın· 
dan, 19,55 Bonıa haberlm, 20 Snat aya• 
n: Grenviç rasathanesinden nalllen, sa· 
di Hoşses ve ark11daşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan, 20,45 Hava 
raporu, 20,48 Ömer Rııl\ Doğrul tan\'ın~ 
dan Arapça s15ylev. 21 Sııat ayan: Se
mahat Öxden!'ee n ııırkndıışları tat'1ttın 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
:U,45 Orkestra: ı - &!n - Sııens: Sam· 
son E Dıılila. 1 - Borod!nl Dan T~ Sterı 
dö Laz! Santral, 3-Lopez: Gallito. 22.ıcı 
NovotnJden naklen konser: M. Kemal 
İdRresinde ork:e!ttra: 1 -- Şarkı: Tenor 
Bakaeııs, 1 - Orkestra: La vöv .Tuvay
yöz. Vııls Lehar, 3 - Şarkı: Düo: Tımor 
Bakes ile Bariton Yunka. 4 - Orkestr~: 
Serenat dö Bixio. 5 - Şarkı: Bariton 
Yunkn. 8 - Orkestra: Dans Hongru\·a;o:, 
Brahımı. 7 - Şarkı: Bayan Kato Le!l
zay, 8 - Orkestra: 'Fledermavz, Potpur• 

ri 22.50 Son haherler ve ertesi ıünilll 
programı, 23 Saat ayarı: SON. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Saat: 12.30 Karı~ık plak neşriyatı. 
12.50 Pl~k Türk musikisi ve halk sark.1· 
ları, 13.1~ Dahllit ve harici haberler. 
AKŞAM NE$RIYATI: 

Saat: 18,30 PlAkla dans musikisi, 19.15 
Türk musikisi ve halk -.arkıları (Hik· 
met Rıza ve arkadaşları), 20 Saat ayarı 
ve Arapça neşriyat, 20.15 Radyofoni>< 
temsil (Gençler Grupu) tarafındnn, 21 
Havacılık hakkınd}I konuşmn: ($akir 
Hazım Ergökmen), 21.1~ Stüdyo orkes
trası: 1 - Siede Ewiger Fruhling, 2 -
Haydn Menuett austder Sinfonie No. 11 
(Militar), 3-Tschnikowsky Der Nusk
nacker, 22 Ajans haberleri, 22,15 Yar!ll
kl program ve İstiklll Marşı. 

HAFİF KONSERT. .. ER: 

Sebze Haline Erik Küf esini 

Hadiseye bir kravat sebep olmuş
tur. Geçen pazartesi günü Cemil e
line geçirdiği kaçak birkaç kravat -
tan bir tanesini de ResüJe satmıştır. 
Resül kravatın kaçak olduğunu an
layınca geriye vermek istemiştir. 

Bu yüzden çıkan kavgaya Cemilin 
anası Fidane ile kardeşleri Şaban, 

Cemil ve Haydar da iştirak etmişler 
ve Resülü iyice dövmüşlerdir. Bu 
yüzden cürmümeşhut mahkemesine 
düşmüşlerdir. Dün yapılan muhake
mede, maznunlardan Şabanın suçu 
sabit gorülmuş ve bir ay hapis ile 

Kızılay hastabakıcı hemşireler o-ı şubeleri davetlilere gezdirildi. 
kulundan mezun olan 38 genç kıza Siploma alan talebe şunlardır: 

7.10 Bertin kısa dalgası Halk musiki
si (8.15 devamı) ( 10 Eğlenceli orkestra 
musikisi) 11.15 Kuçük konser 13 '3erlin 
kısa dalgası haCif musiki ı H.15 devamı) 
13.25 Bükreş plak kon" \4.30 <'leva· 
mı) 17.45 Bt-rlin kısa dalgası iş sonu kon· 
seri 18.50 Bcrlin kısa dalgıısı İş son·l kon 
serinin devamı 19.30 Peşte radyo orkes
trası 20 1"\erlin kısa dalgası aı-keı·i bando 
20.30 Brüno eğlenceli program 20.30 Var 
şova karışık konser 20.35 Dükrc<ı l\Tan -
dolin konseri 21 Peşte plaklar 21.25 Bük 
reş Radyo orkestrası 21.30 Bertın kı:!'IP. 

dalgası yeni filim muslki~i 22 Prng Rad 
yo u... ..' - -· .,., ın Peşt~ Çigan orkestrııs~ 

Dadanan Hırsız Köprü Altından 
Yakayı Ele Verdi Alıp Gitmişler 

Sebze halinde kabzımailık eden 
Abdullah Nacinin son zamanlarda 
hemen her gün dükkanından bir şey 
eksiliyormuş. Bir gün şemsiyesi, bir 
gün caketi, öbür gün ip ve sairesi ça 
lımyormuş. Abdullah Naci çok dik
kat etmiş, fakat bu hırsızı bir türlü 
yakalıyamamış. Nihayet hırsızlığın 

içeriden bir el vasıtasile )•ıpıldığı 
ihtimali üzerinde durmuş ve çıraği 
Niğdeli Veyselden şüphelendiği için 
kendsini gizli takip etmiye başla

Müddeiumumilik dün Şaban ve 
Hasan isminde iki erik hırsızı hak -
kında tevkif karan aldı. 

Köprünün Kad:~öy vapur iskele -
sinde manavlık yapan Süleyman ev 
velki gün saat 22 de dükkanının ö
nüne 18 kiloluk bir sepet can eriği 
koymuş, kendisi iceride iş görüyor
muş. On dakika sonra dışarıya çık
tığı zaman sepetinin yerinde yeller 
estiğini görmüş ve komşularına sor-
muştur: 

mıştır. Dün de bir çuval çalarken ya _ Sepeti kim aldı? 
kaladığı için çırağım polise teslim _ İki adam aldılar, Karaköye 
etmiştir. Hal kantar memuru Muam-

doğru gittiler. Cevabını alınca Süley-
mer Kemalin de bir gece Halde Hü- man hemen ayakkabılarını çıkarmış 
seyinin yaı:ihanesine bıraktıgıv par-

ve yola düzülmüştür. Biraz sonra se 
desüsü ile elbisesi aşınlmıştır. Yazi ı· . G 1 t d A · dük · · İ pe ını, a a a a manav yşenın 
hane sahıplerınden smailin yanında k. d lı T h' · d bul . • • _ anın a ça şan a ırın yanın a 
çalışan Bekırın bır gun halısı aşın]- t c •v· • k"l 30 ku 

muş ur. an erıgının ı osu -
mıştır. Haldeki Hasan Fehminin kah ld v h ld ık ·· 1 tam b" . ruş o ugu a e, aç goz er ır 
vehanesınden de mutazaman su bar t · - · 25 k t ı _ . sepe erıgı uruşa sa mış ar ve 
dagı, tabak, fincan aşınlıyormuş. s u 1 d 

• •w • av şmuş ar ır. 
Polıs, Nıgdelı Veyselin evinde a~ Tahir: 

raştırma yapınca bütün bu çalınan ş· d" b d •tt·ı d · · - ım ı ura an gı ı er, emış-
şeyler orta!a ç_ıkm~.ştır. Veysel çal- tir. Polis Şabanla Hasanı yakalamış 
dığı şeylerın bır gun aranması ihti ve müddeiumumm- · ti 

1
. . .. .. .. ge vermış r. 

ma ını gozonunde tutarak bu eşya- Suçlularla bir sepet ik a· 
d b" er un meş 

an ır kısmını kocaman bir çuvala hut suçlara bakan Sultanahmet sulh 
doldurmuş ve hemşerilerinden Re -
cep, Osman, Süleyman, Şakir ve a
daşı Veyselin oturdukları odaya koy 
muş ve: 

üçüncü ceza mahkemesine verildiler. 
Hakim eriklerin sahibine iadesine 
ve suçluların da tevkifine karar ver
di. Yakında mahkemelerine başla -
nacaktır. 

Top Yüzünden işlenen 
Cinayet 

on beş lira para cezasına 
olmuştur. 

mahkılm 

Şabanın mahkumiyeti, annesını 

ve kardeşlerini fena halde hiddetlen 
dirmiştir. Mahkemeden çıkar çık -
maz Resülün yolunu beklemişler ve 
Yeniçarşıda karşılıyarak yolunu kes 
mişlerdir. Ailece Resulün üzerine ya 
pılan hücum esnasında Cemil taşıdı
ğı karnasile Resulün sol koltuğu al
tından iki ve bacaklarile baldırın

dan da üç yara açarak yere sermiş
tir. Cemil, anası ve kardeşleri yaka 
lanmıştır. Yaralı Resül de Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

YARALAMA: -----
Kafası ikiye 
Bölünen Adam 
Yaşayabiliyor 

dün merasimle diplomaları verildi. Bedriye Ayşerı~ Belkis İtükey, Ce-
13 yıldanberi çalışan mektep, şimdi- mile Ertürek, Emine Altay, Fatma 
ye kadar 190 mezun vermiştir. Yalçın, Fatma Altaş, Fikret Paktü -

22.45 Bukreş Lokantaa.ııı ı\.~ .. w~• • -

23.40 Viyana halk musikisi 

Dün merasime istiklal marşile mer, Hacer Kınran, Hamide Alibey, 
başlandı. Bundan sonra baştan aya- Hamiyet Gök~in, H.<1tice Özalp, Hik
ğa kadar beyaz giyinmiş 38 mezun met Acar, Leman Alöç, Lutfiye Kı
-sahneye çıktılar. Hepsinin göğüsle- Iıçlı Mnhmuro Ecim, McdihG -raşa.r, 

rinde sınıfın sembolü olan beyaz ka-1 Mefharet Şarman, Melek Anafarta, 
ranfiller vardı. Öğretmen Bayan Fat Meliha Oğuz, Muhterem Sanalan, 
ma Eneren kısa bir nutukla davet - Mükerrem Ecevet1i, Mükerrem Gi
lileri selamladı. Keman ve piyano ray, Münevver Ünver, Muzaffer Ay 
ile güzel parçalar çalındıktan sonra dincer, Nebiye Bostancı, Nevide Fı
:profesör doktor Tevfik Sağlam uzun ratlı, Ruziye Özerdinç, Sabahat Şar 
bir söylev verdi. Hayatta mukaddes man, Saime Çağlar, Suade Suna, 
birer iş alacak olan yeni mezunlara Şükriye. Yalturak, Zeliha Bekret, 
vazifelerini ve işlerinin yüksekliği- Zeynep Arıkkan, Zeynep Tezişler. 

OPERALAR, OPERETLER: 

ni anlatt. Bir müzik fasılasından son 
ra diploma dağılmasna başland. Dip 
lomalar yeşil kurdelelere sarılı ola
rak masanın üstüne konmuş, ve bü
yük bir vazoya da sınıfın sembolü 
olan karanfil demetl~i doldurul -
muştur. Diplomaları mektebin direk 
törü Mis Hazel A vis Goff dağıttı. Ve 
bütün mezunların ellerini sıkarak ay 
n ayrı tebrik etti. Diplomalarını a
lanların göğüslerine öğretmen Ba -
yan Esma Deniz okul iğnelerini tak
tı. Bundan sonra, mezunlar ayağa 

kalktılar, direktörlerinin önünde va 
zifelerini iyi göreceklerine hep bir 
ağızdan andiçtiler. Sınıf reisi Bayan 
Cemile Ertürek davetlilere teşekkür 
etti. Bundan sonra sınıfın mektebe 
yapacaklan hediyeye sıra gelmişti. 

Bu hedyie masanın üstünde Kızılay 
lı bayrakla örtülmüş duruyordu. Ta
lebeden Bayan Muhterem Sanalan 

21 Belgrad muhtelıf opera parçaları 21 
Peşte plAkla opera musikisi 

ODA MUSİKİSİ: 
- 22.10 Belgrad oda mmlldsi konseri 23 
Varşova Leh oda musikisi (Kuartet) 

RESİTALLER: 
15.30 Berlin kısa dalgası Çocuk şar)Cl

ları 19.10 Varşova şarkılar 20.10 Büktef 
Rumen :ıarkıları 22 Viyana Strauss. Le"" 
har Llncke Milöckerden havalar 22.lO 
Varşova şarkı resitali 

Yabancdarı Davet 
DANS MUSİKİSİ: 

Şubemi1Jn yabancı yoklama detterinde 
yoklama kaçağı olarak muayene edilen 
316-333 doğumluların sanatkar gayri müs
lim eratın 5-7-938 gününde sevkedileceğin
den mezkQr günde şubeye gelmeleri ve bu 
doğumlulardan bedel vereceklerin 5-7-938 
akşamına kadar bedellerinin kabul edile
ceği ilan olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 

CEZALI KANUNLAR VE BUNLARI 
TATBİK EDEN MERCİLER ÜZERİNDE 
MÜLAHAZALAR - Temyiz mahkemesi 
reislerinden Fahreddin Karaoğlan tarafın 
dan yazılmış ve Adliye Vekaleti tarafın
dan neşredilm"iştir. 

GAZZJo; - BİRÜSSEBİ MEYDAN MU
HAREBESİ VE YİRMİNCİ KOLORDU -
Konyl\ mebusu emekli General Ali Fuat 
Cebesoy tarafından yazılmıştır. Büyiik ı 
Harpte Osmanlı İmparatorluğunun 1916 -
1917 yılındaki vaziyetini de göstermekte- 1 
dir. 1 

18 Varşova 19 Bükreş 24.10 Peşte 

=====================~~ 

- Çocuklar, ben bir iki güne ka -
dar memlekete gideceğim. Bu çuval 
sizde kalsın .. Demiştir. Polis bu çu
valı da almış ve çalınan eşyaları ta
mamen ortaya çıkartmıştır. Veysel 
tevkif edilmiştir. 

Mücevherat Hırsızı 
Mahkum Oldu 

On beş gün evvel Silivrikapıda 
bir top yüzünden Süleyman ismin
de bir genci öldürdükten sonra ka
çan ve nihayet yakalanan Mehmet 
oğlu Ahmet ismindeki çocuk, dün, 
tevkifhaneden müddeiumumiliğe ge 
tirilerek kendisinden bazı şeyler so 
rulmuştur. Yakında ağır ceza mahke 
mesinde muhakemesine başlanacak-

Dün müddeiumumilik bir yara -
lanma hadisesini tetkik etti. Şikayet 
çi Tophanedeki Ford müessesesinde 
çalışan Mustafa Çamdere isminde 
bir delikanlı idi. Musta!-a Çamdere 
martın dördündenberi İtalyan hasta 
nesinde yatmaktadır. Dün de tabibi 
&dillere muayene ettirildi Mustafa 
Çamdere müessesenin en büyük 
vinçlerinden birisinin kınlan direği 
altında kalmış ve kafası, içine el gi
recek kadar genişlikte ikiye bölün
müştür. Vücudünün üst kısmı da ta
mamen ezilmiştir. Buna rağmen Mus 
tafa Çamdere bir harika kabilinden 
yaşamaktadır. Dün tabibiadil Enver 
Karan başını açtırarak muayene et
ti. Bir ay sonra tekrar görülmesine 
lüzum gösterdi. Mustafa Çamdere 
müddeiumumiliğe henüz f\1zminat 
davası açmamıştır. İyileşince dava 
açacağını söylemiştir. 

bu hediyeyi mektebe sunan güzel 
bir söylev verdi. Sonra öğretmen Ba 
yan Esma Deniz hediyenin üstünde
ki sancağı kaldırdı. Altından Atatür-
kün bir büstü çıktı. Büstü kucaklıya 
rak mezunlara hayattaki rollerinin 
ehemmiyetini anlattı. Sınıf şarkısı 
söylenerek merasime nihayet veril
di. Bundan sonra mektebin muhtelit 

KACAKCILIK: 

A vrupaya Talebe Gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Fabrikalarımızda bir yıl ıtaj yaparak it, yabancı dil ve bilgi 
bakımlarından gereği gibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve ku~
retleri en iyi bir kaç lise mezunu sınai k imya elektrik v e 111al<t· 

ne yüksek mühend isi yetittirilmek üzere Almanya'ya gönde
rilecektir. 

tır. 

DOLANDIRICILIK: 

Y ANKESICILlK: 

2 Ay Hapse MahkGm 
Oldu Staja kabulde b ilhassa fen derslerinde not vaziyeHeri, ;\l· 

manya'ya gönderilmede İse staj neticele ri esastır. . 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
!stanbulun muhtelif semtlerinde tam 

on bir hırsızlık yapan ve yükte ha
fif pahada ağır on binlerce liralık 

kıymetli eşya, mücevherat halı ve 
saire çalan Abdullahın muhakeme
sini neticelendirdi. Mahkeme bütün 
suçları sabit gördü. Kendisine beş se 
ne, 16 gün hapis cezası verdi. 

Bir Teberrü 
Üsküdarda İhsaniye mahallesin 

de Hacı Eminpaşa sokağında 5 numa 
ralı evde oturan alay hesap ve mua 
melat memurluğundan emekli Meh 
met Celalettin vefat etmiş ve serveti 
nin 2 bin lirasını Turk Hava Kuru
muna verilmesirıi Va!tlyet etmiştir. 

Beşer Seneye 

Mahkum Oldular 
Beyoğlunda Bristol oteli sahibi Ö

mer Lutfinin bin lirasını dolandır -
makla maznun İlyas ile Yunusun a
ğır ceza mahkemesinde yapılan mu 
hakemeleri dün neticelenmiştir. İl
yas ve Yunus beşer sene' hapise mah 
kum olmuşlardır. 

Cüzdanı Yavaşça Almış 
Rüat isminde bir tüccar, dün, Sir

kecide Vezir camiin bitişiğindeki 

manavdan yemiş alırken, Ahmet is
minde bir yankesici yanına sokul -
muş ve cüzdanını aşırmıştır. Kaçar
ken yakalanan yankesici dün müd -
deiumumiliğe verildi ve tevkif edil
di. 

Bir müddet evvel muhafaza me -
murlan tarafından yakalanan döviz 
kaçakçısı Adolfun asliye beşinci ce
za mahkemesinde görülen davası ne 
ticelendirilmiş ve Adolf mahkUm ol
muştur. 

Bu adam, ekseriya ecnebi artistle 
rin paralarını değiştirirken kaçakçı
llk yapmıştır. Dün yapılan duruş -
ması neticesinde AdolI 2 ay hapise 
mahkum olmuştur. 

İsteklilerin T emmuz sonuna kadar ~ağıda yazılı bef geJert: 
İstanbul' da T a.thanda T ürk Endüstri ve T ed m Anonim Şirketi 
Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet .,e 
olgunluk notlarının tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 üç tane boY 
fotoğ~afı. 

Not : Staj talimatnamesi Bürodan alınab._._iliiiilr'lııiiiillillll-~ •••••illi••• oosta ile de 1rönderilir. •• 



ao - e - 931 
TAN 

TAN 
Gincle&k Gazete 

J 
TAN'ul lııedeft: Haberde. tlklrdeı. her· 
197d• tembr. dDrllat, •mimi olmak, 
lcarll• ıueteal olmıya plıflllaktır. 

On dört ıenellli bir tecriibeclen ıonra liamrlanan yeni avuliathli lia• 
nun• proleıl, Mecllsh törlılllrken bir kısım mebuslar, avukathğın 
jmme hizmeti ıaydma11na itiraz et+ller ve bu nokta üzerinde bcm 
münakaıalar oldu. Muharrir, b• ycm1111da bu meseleye temas ederell 
Baroların nl§ln •mme miesseseıl vaııflannı taııdıklarınl izah ediyor: 

a a 
._. ABONE BEDELİ 
TarkJ)e Zctıebl 

1400 Kr. 1.... 2800 ltr, 
TSO Jr.T, 1 Ay lSOO ltr, 
400 Kr, 1 Ay IOO ltr, 
1IO Kr. ı Ay 100 ltr, Avukatlık 

KDletlenna pmta tttlbaııhna dahil ol
~ ~ lcln SO, 18, 1, U Ura 
cbr. Abcıne bedeU P91fndlr. Adrel delfl
tlnnek 11 Jmruttur. Ce9aP leln mektup 
-. ıo kurufhık put nıvest JAzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Matbuatın 
Meslek 
Olabilmesi için 

'Y caan: il. Zelteriya SERT EL 
Bum B1rUil kanununun çılmıasile 

..-.ıbuatm hlr meslek olarak tau .. 
lnT1I ı~ llnm olan ilk adım atıl· 

mauş baluaa70r. 
Şimdldea tı0nra matbuatta çalışan 

ilama maanen hak ve vazifeleri o
heak, hayattan teminat altına alı

maeak, istikballeri temin edilmit bu
llanaeaktır. 

Dah1Jlye VekiJl Şfikril Kayanın mat 
llnlatm ne terefli bir meslek olduğu 
lltaldandald beyanatı, bu mesleie in
tisap edenlerin ve edecek olanlarm 
!Duıl yilbek bir mesuliyet ve kutsi 
lbir vuife deruhte ettiklerini de an 
ilatmlfbr. Matbuatta çalıpnlann 
meslejin pırefile mütenasip evsaf 
"e kabiliyette kimselerden mfirek -
kep olması da bir unuet olmUJtur. 
Teni Bum birliji kanunu bu zaru. 
ntin tahakkukunu imkln dahiline 
aokmuttur. 

Yalnu matbuatın meslek haline 
gelebilmesi için, diler serbest mes· 
lelderin ıeçirdikleri ıafhalan da ıe
~irmesi, ve onlann eriştikleri teki· 
mfll devresine varmq olması lbım· 
dır. 

Doktorluk evvelce sihirbazlar~ 1n 
nk~ılar. eah'' ._...,. ve mütetabbip-
Jer tarafından yapılırdı. Tıp bir ilim 
haline ıeldik~n sonra tababet bu ea 
hil ellerden kurtuldu, doktorluk ya
pabilmek muayyen bir ilmi ehliyete 
ve bir takım prtlara ltath kılındı 

ve doktorluk ancak ondan sonra bir 
meslek haline ıelebildi. 

Avukatlık ta öyledir. Avukat ola 
bilmek için de muayyen bir tahsile, 
bir diplomaya, ve kanunen tayin e
dilmiı birtakım. prtlann tahakku

kuna ihtiyaç vardır. 
Avukatlık bu tekimiil •evresine 

vardıktan, takibi mesalih ile meş
p] alaylı ellerden kurtulduktan son 
ra bir meslek halinde taanuv edebil 
miıtır. Baro te,ldlitı 'Ye kanun sade 
ee bu tekimillil teıbit ile iktifa et
mittir. 

Doktor Ye avukatta niçin muay. 
7ea bir taltsil ve muayyen vasıflar 
anyonaa? Çilnlril bunlara hayatımı
zı ve haklarımın emniyet ediyoruz. 
Hayatımızla ve hakkımızla oynıyan 
ellerin alaylı ve cahil olmasını kabul 
edemlyorm. 

Gazetecinin vazifesi, doktor ve a· 
wkatuıkin•ea •aha mfihlmdir. Çün 
kil pzeteel memleket menfaatleri
nin mfldaflidJr. Gazetffi cemiyetin 
hütün hayatı ile aükadardır. Gazete 
d üıtene memleketine fOk büyü hiz 
metler 7apabllir. Fakat cahil, ıuur
•uz, YUife ve meıullyetlnin tilmulil 
nfl, mealejinln tereflnJ bvnyamıya. 
eak derecede iptidai bir a•am bile • 
hk nya bilmiyerek birçok fenalık 
lar yapabilir. 

Ba sebeple doktor ve avukatta ara 
dıiınus tartları, daha bflyük bir u
nrla pzeteelde aramah11z. 

Bunun için de ıazetecilik yapabil
ınek için muayyen bir tahsil .eviye· 
•ini şart koymah11z, ayni zamanda 
hunları meslek sahasında da bllci ile 
teçhiz etmek için gazetecilik kun -
lan apylıJ'IZ. 

• 

B iiyük Millet Mecıı.t dihıld1 
celsesinde yeni Avukatlık 

Kanmıunu kabul ettL Bu kanun 
Cümhurlyet hüktimetinin avukat
lık mesleği hakkındaki telllddsini 
ve kanaatini göstermektedir. 

Cümhuriyet rejimi, medenl dün
yanın anladıiı minada avukathiı 
ilk defa olarak bundan on dört se
ne evvel memleketimizde tesis et
mişti. Bu hakikati, derin bir §Ük· 
ran hissi ile tekrar etmek borcu
muzdur. Eğer mesleğimizin kendi 
memleketimizde geçirdiği tarihi 
safhalan gözönüne getirecek olur
sak Cümhuriyet hüktimetlnin bu 
meslekte ne derin ve hakiki bir in
kılap yapmış olduğunu kolaylıkla 

görebiliriz. 

V ikıa ötedenberi Türkiyede 
bir avukatlık müess•esi 

vardır. Fakat hiç bir zaman bu 
müessese medeni dünyanın telik
kisine uygun bir mahiyette değil
di. Bir avukatın Medeni Kanunda
ki vekalet faslı hükümlerine göre 
muameleye tabi tutulan bir vekil
den başka hiç bir sıfatı yoktu. Me
cellenin husumete vekalet hak-
kında vazettiği hükümlerin çerçe
vesi içinde adeta boğulup kalımt 
olan bu mesleğin bütün kaideleri 
ve lbu husustaki bütün kanuni hü
kümleri dönüp dolaşıp hep bu ve-
kalet esasına dayanmakta idi. Bu 
dar çerçeveden kurtulmak, ve a· 
vı*atlığı medent dünyanın kabul 
ettiji esaslar dahilinde tesis et
mek için muhtelif tarihlerde kıy
metli meslektaşlarımız tarafından 
ya}11lan bütün inkılap hamleleri 
geriye püskürtülmüıtü. Bu vaziye
ti değiştirmek ve medeni minasl
le avukatlık mesleğini Türkiyede 
tesis etmek istiyen Cümhuriyet re 
jimi 3 Nisan 1340 tarihli avukatlık 
kanununu neFetti. Bu kanun mes-
lekte derin ve hakiki inkılabı vü-
cude getirmişti 

O n dört senelik bir tecrübe
den sonra, hük\ımet daha 

ileri bir hamle ile daha geniş esas
lan havi ve av~atlarda "inkılap 
ruhuna uygun yeni bir zihniyetin 
vücut bulmasını" hedef ittihaz e
den bu yeni kanun projesini yaptı. 

Bu proje ilk defa olarak Istan
bul barosu ve mecmuasile neşredi
lerek alAkadarlann tetkiki önüne 
konuldu. Sonra An.karada baro 
mümessillerinden teşekül eden bir 
kongrede uzun uzadıya münaka
p edileli. Burada baro mümessWa
rile hükumet arasında projenin e
saalannda bellibaşlı bir ihtili&f ol
madığı görüldü. Adliye Vekileti 

bu kanun layihasını cidden pek 
mükemmel yazılmış olan esbabı 
mucibe mazbatasile Meclise tevdi 
etti. işte çıkan yeni kanun bu la
yihanın hemen hemen aynidir. B~ 
yük Meclis bazı muvakkat madde
ler llAvesile ve hafit değiıiklikler 
yapmakla iktifa etmi§tir. 

(Bu kanunun mümeyflU "41/ı 
nedir? Ve esMlan neden ibaret-
tir?). 

A dliye Vekiletinin esbabı mu 
cibe lAyihasında bu sualle

re mükemmel cevaplar verilmi~ 

GueteeiUk, reuamhk gıöl, pir • mektepleri açılmıf, ıueteeiliiia tek· 
ilk ıfbl, hlraz da hususi bir üıtidat nltl bir Wm halinde teabit 9ı11ilmit
•e kabiliyet istiyen bir meslektir. tir. 
Pakat bu İltidadı haiz olan resaanıa Gazeteciler bu tekilde 7etlftlril • 
tesmln, pire de ıiirin telmiji öjre- dikten sonradır ki, ruetec:llik dok· 
tilir. Yalnız istidat ve kabiliyet kili torluiua ve avukatbim husfln erif
değildir. Gazeteciye de mesletlnin tiii tekimül mertebeaiae •arDUf ola 
leknilinl afretmek umanı ıelmittir. eak ve ancak o vakit tam bir 111811ek 
buayanıa her tarafında pseteeilik haliıule teşekktll edebilecektir. 

'Atlliye V elıilimU B. Şükrü Saracojlu 

tir. Burada deniliyor ki: "Kanun 
projesinin takip ettiği siatemde a
vukatlığın mümeyyiz vasfı bir am
me hizmetinin ifası maksadile te
sis edilmit olmasıdır ki, o da, ada
letin tedviridlr. Mesleki kaidele
rin esası, iıte hep tedviri adalet 
icaplarına dayanır. Avukatlığın 

phsl menfaatleri bu kaidelerin 
teşekkül etmesine tamamile ya
bancıdır. MüekJdlinin f8hsi menfa· 
ati de meılekl vazifelerin hududu
nu çizmez. Çünkü, hasım olan ta
rafların ayni derecede himayeye ıa 
yık menfaatlerf vardır. Bu bakım
dan 18yiha avukatlılı amme hi,z
meti mahiyetinde bir meslek ad
detmiı ve avukatların bilgi ve tec
rübelerinin adalet hizmetine tahsi
sini mesleje gaye olarak göster
mi§tir. Bir yandan müdafaa vazi
felerinin hakkile ifasına öte yan
dan tarafların menfaat, haysiyet ve 

talihlerini ellerinde tutanların il
mi ve ahllkl vasıflarına verilen e

hemmiyet llyihadaki sistemin bel
kemiiinl tefkil eder.,, 

Bu satırlar ne güzel cümleleri; 
asil ve necip maksatların ne tatlı 
ve mükemmel ifadeshıi ihtiva e
diyor .... işte kanununun bütün e -
aaslan bu mükemmel ifadenin al
tından vuzuhla kendisini göster
mektedir. 

B u kanun yalnz avukatlara 
ait bir takım haklan ve 

mOkelefiyetleri tesis ile iktifa et
mtı delildir. Ayni zamanda; hal
kın hukuki münasebetlerinin ve 
brph1dı menfaatlerinin hakka 
uygun olarak himaye edilmesini 
temin etmek llteml§tir. Gerek 

mahkemelerde, gerek dijer resml 
mercilerde kanunun tam olarak 
tatbiki hususunda avukata ihti
mam, doğruluk ve sadakatle işi

ni intaç mecburiyetini tahmil ede
rek bu suretle Türkiye camiasında 
kanunun mutlak hakimiyetini te
barüz ettirmeğe çalıflllaktadır. Mü 
nazaalı itleri mahkemeye veya 
resmi mercilere dü§C!nler işlerini 

avukata havale ettikten sonra bu 
işlerin hakka uygun olarak halle
dileceğine emin olmalannı temin 
etmek için kanun avukatlar hak
kında gayet sarih ve ağır mü'kelle
fiyetler tahmil etmiştir. Kanunun 
bu hükümleri, avukatlardan ziya-
de bizzat halka ve cemiyete k&rşı 
en kuvvetli teminatı vücude getir
mektedir. Bunun için avukatlık 
kanununu, devlet yalnız avukatr 
lar için değil, cbıha ziyade ... -emi
yetin menfaatlerini himaye ve ka
nunun hüsnü tatbikini temin mak 
ıadile neşretmi§ bulunmaktadır. 

* Muhterem mebuslanmızdan ba-
zıları avukatlığın imme hizmeti 
sayılmasına ve imtiyazlı bir mes
lek haline getirilmesine itiraz et· 
tiler. Adliye Vekili Bay Şükrü Sa
raçoğlu vercliji cevapta avukat.
lığın neden dolayı Amme hizmeti 
sayıldığını pek mükememl bir şe
kilde izah etmlılerdir. Bu izahata 
göre: "Avukatlık, adliye cihazının 
iyi işlemesi için zaruri görülen bir 
meslektir. Bunun içiiı bu meslek 
amme hizmeti mesabesindedir. A
vukatlık, adalete yardımcı bir 
kuvvettir. Mesut olan makamlarla 
yanyana adaleti korur.,. 

1 

A:m,. Vekilinden sonra me
bualarımızdan Ali Jba 

Tnrel .,.. diğer afkada§lan da ay
ni esası mildafaa etmişlerdir. Ha
kikati halde de meselenin ilim_. 
basındaki hal §ekli de bundan Jı. 
rettir. Yeymi bir gazete IÜtuftô\ 

l'arının bu ilmi meselenin mufas
sal olarak münakaıasına mftait 
11lunmamasından dolayı m\lnhamran 

mnm 
8a llrllğl g0 (; • ~~ 

Kaaunu 
Y .... ı .Wıia z.ııeriya Sertel 

Matbuat Kanunu Meclisten geçti. fU ciheti hatırlatmak isterim ki ba
rolar (droit public =amme huku
ku) sahasına giren amme müesı& 
sesi vasıflarını haizdirler. Çünkü: 
Barolar (Droit prive = Husust hu
kuk) sahasındaki şahsi hükümler
den hiç birine benzemezler. Me
deni kanuna göre hususi hukuk 
sahasındaki şahsi hükümler: Şir
ket; cemiyet veya vakıftan ibaret
tir. Halbuki barolar ualarıDa bir 
kar temin etmek m•badile w ... 
maye esası üzerine tefekki1 et
mediklerinden dolayı prket IQl
lamazlar. Cemiyet ft valDf •Jd
masına ise kanuni mahiyeti milla
it delildir. 

Henüz daha kanunun muhtevası hak
~. fllii1a \i1191 ltllmiybram. Ka
nua• g51.waedlın. ~e Vekili Şiik· 
d ltayanm M.cU.te ver4iii nutuk· 
taıif Kanunun mahiyeti hakkında bir 
fikir ec11nmek mllmkllnclllr. Fakat 
ben 1Jfn.ana Ştlkril Kayanın bir pa
ftll'llfl Gseriti41e ftmlak isterim. 

Şu halde barolann lmme 
hukuku sahasında vücat 

bulmUf bükml bir phıs oldutunu 
kabul etmek zarureti vardır. Bu 
suretle barolar Amme sahasına gi
rince kendilerini lmme müeaeae 
ıi mahiyetinde görmek lhıın gelir. 
Zira: Bir lmme msüessesi vuıfla
nnı haizdirler. Bu vasıflardan bi
ri: En mühim bir Amme hizmeti 
olan adliye idaresine yardım et
mekte olmalarıdır. Bu yardımı 
baroların azalan olan avukatlar 
ferden ve bizzat barolarda kendi 
teşkllitlarile müctemian yaparlar. 
Diğer bir vasfı da baroların idare 
meclisleri avukatlar hakkında in
zibati hükümler vermektedirler ki 
bu salahiyet bir amme kudretinin 
istimali demektir. Amme kudreti
ni ise ancak bir amme müessesesi 
kullanabilir. Fransız temyiz mah
kemesi vaktlle verdiği 8 Ikincika
nun 1868 tarihli bir kararlle ve 
bu sebebe dayanarak barolann 
amme müessesesinden olduğu ne
ticesine varmıştır. (Jean Apple
ton. Traite de la profession d'avo
cat. No. 70). 

Meselenin ilim sahasındaki hal 
şekli bu olduğu gibi esasen Büyük 
Millet Meclisi bundan çok evvel 
vermiı olduğu bir kararla da ba
rolan resmi müessesattan saytlllf

tır. Bu karar 23 ikinciteşrin 931 
tarihli 621 numaralıdır. Bu kara
rın 2 numaralı bendinde "Barola
rın resmi müessesattan sayılmua 
icap eder,, denilmektedir. 

Bu suretle barolar lmme mil
eueseai olunca avukatlık hizmeti
nin de lmme hizmeti sayılması ıa
yet tabll bir neticedir. 

A vukatlıjın imtiyulı meslek 
haline getirilmit olınuı hak 

kmdaki itirazı da Meclis kabul 
etmemiştir. Çünkü: Kanun avu
katlara bir imtiyaz vennemlf bel
ki muayyen mükellefiJetlere tabi 
tuttuğundan dolayı bunlara karp 
da kendilerinin muayyen hülara 
sahip olmalarını kabul etmlftlr. 
Bu vaziyet imtiyazı ifade etmez. 
Çünkü: Baroların kapıları bütün 
vatandaşlara karşı açıktır. Her
kes avukat olabilir. Yeter ki kanu
nun istediği bilgi ve liyakti haiz 
bulunmuş olsun. Türkiyede Cüm
huriyet rejimi imtiyazlı hiç bir sı
nıf kabul etmediği gibi avukatlara 
da imtiyaz vermemiştir. Her mes
lek sahibi kendi mesleklerinin 
mevzuatı dairesinde muayyen hak 
lara sahip oldukları gibi yeni ka
nunda da avukatlar !çin ayni ma
hiyette birtakım haklar tanınımt
tır. Buna asla imtiyaz denilemez. 

B u kanun, Cümhuriyet reji
minin avukatlara karşı 

gösterdiji emniyet ve_.itimadın bir 
ifadesidir. Muhterem Adliye Veki
li Şükrü Saraçoğlu Büyük Millet 
Meclis kürsüsünden avukatlık 

mesleğine karşı bu emniyet ve iti
madı izhar etmiftir. Bundan dola
yı bütün avukatlar derin bir fah
ru şükran duygularile mütehas
sis olmuflardır. Kanunun en esaslı 
hedefi, avukatlık mesleğinde, in
kılap ruhuna uygun yeni bir sih
niyetin vücut bulmasından ibar9t 
olmasına göre hepimizin bu hede
fe vasıl olmaja çalıpcaj'ımız mu
hakkaktır. Eğer kendi hareketleri
mizi mesleğimizin necip ve ulvt e
saslarına tevfik ederek klmil ve 
faziletkir bir avukat olmaja çalı
prsak o vakit hakkımızda gösteri
len emniyet ve itimada liyakat 
kesbetmi' bulunacajız. 

"Şimdiye kadar çok bakımsız ve 
himayesiz kalan bir meslek erbabı o
larak yalnız muhanirler kalmıştır. 
Bu vaziyetten kendilerini kurtarmak 
~in layık oldukJan ve men supJtulun
duklan şerefli meıleklerlnl. u.uıma 
lan lazımdır." ~ 

Bu sözler bize çok şeyler vaadedl
yor. Esas itibarile en bUytlk vaat olan 
hürriyeti benimsedikten ıonra yazı a· 
meleslnin, fikir amelesinin, kanunun 
himayesi altına ıtrl,lnl en can ve gö
nülden alkıılayacak olan bizleriz. Bir 
muharrir, gazetenin polis muhabirin 
den tutunuz, biltftn gazeteıi hazırla
ya• efrdı, ne atır prtlar altında çıı
lıpr; Babılll denilen TUrkiyenin sa
nat, edebiyat, fikir merkezi manasını 
ihtiva eden bu yokuşta nasıl hayat tn
ketlr. Bu, ~imdiye kadar parmak do
kunduruJmamış bir yaradı!'. İkide bir 
ömrtinfl razeteslle yazıcıhta vermiş 
eski bir guetftinln kuru ekmeie 
mühtaç bir vaziyette ölc1Utflnti işitir
sinia. Vah YM mJe •cıamaktan ba,
ka eHniuen ltirpy ıelme:a. Çünkü ha 
yatını l>u mesleie veren ve bu uğur
da tiiketen adamı ne himaye eden 
bir cemiyet, ve ne de bir kanun var
dır. Gün.Un saat ikisinden umanına 

göre ıecenin on ikisine, hatta sabahın 
bir veya ikisine kadar çalıpn mu
haniri, ıazeteciyi hastalıta. kazaya, 
itsizlife ka11ı koruyan bir himaye ka· 
nadı yoktur. Gazete~ı. muharrir, mu
habir, bütün yazı ve fikir amelesi mat 
buat hayatına en zinde, en ateşli, en 
yaratıcı bir un1111' olarak rtrer. U
sun tnesai natlert1e evveli ııhhatlnl, 
SOllra 1enelerce n senelette kafann
dakinl vermek mukabilinde ~ n 
almak prtile zfndeliflni ve yaratın
Wıaı hfhd•. En sonuada da Da· 
bıllt y~an tepesinden beline vu
rulan bir tekme ile kendisini bekli· 
,_ kitti makadderata fırlatılır. 

ftlbO Kar••, .... delrasu ka
nana, •lmaye vud etlen 9iz1erin
lltld MJ'llk mlurı • kunretle an
hyuak. 9J9 'w'q 179H'1 olan. en ~
ç~ en.., ..... kadar ıuete
eil•, aallirrbler, "Mth yuacılar
llır. 

Ylbelr, prefli. ı-ma Wr psete-ellik.., ........ ,ta •lrrlyeti ft .. 
·-,.,. ... """7et 11•M1Je •ıyt1-
7ea rs ........ • ı ' •• lhua. 

HllU>EKTE-ı 

Genç ir Kızı 
Dağa Kaçırmak 
istediler 
Hendek, (TAN) - Bannnar ma

halle1inde oturan Yusuf kızı Müyes 
ser tarlada hemfiresiyle beraber ça
lıprken, ayni mahalleden Mehmet, 
Osman, Sal&hattin ve diğer Osman 
tarafından zorla arabaya bindirile
rek daja kaçırılmıftır. 

Bunlar, clatda kızın ırzına tasallut 
etmek istemişler, fakat feryada ko
şan bir köy muhtarının müdahalesi 
le bu emellerine muvaffak olama
mışl~rdır. 

v~1~ine teslim edilen kız, korku
sundan hutalanmıftıt. Suçlular he
nüz t ... ıulamamıştır. * Hendek, (TAN) - Hıraklı kö
yünden Muhsin oğlu İsmail, dajda 
bir ıhlamur ağacına çıkmış, düserek 
hemen ölmüştür. 

BILECIKTE ı 

iki Klılyl Öldüren 
Suılu 

Bilecik, (TAN> - 30 Ağustos 937 
de Kavaklı köyftnde 2 kl,inin ölümü 
ne ve 2 kişinin de ağır surette yara
lanmasına sebep olan Feyzullah. su
çu tıledlği sırada şuurunda bozukluk 
olduğunu iddia etmtı ve Ağırceza 
Mahkemesince tıbbı adliye sevkedil 
miftlr. Ahaaeü rapor, Feyzullahın 
vaziyetini tayin edecektir. 

• 
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$melin9 Boksa 
Tövbe Etti 

Maçtan Evvel Almanın Galip Geleceijini iddia 
Eden Dempsey, Şimdi de: "Zenciyi 1950 ye Kadar 
Yenecek Şampiyon Çıkamıyacaktır.. Kanaatinde 
Cihan pmpiyonu zenci Coe Luviz'le Alman Şmeling'in dövü-

fiinden evvel yaptığımız tahminlerde, eski cihan ~ampiyonu Demp 
aey'in Almanı tutma.aile bir feY çıkmıyacağını yazmı~tık. 

Türk Spor Kurumu 

Sayfası Kapandı 
Dün Mecliste kabul edilen ye-

ni spor kanunile, Türk Spor Ku 
rumu ismi altındaki amatör spor 
teşkilatı tarihe k81'ışmış oluyor. 

936 senesi nisanının 13 üncü 
günü Ankarada toplanan Tiir - 1 

' kiye idman cemiyetleri ittifakı 
1 

1 

umumi kongresinde Tiirk Spor 
Kurumu namile kurulan yeni 
teşekkül umumi merkez intiha-
batının yapıldığı 18 nisan 936 
danberi 2 sene 2 ay 11 gün ya-
şamıştır. . 

TAN 

ı ' 

Vatandaşla 
ili ak.at 

Bir Sokak Halkının 

Şikayeti 

Anadoluhis&l'ında oturan bir 
okuyucumuz yazıyor: 
"Anadoluhisarında Göksu de-

resindeki yeni köprünün Hisal\ 
1 

tarafından, Kızılserçe sokağının 

nihayetine kadar uzanan sokak
tan, Elmalı su bendine iki, üç 
senedenberi, yaz ve kış, müte· 
madiyen kum ve kömür taşın -
maktadır. Biz, o sokaktaki ev 
sahipleri, bu dört, beş tonluk 
büyük kamyonların son süratle 

---------------------= ------= -= --. ---= ---
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KÖŞE BAŞINDAKİ 
Yazan: Mahmut Yesari 

EV 
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Nev;yorktaki müsabaka Almanı 

hastahanelik edecek şekilde netice -
lendilhen sonra Dempsey'in kanaati
ni tamamp•.Jieğiştirdiğini ve maç -
tan eV\-Ji. t'ıanan söyliyen sanki 
kendisi•dünü:·miş gibi sözler sarfet
tiğini • gazetelerinde, okuyo
ruz. Evvelce de işaret ettiğimiz veç
hile Dempsey birçok Amerikalı gibi 
mükemmel, kocaman bir bebektir. 
Aklını bin bir hesapla yoracağına, ne 
ticelere. vakıalara ve hadiselere gö
re hüküm yürütür. Ve Hükümleri 

Kurum. daha ilk teşekkii1ün -
den friharen dahili ve harici an· 

geçtikleri bu sokakta, kaldır -
dıkları tozdan evlerimizin cam
larını açamamakta ve bu su
retle bu sıcaklarda havasız kal
maktayız. Pencere aralarndan - -

' 
l 1 

1 1aşamamazlık1ar ve acemilikler 1 •

1 

iııınnnıııu:ıTnnınr• • 

pek kısa fasılalarla biribirini cerhct 
se de hiç müteessir olmaz. Saffetle, 
güler yüzle aksi neticelerı de kabul 
eder . 

Geçen gün Dempsey'in kırk' üçün 
cü yaşına girdiği gün için, iyı dost
larını evine toplamış, mükemmel bir 
ziyafet tertip etmiş, tabii ziyafette 
en ziyade görüşülen mevzu zenci -
ni:ı son galebesi olmuştur. 

yiiziinden birçok azastnı ve aza 
arasındaki vahdeti kaybederek 
son giinlerde müteaddit federas
yon işlerini birden üstüne al • 
mak cesaretini gösteren birka~ 

zatın elinde kalmıştı. 

Büyük hiisnüniyet ve bilhas
, sa sporda otorite tesisi miilaha
zasile )·apılmış olan kunm1 ma· 
alesef bu otorite mülahazasını 

sporcularla bütün temasları kes 
mek ve onları 7oraki bir tarzda 
se,·kctmck şeklinde tatbik hata 
sına dii~tii ve onun içindir ki! 
GcÇ,en hu iki seneden fazla za -
man zarfında kendine ve spor 

niiCuz eden tozlardan da evleri
mizdeki eşyalar günden güne 
kullanılmaz bir hale gelmekte-
dir. Bu sokak, çok evvel yapıl
nuş Arnavut kaldırımlı bir so

kaktT ve biz ona da razı idik. 
Halbuki hu kamyonların ağır-

1 · 1 hkları altında bu kaldırımlar da 
1 

1 
tahrip edilmekte, yazın tozdan, ı J 

I kışın da çamurdan geçilmez bir 
hal almaktadır. İşin en feci nok
tası, bu ağır kamyonların sar- ı 
sıntısmdan eski evlerin bazı du. 

1 
varları da çatlamakta ve bir kıs· 
mı da birer tarafa meyletmek ( 
suretile tehlikeler arzetmekte - ' 

950 •eneıine kadar f'11'11pİyon 
Dempsey zenci hakkında son fikri 

ni soranlara şu cevabı vermiştir: 

otoritesine karşı samimi bir sev 
gi ve sa~·gı doğmasına muvaffak 

Kısa mactan sonra zend dusunu 1 d f 1· t• h'tt" • , • , ı ı o anıa an aa ıye ı ı ı. 

1 dir. Bu yaziyet kal'şısında biz 
bu zarar ve ziyanımızı kimden 
arıyacağız, bu şikayetimizi halk 
şikayetleri sütununuza yazma -
nızı memleket severliğinizden 

- Coe Luviz hakkındaki kanaa
tim tamamile değişmiştir. Bana ka
lırsa zenciyi döğebilecek insan he
nüz ortalıkta yoktur. 1950 senesine 
kadar Coe Luviz'in şampiyonluğunu 
muhafaza edeceğine itimadım var .. 

Alman bok6U bıraln,or 
Maçı pek kısa sürdüğü halde, 

boks tarihinin en müthiş d3yaklann 
dan birini yiyen Alman boksörü Şi
meling hastahaneden kansına çekti
ği telgrafta boksu bırakmıya karar 
verdiğini bildirmiştir. 

almış bır vazıyctte ı 11 s· d" b" .. ı , I ..,, ım ı utun sporcu arın ye -
Alman şampiyonu hastahaneye gane tesellisi yeni kanunla spo 

kcıloırıldığı gün zencı :le bir üçüncü ra verilerek hızın hu tatsız hah 
d0ğüş yapmak için elinden gelen fe- ı raJarı si_ı_e_ ccği ümidid_ ir. 
dakarlığı esirgemiyeceğini söylemiş- . 
ti. ihtimal üçüncü defa ayn i siyah 
kaplanın karşısına çı~rnakla b ir iki 
lteıburga kemiğinin tehlikeye dlişece 
ğbi hissetmiş olacak ki, iddiasuıdan 
vaz geçmiştir. Bütün 

Kelle ibrahim 
Monitör Oldu 

Türk 

Alman güzel kansı sinema artis- s P o r c u l a -
t.ini Anny Ondra ile kazandığı mil r ı n ı n yakın
yonlarla rahat bir ömür sürecek ve dan tanıdığı ve 
Amerikadaki dayağın ac.sını unutmı candan sevdiği 
ya çalışacaktır. meşhur sporcu 

Kelle İbrahim, 

Mısırh Atletler Dün Geldiler 

B. İbrahim 

Jl::kleriz.,, 

Esrarlı Bir 
Cinayet Daha 
Meydana Çıktı 

gümrükte işlerine gitmek için, bu ci 

vardaki arsalardan birinden geçmek 

te olan birkaç işçi, derinden gelen, 

inilti halinde bir ses duymuşlar -

dır. Etraf araştırılınca, bir hende -

ğin içinde, bir gencin kanlar içinde 

yattığı görülmüştür. Derhal haber 

verilen polis memurlan gelmiş, pej-

Türk Spor Ku
rumu tarafın -
dan İstanbulun 
ikinci sınıf klüp 
lerini çalıştır -
mak üzere Mo
nitör tayin e
dilmiş ve İstanbul mıntakası emri- mürde kıyafetli ve ölüm derecesin-

Mısırlı atletlerin dünkü karşılanması 

Atletizm federasyonunun daveti rit, 4 X 400 bayrak yarışları yapıla
üzerine bu hafta cumartesi ve pa- caktır. 

zar günleri milli atletlerimizle klll'- Pazar günü 200, 1500, 400 maru
şılaşmak üzere gelecek olan Mısır alı, 10,000 metre koşularla yüksek, 
milli atlet takımı, dün sabah kon - üç adım, disk, 4 X 100 ve Balkan bay 
vansiyonel ile şehrimize gelmi~ ve- is rak yarışları yapılacaktır. 

tasyonda atletlerden mürekkep bü- Müsabakalar Kadıköy stadında öğ 
yük ?ir kala~alık tar!lf~n4_a_!l. k~~~an_ ~~~n. sonra başlıyacaktır. 
mıştır. Mısır atletizm federasy:onu Mısırlı atletlerden ayrı olarak Yu 
umumi katibinin riyaseti altında ge nanistan yüksek atlama Şampiyonu 
len kafilede 10 atet iki antrenör bu- Pantazis de şehrimize gelmiştir. Ken 
lunmaktadır. disi burada yüksek atlama müsaba-

Yunanistanda yaphklan 100, 200, ka1anna iştirak edecektir. 

400 metre mesafelerde Yunan aUetle 

rini mağlup ederek birinci gelen me: 
hur koşucuları F?him ani olarak bir 

işi çıktığından kafile ile gelmemiş
tir. 

Yunanistanda yaptıktan müsaba

kalardan çok memnun olduklarını 

söyliyen Mısırlı atletler: 

- Türk sporcularının seviyeleri 

hakkında kati bir maltimatıtnız yok 

tur. Yalnız Yunan gazetelerinde oku 

Son Fener Maçındaki 
HSdise Tahkik Ediliyor 
Son yapılan Fenerbahçe - Beşik -

taş maçında Beşiktaşlı Hayati tara
fından saha ortasında yumruklanan 
Fenerli Esadın vaki olan şikayeti ü
zerine mıntaka disiplin divanı faali
yete geçmiş ve maçın hakemi Feri
dun Kılıç mıntaka merkezine davet 
edilerek ifadesi alınmıştır. 

duğumuza göre, çok enerjik atletle- iki Oyuncuya Ceza 
re malik olduğunuzu öğrendik. Bu - Şeref stadında yapılan Beşiktaş -
nun için çetin ve heyecanlı müsaba Güneş şilt maçında biribirlerine tek 
katar yapacağız demektedirler. me attıkları için sahadan çıkarılan 

Mısırlı idarecilerle yapılan anlaş- Beşiktaştan Hayati ile Güneşten Ö
maya göre, cumartesi günü 110 mi mere mıntaka disiplin heyeti tarafın 
nialı, 100, 400, 800, 5000 koşularla dan üç hafta müddetle boykot ce -
uzun atlama, sınk atlama. gülle, el- zası verilmiştir. 

ne verilmiştir. 
Kendisine şimdilik Boğazın Ana

dolu sahili klüplerini çalıştırmak em 
ri verilmiş ve Anadolu, Beylerbeyi, 

de yaralı olan bu genci Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırmışlardır. Yaralı 

genç 18 yaşlarında kadardır. Yaralı 

Anadoluhisar, Beykoz klüplerine bu nın yanı başında, büyük bir odun 
hususta tebligat yapılmıştır. parçası 

0

bulunmuştur. Meçhul ge~ -

Galatasarayh Lutfi, Klübü cin bu 'odun parçasile ve arkadan 
vurulduğu anlaşılmıştır. Bu civar -

Tarafından Tecziye Edildi 
Galatasarayın müdafi oyuncula -

rından İzmirli Lutfi Galatasarayın 
son yaptığı Belgrat seyahatine bazı 
şerait dermeyan ederek iştirak ede
bileceğini ıleri sürmesi üzerine klüp 
idare heyeti tarafından seyahate iş
tirak ettirilmemiş ve bu şekilde ha 
rekcti sporculukla kabili telif görül 
mediğinden 6 ay müddetle diskalifi
ye edilmiştir. Klüp tarafından bu 
diskalifiye kararı mıntakaya teb -
Hğ edilerek tasdik edilmesi isten -
miştir. 

BAYBURITA: 

Güzel Bir Parli 
Yapıldı 

Beyrut, (TAN) - Şehrin orta -

sında çok çirkin bir manzara arze

den han yıktırılmıştır. Belediyenin 

yaptırttığı güzel Park, mühim bir ih 

tiyacı temin etmekte, halk buradan is 
tifade etmektedir. 

-oı----

BARTINDA: 

Yumruk Büyüklüğünde 
Dolu 

Bartın, (TAN) - Çiftçilerin yağ

mur ihtiyacı devam etmektedir. Dört 

gözle bol yağmur bekleniyor. 

da oturan birçok kimselere, hasta -

nede yatmakta olan bu genç göste-

rilmiş, kendisini tanıyan olmamış -

tır. Zabıta ehemmiyetle tahkikata 

devam etmektedir. Yaralının haya -

tından ümit kesilmiştir. 

Kaynanasını Yaraladı 

Dün Şehremininde bir hadise ol
muş, bir kadın 75 yaşındaki kayın 

anasını ağır surette yaralamıştır. 
Şehremininde İbrahim çavuş ma

hallesinde mimar Kasım caddesinde 
64 numaralı evde oturan Feyzullah 
isminde 75 yaşında annesi Hakime 
ve 35 yaşlarında karısı Azime ile 
beraber oturmaktadır. Hakime ile 
gelini Azime hiç geçinememı:ktedir 
ler. Azime birçok defalar kocasına, 
kaynanısile bir arada oturmasına 

imkan olmadığım ileri sürerek, an
nesini ayn bir yerde oturtmasını söy 
lemiş, fakat kocası Feyzullah 

- Haklısın, annem ihtiyarladıkça 

çenesi düşüyor. Fakat ne de olsa an 

nemdir, sokağa atılmaz, cevabını ver 

miştir. 

Dün saat 14 sulannda gelin ile 

kaynana evde yalnız bulundukları 

bir sırada, kavgaya tutuşmuşlardır. 

Kavga büyümüş ve Azime, eline ge

çirdiği büyük bir oklavayı kaynana 

sı Hakimenin başına indirmiştir. Ba 
Erkelinin Alaplı nahiyesine yum- srndan ağır surette yaralanan Hfild

ruk büyüklüğünde dolu yağmış, bu me, derhal Haseki hastanesine kaldı 
afet 24 dakika sürerek ekinlere mü-ı rılarak tedavi altına alınmıştır. 
him zarar vermiştir. Azime yakalanmıştır. 

Y eni yazlık apartımana taşın
dığımız zaman, yerleşme te 

laşı arasında, komşu evlere dikkat 
etmiye vakit bulamamıştım. 

Aradan günler geçti; bir sabah, 
pencereye alnımı dayamış, soka
ğa bakıyordum. Bizim apartıma

nın karşı köşe başındaki üç katlı, 
kagir eski yapı, büyük ev, tuhafı
ma gitti. 
Köşe başındaki evin, pancurları, 

camların arkasında ve bütün pan
curlar da sımsıkı kapalı idi. 

Acaba 'ev, boş muydui Mevsim, 
kış olsa, bunu tabii görebilirdim. 
Fakat yazlık bir semtte, ve pek te 
sapa olmyıan bir yerde, böyle bü
yük bir evin boş kalması, biraz ga 
ripti. 

Evlerin, apartıman gibi kat kat 
ve pansiyon gibi oda oda kiraya 
verildikleri bir zamanda, koskoca 
evin boş durması, elbette sebepsiz 
değildi. Sokağa çıktığım bir l?iin, 
köşe başındaki evin önünde dur-
dum; "kiralık,, levhası aradım. Ev 
sahibi biraz titizdir de, ev kiracı 
bulamıyordur, diye düşündüm. "Ki
ralık,, levhası yoktu. F.v sahipleri
nin, belki de mevsim sonu taşına
cakları aklıma geldi 

B ir öğle üstü idi; kö~e başın
daki evin üst kat pencerele

rinin, pan<>ur ların ın açıldı i:!.ın ı eiir

d üın. Ev, ya kiraya verilmiş, ya
hut sahipleri gelmiş olacaktı. 

Artık, merakım yatışmıştı. Fa
kat akşam üzeri, köşe başındaki e
vin açılan camlan, pancurları ka-
pandı, ve günlerce açılmadı. Kira
cılar, tutmaktan, yoksa ev sahiple
ri taşınmaktan vaz geçmişler miy
di acaba? Bende, yeniden merak 
başlamıştı. 

Kiracıların, tutmaktan vazgeç
tiklerine karar vermiştim. Bir ge
ce, sinemadan dönüyordum, kibri
tim kalmamıştı. Bir ağaca dayana
rak sigara içen bekçiye yaklaştım, 
sigaramı yakarken, birden hatırla 
dım, köşe başındaki evi göstere
rek sordum: 

- Bu, ev, neden kiraya verilmi
yor? 

Bekçi, soruşu.ına biraz şaşmış gö 
ründü: 

- Kiralık değil ki bayım. 
- Tuhaf şey, neden boş duru-

yor? 
Bekçi, gayet tabii bir eda ile: 
- Boş değil bayım, dedi. İçinde 

ev sahibi oturuyor. 
Buna da ben şaşmıştım: 
- Evin içinde oturan var mı? 
Bekçi, başını sallıyordu: 
- Varya ... Bir ihtiyar kadındır. 
- Bir başına mı oturuyor? 
- Evet. Bir başına oturuyor? 
Şaşkınlığım, gittikçe büyüyor

du: 
- Yaşlı bir kadın, koskoca evde 

bir başına oturmaktan korkmaz 
mı? 

Bekçi, avcunun içine topladığı 
sigaıra külünü yere silkti: 

- Neden korkacak , bayım? E
cinnilerden mi? Ecinniler, ondan 
korkarlar. 

- Nenin nesi bu kadın? 
Bekçi, omuzlarını kaldırarak du 

dak büktü: 
- Beş yıldır, buranın bekcisi

yirn, ben de anlıyamadım ki... İh
tiyar kadın, yıllardanberi, iyi saat
te olsunlara mı karışmış. nedir. tek 
başına oturur. Arada bir çamaşır
cı kadın gelir, çamaşırları yıkar , e
vi siler, süpürür. o kadar. İhtiyar 
kadın, arasıra sokağa çıkar amma. 
kimselerle konuştuğunu görmedim. 
Yaıbancı bir millettenmiş; bu ev, 
babasından kalma imiş. Çok ta zen-

•11mru111111111nııııı i 
gin, diyorlar. Bu, doğru olacak. Pa 
rası olmasa, ne yer, ne içer. Hani 
bayım, bazı evler için, ecinniler 
basmış, derler ya; bu evi de bu e
cinni kadın zaptetmiş. 

B ekçiye fazla birşey sorma
dun; çünkü söyleyiş tarzın

dan, fazla bir şey bilmediği anlaşı
lıyordu. 

Ertesi sabah, hizmetçi kıza, köşe 
başındaki evi göste-rdim: 

- Bu evde kim oturuyor? 
Hizmetçi kız, hemen cevap ver

di: 
- Çok zengin, ihtiyar bir ecne

bi kadın . Sinirli imiş, bir başına 
yaşıyor. Evin içindeki eşyalar, öy
le güzelmiş ki... 

Bizim hizmetçi kızın bekçiden 
daha fazla şeyler bildiği anlaşılı

yordu: 
- Sen, nereden biliyorsun? O, 

eve gittin mi? 
Hizmetçi kız, içini yakan merak 

ateşi gözlerinde yanarak göğüs ge 
çirdi: 

- Oraya gitmedim aınına, ora
ya çamaşıra giden kadınla konuşu 
rum da ... Söyliye söyliye bitiremi
yor. Pencerelerde ağır atlas perde 
ler varm1ş. Bütün koltuklar, kana 
peler, altın yaldızmış. Duvarlarda. 
altın yaldız çerçeveler içinde, hep 
c::t.llt: • l...>t .... .. ı ""' -1 ·u~rrnıs .. 

- Kimin nesi imiş bu Kauı.u; 
- Onu, alt kattaki apartımanda 

oturan terzi madam biliyor. Bana, 
bir iki kere söyledi idi amma, hep
sini hatırımda tutamadım. 

Alt kattaki "terzi madam,, la 
ahbap olmuştuk; ufak tefek dikiş
ler için, bizim apartımana gelip gi 
diyordu. 

Bir giin, kendisine verdiğimiz 

b1uzluk kumaşın yetmediğini söy
lemek için gelmişti. Fırsatı kaçır
madım: 

- Madamcığım, şu karşımızda 
köse başındaki ev, kimin evi? 

Terzi kadın, hafifçe güldü: 
- Korkarım , size de merak ol

du. O. ecnebi tebaadan eski bı.iyük 
bir tüccarın kızıdır. Babası, birçok 
mal bırakarak ölmüş. Kadının iki 
kız. iki de erkek kardeşi varmış, 

onlar, daha babaları sağken ölmii~ 
ler. Bu kadın, hiç evlenmemiş. U
zak akrabaları da varmış galiba. 
Fakat biz, çamaşırcı kadından baş 
ka. kimseinin. o evin kapısını ça
lıp içeri girdiğini görmedik. Bir 
ahbabı da yoktur. 

- Siz, onunla konuşur musu-
nuz? 

- Sokakta karşılaşacak olur
sak. bir bonjur, bonsuvar, d~riz. 

o kadar. Sizin oturduğunuz apar
tımanda, sizden evvel oturan bir 
ecnebi kadın vardı , onunla konu
şurlardı. Biz. ne öğrendikse, hep 
ondan öğrendik Kardeşleri, baba· 
sı sağken, ev nasılsa, hep öyle du
ruyormuş; bir kanapenin, bir is· 
kemlenin yeri bile değişmemis. 

Kendisi. yukarı katta. bir odada 
oturuyormus. Siz de göriivorsunuz. 
pencereler pancurlar. sım~ıkı k:ı· 

pnlıdır. Kendi oturdu~u odanın 

pancurlarım da her zaman acmaz. 
Terzi k:ırlın . sağ elinin iki par

mağı ile tuttuğu yakasını silkiyor· 
du: 

- Aman. ne de hasis kadındır. 
bilseniz. Bazan kapıdan bir zerıe
vat alacak olur; artık ne pazarlık. 
sormayın. Pazar kurulduğu giin· 
ler. filesini alır pazara gider Yü
rüyecek hali yoktur: bir tıngır a
rabasına bile binmez. Yemeklerini 
kendi pişirir, bulaşığını kendi yı· 
kar. 

[Arkası: Sayfa 8, s<ıtun 1 de] 
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Başvekil Millete Hesap Verdi 
(Başı 1 incide) 

Ankara 29 (TAN muhabirinden)
~üyük Millet Meclisinin bugünkü top 
lantısında ruznamedeki maddeler gö
rüşüldükten sonra Başvekil Celal Ba
yar kürsüye geldi ve şu beyanatta bu 
lundu: 

"Sayın arkadaşlar-, 

Çok kesif bir meşguliyetten sonra 
muvakkaten vatani vazifelerinize fa
sıla verirken, sizinle, memleketimizin 
umumi revişi hakkında bir hasbihal-
de bulunmayı faydalı addediyorum. 
Ve bu maksatla huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Hükumetimizin takip ettiği esas
lar arasında en mühim telakki etti
ğim bir prensip, size ve sizin şahsınız 
da yüksek Türk milletine, programın 
da vadettiği şeyleri, tatbik ve icra
dır. - Bravo sesleri ve alkışlaT -

Bütün icraatımızda neyi vadettik, 
neyi yapmak istiyoruz ve hangilerini 
yapabildik, daima bu hesabı tutmak 
tayız. Beraber ve müşterek mesaimi
zin eseri olarak, bu senede dahi bu 

seler vardır. Bu müesseler, dahilde 
temin edecekleri kredilerle ve ayni 
zamanda hariçten bulmakta oldukla
rı kredilerle yeni yeni programlar 
tanzim ederek sizin arzularımzı. ve 
emellerinizi tahakkuk ettirmek az -
mindedirler. 

Bu sene Nafıa ve İktısat Vekalet 
!erinden başlıyarak, elbette nazan
nızdan kaçmamıştır, bazı tahsisatla 
n bütçelerinden çıkardık. Bunları 

mali müesselerimizin itibarına ter
kettik. Oradan temin edeceğimiz kre 
dilerle memlekette yeni ve kesif bir 
iş hayatı yaratmak. istedik (alkışlar). 

Adana OVQ8tnın sulanması 
Bunun bir misali, Adana ovasının 

sulanması meselesi idi. Nafıa Veka 
!etiniz bu iş üzerinde çalışıyordu. 30 
milyon liralık bir tahsisata ihtiyaç 
vardı. Bunu bütçenin sırtından çı -
kardık. Ayni zamanda esas vazifesi
ni de teşkil ettiği için Ziraat Banka 
sının itibarı üzerine bıraktık. Ziraat 
Bankası finansmanile Nafıa Vekale
ti Adana ovasının islPa ve irva işini 
3 sene zarfında bize temin etmiş ola 
caktır. İktısat Vekaletine ait büt-
çe tetkik edilecek olursa, görülür ki, 
geçen seneye nazaran bu sene tah
sisatında bir noksanlık vardır. Haki 
katte bu, noksanlık değildir. Ken -
disine teminini vadettiğiniz miktar 
geçen senekinden 10 milyon lira ka
dar fazladır. Bu her işi için ayrı ayrı 
vücude getirilen Banka1ann kredi ve 

Birinci be, yllık plan 
tatbik eclüJıi 

Bütçede verdiğiniz tahsisatlara, 
yürütmek istediğiniz işleri planla§ • 
tırmak. birinci beş senelik sanayi prog 
ramıa:ıa ait olan kısım, son bir iki fab 
rikanın da inşasına başlanmış ol -
duğu için, bitmişti denilebilir. Cüm
huriyet hükıimetiniz, size, hemen 
şimdiden, birinci beş senelik sana • 
yi programını muvaffakiyetle tat • 
bik etti diyebilir. (Alkışlar). 

Elde ettiğimiz tecrübelerle ve mali 
imkanlarla ikincisine başlamış bulu 
nuyoruz. Şimdiye kadar ilan edilme 
miş olmasınıiı tek seebbi, işi, maJi 
imkaruarımızla telif etmek içindir. 
Bu yaz tatilinde, bununla meşgul ~ 
lacağız ve ümit ediyorum ki hepini· 
zin takdirini mucip olacak ve milli 
ekonomi hayatında memlekete yeni· 
den feyiz verecek eserler meydana 
getireceğiz. (lnşaallah sesleri). 

Sanayi politikamız 
Sanayi hareketinde takip ettiğimiz 

gaye, milli ekonomi menfaat ve ir 
caplarını, milli müdafaa zaruret ve 
icapları ile telif etmektir. İkisini be
raber yürütm~k istiyoruz. (Bravo ses 
leri) Bundan dolayıdır ki memleket 
müdafaasına ait olan bazı maddeleri 
de bu tarzda, sürat ve sühuletle, yoap 
mak imkanlarını elde ettiğimizi şim
diden ifade edebilirim. (Bravo sesle-
ri ve alkışlar.) 

Vergileri indirmek 

celsede dahi hayli merhale aldığımı:r.ı 
tahmin ediyorum. Fakat bunları, bi
rer birer tekrar etmek suretile, sizin 
de bildiğiniz ve hatta bizzat yaptığı
nız şeyler olduğu için, maruzatımı 

uzatmak niyetinde değilim. En mü
him m~şgu.lemiz şüphe yoktur ki ma
li işlerimiz ve mali vaziyetimiz üze
rindeki kararlarımızdır. Yüksek Mec 
lis bu sene büdceyi. daha geniş, daha 
verimli olarak, hükumete tevdi etmiş 
tir. Hükumet bu büdceyi eline aldığı 
zaman ne kadar ağır bir yükün altın
da bulunduğunu hissetmektedir. 

itibarından temin edilecektir. Bizim maliyemizin takip ettiği ve 
Acaba hatıra gelir mi ki devlet büd bize daima asarını gösterdiği içinken 

disine tereddütsüz iftihar payı ayıra

Büdce politikamız 
Geçen sene, yani 1937 senesi büt

çesi 231 milyon lira olarak kapan
mıştı. Yani varidat olarak 231 mil
yon lira tahmin ve kabul edilmişti. 
Tahsilatımız ayni sene içinde 159 mil 
yonu buldu. Tam 28 miyon liralık bir 
fazla varidat kaydedildi. Bu 28 mil
yon lira fazla varidat ta. yine yük
sek Meclisin kabul ve tasvibi ile muh 
telif vekaletlere tahsis edilmiştir. 

1938 mali yılı bütçesi olarak ba,ğ 
ladığımız rakamlar 249 küsür milyo 
nu adi bütçe şeklinde ve 57 küsur 
milyonu fevkalfıde menabiden ol -
mak. üzere 307 milyon liradır. Bu ra 
kam Cümhuriyet bütçelerinin ihti
va ettiği en· yüksek rakamdır. 1938 
bütçesi, Cümhuriyetin bugüne ka-
dar olan bütçelerinin içinde yalnız 
en yükseği değil, ayni zamanda tev
zi itibarile en cok dikkate değeridir. 
1938 senesi zarfında faz1ıa tahsisat 
olarak verdiğimiz rakamların en yük 
seğini Milli Müdafaaya tahsis etmiş 
bulunuyoruz. Bunun emniyet nok
tasından ifade ettiği manayı elbette 

takdir buyurursunuz. Milli Müdafaa 
Vekiıletimizin 1938 bütçesindeki hu 
susiyetlerden birisi de, kısa bir za
manda realize edilmek üzere kabul 
ettiğimiz 125 milyon liralık fevka
lade program cephesidir. Milli Mü 
dafaa Vekaleti bu programı sürati 
mümküne ile ve her şeyden istifade 
etmek suretile büyük bir gayretle fa 
aliyet içerisinde, realize edecektir. 

cesinden bu kabil işleri ayırıp ta iti. 
bar müesseselerine tevdi ve tahmil 

etmekte mali noktai nazardan bir 

müşkülat ve zarar vardır. Bana ka

lırsa bunun cevabı çok basittir. Eğer 

bu müesseselere tevdi ettiğimiz vazi
feler ve yapılmasını emretti_ğimiz !ş· 
ler bizatihi menfaat verici işlerse da-
va esasından halledilmiştir. Eğer men 
faat temin etmiyen, mukabilini ver·· 
miyen nankör i~ler ise onlara büd
çede dahi yer vermemek lazımgeliT. 

lngiltereden .vaptığımız 
krediler 

İşte bu prensiplerle mahmul ola-

rak bizim büdçede verdiğiniz parala!' 

la ve ayni zamanda teminini imkan 

dahilinde bulduğumuz kredilerle b~1· 
az evvel söylediğim gibi geniş bir iş 
hayatı vi.icude getirmek istiyoruz. Bu 
işlerimizi teshil eden vasıtalardan bi 
risi de hariçten• bulduğumuz kredi
lerdir. Dün kabul ettiğiniz kanunb 
İngiltere ile yapılan kredi meselesi 
üzerinde durmak istiyorum: 16 mil-

yon İngiliz lirasına baliğ olan bu kre 
di hepinizin bildiği gibi, 100 milyon 
Türk lirası raddesindedir. Bunun 11) 
milyon İngiliz liralık miktarı sınai ve 
ticari işler, 6 milyonluk kısmı askeri 
ihtiyaçlanmız içindir. Fakat bunun 
yapılış tarzında ve şeklinde diğer em 
saline nazaran, farklar vardır. Bura
da söz alan kıymetli hatipler, bunu 
tebarüz ettirdiler. Bunun istibdat dev 
rindeki, israfat devrindeki istikraz
larla münasebeti yoktur. Meşrutiyet 
devrindeki gajlara bağlı istikrazlara 
da benzemez. Bu kredi sadece Tür -

Ayırdığınız tahsisatla ve bu prog
ramın yapılmış olmasiyle, esasen 
kendi bünyesinde yaşıyan kudreti, 

kfuı imzasına, sözüne, itimad ve em
teknik kuvvetlerini arttırmak ve niyet edilerek yapılmıştır. (Bravo ses 
mezcetmek suretile, kendisine mil- leri, alkışlar). 
letin tevdi ettiği vazifeyi, daha mü 

Istimali şekli şöyle olacaktır: Ma
kemmel bir surette, ifa etmek kud- Hye Vekaletinin vereceği bonolar is-
retini iktisap etmiş bulunuyor. (Sid konto edilecektir. Bunların bir kıs-
detli alkışlar) Ordumuzun kahraman mı yüzde 3, bir kısmı yüzde 5 bu
lığına, ordumuzun fedakarlığına, çuk faize tabidir. Karşılıklarında, In 
bette ses:eri:l Fakat bu -~ümtaz 0~- gilterede döviz elde etmiş bulunaca
duyu 20 ıncı as:_m e~ .m~~em~.el sı- ğlZ ve peşin para ile orada istediği -
her zaman oldugu gıbı guvenırız. El miz yerden, \<Jtediğiıniz malı satın a
lahlarile mebzulen teçhiz ettiğimiz lacağız. Esasını, ruhunu bu teşkil et
zaman da kendimi~i tamamen .. em.~i-ı mektedir. Diğer bu çeşit istikrazlar
yet altına almış gormekle, busbu - la veyahut sınai kredilerle mukaye _ 
tün zevk ve bahtiyarlık duyarız. (Bra se ettiğimiz takdirde farkın büyük 
vo sesleri ve alkışlar) olduğu derakap anlaşılır. Şimdiye 

imar siyasetim iz kadar temin olunan krediler, uzun 

Hükumetinizin mali sahada taKip vadeli, serbest bir mali kredi dcğil
ettiği programlardan birisi de mem dir. Mal kredisine inhisar ediyordu 
lekette vücude getireceği imar hare ve malı muayyen firmalardan satın 
ketlerini sadece ~ütçenin sırtında bı almak şartile kredi temin edilmiş bu 
rakmamak suretile hareket etm"k-j lunuyordu, bittabi pahalıya mal o
tir. Eğer her yapacağımız şeyi bütçe Luyordu. Bu kredinin yapılışında kar 
nin rakamları içerisine sıkıştırmak şılıklı dostluk ve emniyetimizi ifade 
istersek' katedeceğimiz merhalenin eden bir nokta vardır. Eğer bu ci -
kısa olacağından korkulabilir. Bun- beti huzurunuzda tebarüz ettirmez -
dan dolayıdır ki, memleketin dahi- sem, vazifemi noksan yapmış olmak 

linde kredi vasıtalarından istifade et tan korkarım. • 
mek, umumi ve milli bir iş birliği Dost İngiltere memleketinde, mal 
tanzim etmek gayesi takip ediyoruz. zemei harbiye için, serbest kredi yok 
Bunun için de kabul ettiğiniz kanun tur . Millet meclislerinden çıkan bir 
lar vardır. Bu kanunlarla ayni za - kanunla bu husus bize temin edil -
manda vücude getirdiğimiz müesse- miştir. (Alkışlar). 

bileceğimiz bir prensibi vardır: Ver
gileri indirmek. Şimdiye kadar. yani 
cümhuriyet rejimjne kadar, denilebi
lir ki, her ne maksatla olursa olsun 
bir vergi ihdas edildi mi, o vergi ne 
kadar sakat ve ne kadar ağır olursa 
olsun, milletin omuzunda yük olara~ 
kalır ve bunu atmağa imkan bulun
mazdı. Maliye Vekaletiniz takip etti 
ği ma 11 sistemdeki mülayim ve dai· 
ma memleketin menfaatini gözeten u 
sullerile bu zihniyeti yıkmıştır. (Bra
vo sesleri) 

Bu sene ve hatta şimdi kabul etti
ğiniz kanunlarla: hayvanlar, müvazt? 
ne, kazanç, istihlak, damga, sinema 
ve tiyatrolar, iptidai maddeler, güm
rük muafiyeti gibi kanunlarla. 10 mil 
von lria raddelerinde bir tahfif yapı ı. 
mıştır. 10 milyon tahfif karşısında 
hatıra gelebilir: 10 milyonu indirme
mek · suretile diğer bir kısım dah:t 
menfaatli işlerde kullanmak imkanı 
yok mu?. Varsa bunu tahfif etmek
te ve indirmekte ne gibi menfaati
miz vardır?. Verginin tarh, tevzi ve 
tahsilindeki adalet prensibi buna ko
laylıkla cevap verebilir. Bir vergi an 
cak kazanana ve verene menfaat te
min etme!: şartile. tarh olunabilir. Ya 
ni vergi veren zat, kazandığı ve yap
tığı işte menfaat gömüğü takdird<>, 
hükumet onun menfaatine iştirak e
der. 

Bizim şimdiye kadar tecrübeleri
mizde herhangi maddeden vergi ten
zilatı yapmışsak, devlet hesabına, 

hem biz, hem de mükellef, kazanmış
tır. Bu müsbet netice karşısında ver 
giyi indirmek hesabımıza ve prensibi 
mize uyduğu takdirde,. tereddüt et

meyiz. Ben vergi indirdiğimiz madde 
lerde Maliye Vekaletinizin ya doğru
dan doğruya veyahut bilvasıta mut
lak kazanç temin edeceğine inananlar 
danım. Olabilir ki ayni sene içinde 
kazanç temin edemez. Fakat gelecek 
senelerde temin edeceğine şüp -
he yoktur. (Bravo sesleri) 

Mall vaziyetimizin ve mali prensip 
!erimizin esasları hakkında, bu maru
zatta bulunduktan sonra, size ufa~ 
bir meseleden dahi bahsedebilirim v~ 
ondan sonra diğer kısma gecebilirim. 

Harici borçlar malla 
tediye edilecek 

Bu da arkadaşlar, kuponlar mese 
lesidir. Kuponlar meselesinin tarihi 
ve mazisi hakkında biriÇirimize söy
liyecek, zannediyroum, tek kelime 
yoktur. Bu, cloğr<!!dan doğruya, bugün 
kü neslin omuzlarına yüklenmiş, bfr 
ağırlıktır. fBravo sesleri ve alkışlar). 
İsraf devrinin seyyiatını biz ve bizim 
neslimiz çekmektedir. Geçen seneler
de hamillerin mümessillerile konuştu 
ğumuz bir zamanda tediyatımızın yüz 
de 50 si mal ve yüzde 50 sinin döviz 
olarak tediye edilmesi kararlaşmıştı. 
O vakitten beri dünya ekonomi vazi
yeti ve döviz tedariki imkanları da
ha güçleşmiştir. Bizim, bugünün şe
raiti içinde, takip ettiğimiz ekono-

mik politikaya nazar , tediyatımızuı 
esasını, - en nature tediye -, yani mal 
la tediye teşkil ettiğine göre kupon
lar meselesinde döviz vermemizin im 
kam yoktur. Bunu sarahatla huzuru 
alinizde ifade etmeyi vazife biliyo
rum. Yüzde yüz mal olarak tediye e
deceğiz ve memnun olurlarsa biz de 
memnun olacağız. (Bravo sesleri al
kışlar) 

Maliye Vekiletinizin, takip ettiği, 
yeni mali sistemin isabetli fikirlerin 
den birisi olmak üzere, ifade ede -
bilirim ki, bu kuponlara ait olan bor 
cu, beynelmilel şeklinden kurtararak, 
dahili bir borç haline getirmek isti -
yoruz. Bunu, pek yakında, müjdeli
yeceğimizi ümit etmekteyim. (Alkış
lar). 

I ktıaadi. vaziyetimiz 
Mali vaziyetimizden sonra, memle 

ketin ekonomik vaziyetini, hakiki 
şeklile görebilmek için, iktısadi va -
ziyetimize kısa bir nazar atfetmek -
te, elbette fayda vardır. 

1937 senesine ait olan rakamları 
neşrettik ve bunun, geçen senelere 
nazaran farkını görmüş bulunuyor -
sunuz. Harici ticaretimizi, memle -
ketin milli bünyesinin seyri hakkın
da, salim bir fikir ve bir doküman o
larak. kabul ettiğimiz takdirde, el -
bette, netice müsbettir, ve şayanı 

muyorum.- Yalnız size içinde bulun
duğumuz senenin beş aylık rakam
larından bahsedeceğim: Geçen 
senenin beş aylık ithalat ve ihracatı 
- ikisi b'rlikte - 88 milyon liraya 
baliğ oluyordu. Bu senenin ayni ay -
!arına ait rakamlarımız, 113 milyo -
nu bulmaktadır. 

lthaUit ve ihracat 
lthalat rakamlarımız, geçen sene

ye nazaran, bilhassa fazladır ve fazla 
laşmaktadır. Bundan ben ancak mem 
nuniyet duymaktayım. Çi'mkü, ge -
len eşya, memleket dahilinde eko -
nomik cihazlanmağa yarayan mad -
delerdir, makinedir ve tesisata ait 
kısımlardır. Bazı istihlak maddeleri
ne ait kısımlar da yükselmiştir. fakat 
onların mümasili, memleket dahi -
Hnde istihsal olunmakta ve bu istih
salat ta çoğalmaktadır. Su halde bun 
dan çıkaracağımız mana, kolaylıkla 
şu olabilir: Milletimizin iştira kabi
liyeti yükselmektedir. Hnricten ge -
leni, kolaylıkla satın alabiliyor ve 
memleket dahilinde artmakta olan 
istihsal maddelerini de istihlak ede -
biliyor. 

İhracat madd«?lerimizin yüzde dok 
sanını toprak mahsulleri teşkil eder. 

Şu halde ekonomimizin istinat etliği 
temel, ziraattir demekte hiç mü~kü 
lfıtımız olmaz. Yeni bütçemizde zira-

at vekaletine ait fazla bir tahsisat 
olmuşsa, sizi tatmin etmiş olmak 
için derhal ilave edeyim ki, bu. zıra 
at işlerini ihmalettiğimizden değildir. 

Ziraat~mizin, devlet sınai şubelerin
de olduğu gibi kısmen devletleştiril 
mesi, yani, yaptırıcı olduğu kadar ya 
pıcı kuvvetlerle de takviye ~dilmesi 
esasını prensip olarak kabul ettiği

miz için, hazırlık devresindeyiz. Ha 
zırlanmadan huzurunuza gelip de siz 
den tahsisat istemek cesaretinde bu
lunamadım. Çünkü ziraat meselesin 
de devamlı. müstekar, prat;k ve mem 

leket için faydalı ve programlı ola
rak huzurunuza çıkmak istiyorum. 
Buna ait düşüncelerimiz değil, ka
rarlarımız ve tedbirlerimiz vardır. 

Fakat bu kararları, nihayet memle
ketin heyeti umumiyesini temsil e
den arkadaşların reylerile tevsik et
tikten sonra. bir programla, büyük 
meclise geleceğiz ve o vakit belki 
sizden, bol tahsisat istiyeceğiz. Bu -
nunla ötedenberi mevzuu bahsolan 
ziraat kongresine işaret etmek istedi 
ğimi elbette anlamışsınızdır. Bu kon 
greyi Ciimhuriyet bayramı günlerin 
de burada. Ankarada, toplamış bulu 
nacağız. Ve programlarımızı da tet
kik ettikten sonra faaliyete geçece -

ğiz. 

Ecnebi sermayesi 
Hükumet namına, üzerinde durul 

ması caiz olan hususlardan birisi de 
ecnebi sermayesi hakkındaki telak
kimizdir. Ecnebi sermayesini. hüku
metimiz nasıl telakki ediyor. Bunu 
bilmek için merakla beklcnildi.i?:ini 
işitiyorum. Cümhuriyet hükumeti ec 
nebilerden imtiyazlı müesseseleri sa 
tın almaktadır. Bilhassa Nafıa Veka 
letimiz ciddi esaslar dahilinde bu 
müesseseleri millileştirmektedir. Biz 
her zaman tekrar edildiği veçhile ec 
nebi sermayesinin düşmanı değiliz 

ve hatt! düşmanı değiliz dediğim za 
manda da lüzumsuz bir izahta bulun 
muş olduğuma zahip oluyorum. Bi 
zim ancak istemediğfrniz sermaye"Va 
gabont,, yani serseri denilen serma
ye, politik sermaye, ayni zamanda 
spekülatif sermayedir. Ciddi bir iş 
görmiyerek alacağı komisyonla ve 

yahut ufak bir farkla çekilip git -
mek istiyenlerin temsil ettikleri ser 
mayedir. Fakat memleketimize nor 
mal şerait dahilinde gelmiş sermaye 
ye ve normal şerait dahilinde teessüs 
etmiş müesseselere karşı bizim yal
nız mihmannüvazlığımız değil hatta 
yardımlarımız da olur. Mübadele etti 
ğimiz müesselere gelince bunlar mu 
kavelelerine riayet etmiyen ve ayni 
zamanda imtiyaz nisbetleri kısal -
mış olan müesseselerdir. Bunlar mu 
kaveleleri hükümlerine göre çalış -
mak imkanından mahrum oldukları 
içindir ki, satmayı kendileri tercih 
etmektedirler. Eğer bu kabil taahhü 
dünü ifa etrniyen ve ifa temek şera
itinden mahrum olan müesseselerin 
satın alınışı nazarı itibare alınarak -
tan bizim ecnebi sermayesi hakkın 
dak.i telakkimizin tayini buna tabi 
tutuluyorsa arzedeyim ki, çok yanlış 
tır. Biz sermaye buluyoruz ve bul
mak için müşkülata uğ!'amıyoruz. 

Dersim meselesi 
Bu senenin dahili işleri noktai na

zarından size ehemmiyetle bahset -
miye değer bir mevzu vardır. O da 
Dersim meselesidir. Dersimde bir ıs
lahat programımız vardır, bu prog
ram yürümektedir. Yol, köprü, kara
kol ve mektep inşası suretile. Geçen 
sene askeri harekat yapıldı. Bu bü
tün teferrüatile herkesin malılmu -
dur. Bu sene içinde bu programa gö
re askeri harekatın yürümesi lazım
dır. Geçen seneye nazaran, burada 
bu sene, daha fazla kuvvetlerimiz top 
lanmıştır, birkaç yerde de ufak te
fek müsademeler olmuştur. Dersim 
için tatbik temekte olduğumuz prog 
ramın icabı olarak bu meseleyi su
reti kat'iyyede halletmek, Dersim de 
nilen işi sureti kat'iyyede tasfiye et
mek için alacagımız bir tedbir daha 
vardır. Yakında ordumuz Dersim ha 
valisinde manevralar yapacaktır. Bu 
münasebetle, ordu, Dersim için va~ 
zile alacak ve umumi bir tarama ha 
reketile tedip kuvvetlerine müzahir 
olaraktan bu meseleyi kökünden sö-

küp atacaktır. (Bravo sesleri, sürek
li alkışlar) 

Dersim sergerdelerinin 
talepleri 

Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyo~
lar? Dersimli Kurunu vustai bir zih
niyetle, orada oturup şakavet yap -
mak istiyor, mal çalacağım ilişmiye 
ceksiniz, diyor, adam öldüreceğim k:l 
nuni takibat yapmıyacaksınız diyor, 
silahla gezeceğim müsamaha edecek 
siniz, diyor. vatani mükellefiyetleri 
mi etmiyeceğim, imtiyazlı bir insan 

olarak hepinizin muvacehesinde dola 
şacağım diyor. Bilinmesi lazım gelen 
bir h.:ı.kikat vardır ki, Cümhuriyet 
böyle bir vatandaş tanımıyor - Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar • 

Cümhuriyet külfette ilduğu kadar 
nimette, nimette olduğu kadar kül -
fette müsavi ve seyyan muameleye 
tabi insanlardan mürekkeptir. - Bra
vo sesleri, sürekli alkışlar • 

Bu hakikat anlaşılıncaya kadar, 
kuvvetlerimiz orada fiilen buluna
caktır. Eğer ellerinde bulunan sila
hı teslim ederler ve Cümhuriyetin 
emirlerine inkiyat ederlerse kendile 
ri için yapacağımız şey, muhabbet
le göğsümüzü açıp deraguş etmek
tir. Bu yapılacaktır. Dersimliler sesi
mizi işitmelidir. Bu kürsüden akse
den her sadayı, kendi menfaatlerine 
göre. muhakeme etmelidirler. Bizim 
!'esim!zde şefkat olduğu kadar kud-
ret te vardır. (Alkışlar). Bu ikisinden 
birisini intihap etmek kendilerine a
ittir. Bilmelidirler ki şefakatimiz de 
kahrımız da boldur. 
İbrahim Demiralay (Isparta) -

Bütün dünya bilmelidir. 

Al Kanuna 
Başvekil Celal Bayar devamla -

Eğer bugün hararetle münakaşa ve 
kabul ettiğimiz af kanununa ve af me 
selesine ben de temas edersem arka· 
daşlanm çok görmezler sanırım. 

Herkesin malCımudur. Derler ki, 
dünyada bahtiyar addolunan insan -
lar, arzu ve emellerinin tahakkuk et-· 
tiğini görenlerdir, yani idealinin vü-

cude geldiğini gören insanlardır. Biz 
Kuvay Milliye devrinde yaşamış, ça-

lışmış olan insanlar, hayatımızda, ide 
afünizin tahakkukunu, tasavvur ede
miyeceğimiz şekilde görmüş ve bahti 
yarlığı tatmış bulunuyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Cümhuriyet, herke
sin kalbinde ve fikrinde granitleşm: 
tir. Hiç bir şeyden pervası yoktur. 
Birtakım, vatani hizmetlerden kaç • 
mış, betb.::.htlara diyoruz ki, gelini7., 
görünüz. Sizin istemediğiniz yadırga 
dığınız veyahut ihanet ettiğiniz re -
jim ne yapmıştır. Buna göğsümüzu 
kabartarak, iftiharla ilave edc-bilecc· 
ğimiz diğer birşey vardır: eserimizi 
seyrederken onlara diyoruz, sizi affet 
tik ... İnkılapçıların yapma kudretleri 
nin yanı~ bu da, büyük bir fazilete 
erişir. Bu fazileti, nadir meclisler, 
nadir nikılapçılar elde edebilmisıer -
dir. Biz emelimizde mU\· · ~ıık,oluyo

ruz. İdealimizin tahakkuk"u: ~ıni gö 
rüyoruz. (Alkışlar). Bun.! ·av ;mizin 

gölgesinde ancak B. M. idrak • 
edebilmiştir. (Alkışlar). h 

Arkadaşlar, af meselesinin ifade 
ettiği diğer bir mana daha vardır. O 
da memleketim.izde Türk vahdetinin 
ve rejimin çelikleşmiş olmas1dır. Bu
nu cihana göstermek istiyoruz. Affı
mızın bir gayesi de budur. Yoksa bir 
kaç betbahtı affetmiş veya etmemi
şiz bunun maddi hiç bir kıymeti yok 
tur. Bir de arkadaşlar, inklabımızın 
bu safhasını mütalea ederken derhal 
şunu da ilave etmeliyim ki, memle
ket ve inkılap çocuklarından, daima 
fedakarlık ve fazilet aramakta devam 
edecektir. Hakiki inkılapçı yaptığı 

hizm~tleri, elinde bayrak yaparak o
nun üzerinde durmaz ve istismar et 
mez. lmtiyazcı ve inhisarcı değildir. 
Memleketin menfaatine taalluk eden 
herhangi bir hizmeti ifadan hiç bir 
zaman çekinmez. O, yalnız gayenin 
muvaffakıyeti için koşar, memleke -
tin menfaatine göre mücadele eder. 
Memleket menfaatinin istilzam etti
ği şeyi yapmaktan yılmaz. Işte Türk 
inkıliipçıları bu zihniyetle çalışmak 
ta devam edecektir. 

Bizim Türk vahdeti üzerinde, dai
ma hassas olduğumuzu söylersem, 
yanlış bir telakkiye uğramıyacağıma 
eminim. Kemalist rejim, bütün e -
ı;erlerile bu milloti'll kalbine nasıl bir 
mevcudiyet olduğunu göstermiş ve 
~ütün bir terakki amili olarak hepi
mizin ruhuna girmiştir. 

Perestiş ediyoruz, seviyoruz. ln -
san perestiş ettiği herhangi bir şe
yin karşısında, ona uymıyacak diğer 
bir şeyi gördüğü zaman, en iptidai 
bir his olarak, hiç olmazsa kıskanır. 
Bunu bu suretle ifade ettikten son
ra, şu meseleyi hatırlatmak. istiyo -
rum. Biz Kemalizmin karşısında, 

hangi memleketten gelirse gelsin, 
hangi manayı ifade ederse etsin, is
ter sağ, ister sol ne isterse olsun, 

herhangi yabancı bir cereyanı yadır 
gayan insanlarız. Bizim için esas o
lan şey, Kemalist rejimdir, Tiirk vah 
detidir, Türk milliyetçiliğidir. (Al -
kışlar). 

Çıkardığırnz kanunlarla me\"zuab

mıza ilave ettiğiniz yeni müeyyide -

ler rejimi korumaya matuftur. HükCı 

metiniz bu mesele üzerinde de çok 

hassastır ve hassasiyetini daima mu
hafaza edecektir. 

Meydan vermemP.k istediğimiz 
bir nokta 

Memlekette meydan vermemek is
tediğimiz bir husus vardır. Şu rejim 
şu memleket için tamamen saadet 
bahşedebilir,: tebrik ederiz. Kendileri 
ne münhasır olmak şartile takdir ede 
riz. Fakat huduttan çıkıp ta bizim hu 
dudumuza, bir gün milli Kemalist r~ 
jim hududuna girmek istediği zaman 
çok büyük mukavemete uğrar ve ka 
fasını taşa çarpar. (Bravo sesleri. al
kışlar). Türk milletinin vahdetini 
Türk milletinin terakki hususundaki 

adımlarını arızaya uğratacak bir kuıi 
ret ve kuvvetin mevcudiyetini tasa\• 
vur edemiyoruz. ve böyle bir halde 
bunun karşısına, ilk evvela kanunla 
rımız hasım olarak çıkacak ve ondan 
sonra da ruhunda inkılapcı ateşini ta 
şıyan insanların hücum ve savleti kar 
şısında eriyip gidecektir. <Alkışlar) 

Hatay muelesi 
Arkadaşlar, şimdi, bugi.iniın esas 

meselesine geliyorum. Hepinizin he -
yecanla beklediğiniz Hatay meselesi. 
(Alkışları. Hatay. herş<'yden evvel 
tekrar ederim ki, Türktür. (Alk1şları. 
Bravo sesleri) ve Hatay, ekseriyetle. 
kültürüyle Türk olarak kalacaktır. 

(Bravo sesleri, alkışlar) Hatay. dah:ı 
(Arkası 10 uncuda) 
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TAVŞANLIDA : 

Tahta Köprü 
Çöktü Otobüs 
Yuvarlandı 
Tavşanlı, (TAN) - Buradan 10 ki

lometre uzakta, Kütahya şosesi üze
rindeki Kayıköy civarında bir tahta 
köprüden geçmekte olan §Oför Alinin 
idaresindeki otobüs, tahtalann bir
denbire çökmesi neticesinde, üç met 
re yüksekten aşağıya yuvarlanmış, 
tekerlekleri yukanya gelmiş bir p
kilde düşınü,tür. İçinde bulunan 15 
yolcuya, bir tesadüf eseri olarak, bir
feY olmamıştır. 

Bu köprünün yapılması Jstenildlği 
halde aldıran olmamıştı. Hafif atla
tılan bu kazayı müteakıp esaslı bir 
tamire başlanılması beklenilmekte
dir. 

SAFRANBOLUDA: 

Orreneral Fahreddin Altay Safranb ola piyade alayına sancak Yeriyor. 

TAN 

IZMIRDE: 

Tren Seferleri 
ihtiyaca Göre 
Fazlalaştırıldı 
İzmir, (TAN) - Devlet Demiryol

ları Manisa ile İzmir arasında muva
salayı sıkla~ırmak ve kolaylaştır

mak için bir çok yeni tedbirler al
mıştır. Biri Somadan İzmire, diğeri 
de Alaşehirden İzmire olmak üzere 
sabahlan iki otoray tahrik edilecek
tir. Bu otoraylar fasılalarla, öğleden 
sonra da İzmirden ayni istikamet
lere hareket edecektir. 

30 - 6 - 938 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları . 

Muhammen 
kıymeti Lira 

40700 

Metre Marabbu 
tberbule 

214,50 Büyük bina. 

Cinsi 

lo.i Büyük binanın yanındaki küçük hane 
24 Garaj 

455,80 Bahçe 
1 - Beyoğlunda Sıraservilerde Katip Mustafa Çelebi mahallesinin Bey

oğlu caddesile Hocazade ve Billurcu çıkmazı sokaklarında 119, 119/l 
119/2, 8/1 ve 86 numarataj~ ve her türlü tadilata ve ilaveye elverişli 
bulunan 15 odalı kömurlii.k, mutbak, çamaşırlık, kalörüer dairelerile 
banyo dairelerini ve mü~temilatı saireyi havi kargir hane ile bu hanenin 
cümle kapısının sağ ve sol cihetlednde maa miı)t~milat dörder odalı iki 
ev ile yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin tamamı sa
tılmak üzere 11-6-938 den iti~aren 20 gün müdd~le kapalı zarf usulile 
müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhalei katiyesi l-7-938 Cmna günü saat 13 te Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğü ihale komlıcyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muharnmen kı)-ınetl üzerinden % 7,5 teminat makbuz.. 
larile veya banka mektuplannı 2490 No. lı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektupiarilt> beraber ihale saatinden bir saat ev
veline kadar ihaie komisyonuna vermeleri llzımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de gör
mek ve mahimat almak isteyenlerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Aka
rat ve Mahlülat ıubesine müracaatlan. (3458) 

lsta nbul Defterdarhiından : * Tavpnh, (TAN) - Atöve kö
yünden İbrahim, taklit 25 kuruşluk
lardan mürekkep 14 lirayı Ziraat =============::::!::::============= 
Bankası şubesine sürmek isterken AYDINDA: KOŞKTE: 

Şimdiye kadar haftanın yalnız üç 
gününde İzmirden Bandırmaya, üç 
gününde de Bandırmadan İzmire ge 
lip giden ekspresler hergüne çevril
miştir. Bundan sonra, gerek Bandır
madan İzmire, gerek İzmirden Ban
dırmaya hergün ekspres treni hare
ket edecektir. 
Aynca Manisa ile İzmir arasında da 
öğleden evvel her yanm saatte ve 
öğleden llOnra da her saatte bir oto
büs tahrik edilmektedir. 

Senelik icar 
Lira 

yakalanmıştır. 

*Tavşanlı (TAN) - Belediye re- Orta Okuldan 26 Köye yeni 
bimiz Etem Serter, İstanbuldan dön-

müştür. Mezbahadan kasabamıza et 112 Talebe Telefon 
nakli için bir araba getirmistir. 

KONYADAt 

Kmlay Haftası 
Açlldı 

Konya, (TAN) - Şehrimizde Kızı
lay haftası Halkevi oparlörüyle 
verilen bir konferansla açılmıştır. 

Bu müna.~betle haftanın sonuna 
kadar akşam, ayni suretle neşriyatta 
bulunulacaktır. Şehrin caddelerine 
afişler asılnuştır. 

* Konya, (TAN) - Şehrimiz İş 
Bankası Direktörü Sadık Alpman, 
Eskişehir şubesi direktörlüğüne ta • 
yin edilmiştir. Alpman, ayni zaman 
da spor bölgesi asbaşkanıydı. Kon -
yaya da merkezden Veli isminde bir 
zat tayin edilmiştir. 

ÇORUMDA.ı 

Kaçaliçllar Tutuld• 
Çonmı, (TAN) - Şehrimizde mtı

hlm bir kaçakçı febekesi yakalan
!DUf ve adliyeye verilmişlermr. 

(Hikayeden Mabut). 

Köşe Başindaki 
Ev 

(B"I' tJ ncıda) B ugünden eonra, kö19 başında 
ki evi, daimi bir dikkatle ıö

D!ttlJIOl"dum. Nihayet .. ecinnilere 
ksışmış,, yaşlı kadım gıörebildim. 

Yaşlılıktan boyu kıulmıı, hiç ta
rak vurulmamıı beyaz saçlan ta
raz taraz; buruşuk, çökük yüzlü 
bir kadındı. Balkonda, küçük ema 
ye bir tabak içinde, meyva olması 
daha muhtemel birşey yıkıyordu. 
Balkonda çok durmadı, içeri çekil
dl 

Günler ~tt. orta katın penee
reJ.eri, pancurlan açıldı ve akşam 
üzeri, yine sım sıkı kapandL 

İki hafta sonra idi, alt katın o
dalan bavalandınhnışh. Bu kadın, 
acaba söylenildiği gibi zengin mly 
dl? Giyinişi ve yaşayışı, pek zen
gin hissini vermiyordu. Fakat, bu, 
cimrilerde görülegelen tabit blr 
hal olduğu için, zenginliği doğru 
olabilirdi. 

Cimrilerin para kazanmak hırs
lan da vardı. Neden bu evi kat 
kat, yahut oda oda kiraya vermi
yordu? 

O, hatıralarile haşhaşa yaşamak 
mı istiyordu? Odalar, zaman zaman 
havalandırılıyordu. Acaba, bu her 
hatıranın, bir öliimiin, yahut bir 
doğumun yıldönümü dolayısiyle 

mi idi? 
Yaşlı kadın, belki de, fakirdi. 

Bütün zanların aksine, kıtkanaat 
yaşıyordu. Acaba hatıraların zen
ginliği ve zehiri içinde yaşamayı, 
hayatın zengiliğine, kirlerine ve a
cılarına tercih mi ediyordu? 

Onun, bir deli, bir manyak o!
duğunu söyliyene, hiç rastlama
dun. Siz, ne fikirdesiniz! 

Mezun Oldu Yaptırıldı 
Aydın, (TAN) - On yıl evvel açıl

mış ve ıeçen seneye kadar 434 me
zun vermiş olan orta okulumuzdan, 
bu yıl da 23 ü kız ve 89 u erkek ol
mak üzere 112 talebe mezun olmuş
tur. 

Okulun 937 · - 38 ders yılında, 
116 sı kız ve 503 ü erkek olmak üze
re 619 talebe okumuştur. Üç şubesi 
olan birinci sınıftaki 264 talebeden 
190 ı doğrudan doğruya, 12 si sözlü 
imtihanla sınıf geçmiş, 53 talebe bii
tünlemeye, 11 i de sınıfta kalmıştır. 
Üç şubeli ve 197 talebeli olan 2 inci 
sınıftan 150 talebe doğruca, 25 tale
be sözlü imtihanla sını~ geçmiş, 10 ta
lebe sınıfta, diğerleri bütünlemiye 
kalmıştır. İki §Ubesi ve 156 ı talebesi 
bulunan 3 üncü sınıftan ise 112 tale
be mezun olmuJtur. 43 talebe bütün
lemiye, bir talebe de sınıfta kalmış
tır. 

Hava Kurumu Reisi 

Ziyafet Vereli 
Aydın, (TAN) - Hava Kurumu 

şubesi Başkanı Ahmet Emin Arkayn, 

vali, daire müdür ve imlrlerile ce

miyet reisi ve müdürlerine, gazete

cilere ve Hava Kurumu başkanlan
na Pınaıi>aşı bahçesinde bir akşam 
ziyafeti vermiftir. 

Yemek müddetince, Halkevinln 
caz takımı parçalar çalmıftır. Ahmet 
Emin Arkayn bir nutuk söyliyerelt, 
925 te açılan kurum şubesi varidatı
nın ilk senedekine nazaran on yılda 
ilç misli, son iki senede ise elli ml~li 
arttıtını söylemiş, ve halka teşekkür 
etmiştir. Doktor Hasan Tahsin Soy
lu verdiği ceyapta, Hava Kurumuna 
karşı bu alakanın devam edece,i!ini 
bildirmiştir. 

BALIKESIRDE : 

Yağmur Duası 
Yapan iki 
Kadın Tutuldu 

Aydın, (TAN) - Köşk kuabuın
da ve köylerinde iyi çalışmalar gö
rülmektedir. Tarihi kıymeti olan 
Köşk camii esaslı surette tamir etti
rilmiş, etrafındaki mezar kaldırılmış 
ve demir parmaklıklar içinde munta 
zam bir park haline getirilmiştir. As 
r:i mezarlığın bir kısım ihata duvar
ları bitirilmiştir. Cümhuriyet Mey
danı ıslah edilmiştir. İsmet Paşa ilk 
okulu~a konulmak üzere bir kültür 
heykeli yaptırılmaktadır. Kasap dük 
kanlannm diişemeleri betona çevril
tilmiş ve etler, tel kafesler içine koy 
durulmuştur. 

26 köy biriblrine ve merkeze tele
fonla bağlanmı~tır. Köşk - Ödemlf 
yolu üzerindeki ahşap köprüler be
tona çevriltilmektedir. 

İstasyon meydanında yapılan hü
k<imet konağı inşaatı hayli ilerlemit
tir. 

Çiftlik ve Başçayır köylerinde ca
mi avlulannda park yaptırtılmıştır. 
Okuma odası temelleri atılmış, köy 
sokaklan genişletilmiştir. 
Köşk gençleri bir 11Ülkii Blrlilt,, 

kurmuşlardır. Birliğin Parti salo
nunda muntazam bir okuma odası 

vardır. Muallim Hüseyin Bayındınn 
idaresinde birlik Azasına müzik del'I 
leri verilmektedir. 

VANDA: 

Bir Yol Tamamlandı 

Balıkesir, (TAN) - İnönü mahalle 
sinde "Yatmur duası,, yapmıya kal
kışan iki kadın yakalarunıştır. Bun
lar, Azime ve Makbule adını taşımak 
tadırlar. Nihat isimli on yaşında bir 
~uğu çırçıplak bir hasıra sarmış

lar, başına büyükçe bir tencere ge
çirmişler, bu vaziyette kendisini ka 
pı kapı dolaştırmıya, çocuğun ba
şından kovalarla soğuk su döktürt
miye, tarhana, yağ, tuz gibi şeyler 

toplamıya baslamışlardır. 

Vanın Nafıa mGdUril Fahri Kuran 

Van, (TAN) - İskeleden tehrlml
ze uzanan yolun inşası bitirilmlı, iki 

yanına ağaçlar dikilmiftir. Diğer ta
raflarda yol ve köprüler inpaı faa
liyeti devam ediyor. Mehmedl Bıçakladı ----o,._ __ 

Balıkesir, (TAN) - Sındırgının 

Işıklar köyünde feci bir cinayet lş- TARSUST A : 
lenmiştir. Çoktan beri aralan açık o-
lan Ahmet oğlu 18 yaşlarında Hamit Yeni Müftü Seçlld l 
ile Hüseyin oğlu 17 yaşlarında Meh- Tarsus, (TAN) - Münhal bulunan 
met bir tarla içinde kavga etmişler müftiliğimize 18 reyle Sıtkı Talat se 
ve Hamit bıçakla Mehmedi öldürmilf çilmiftir. Refik 15, EnU 7 rey almıt-
tür. lardır. 

Biiyiikçım11da: Sahanarkapısında klin yeni 23 sayılı dükkan. 12 

Yukarıda yazılı mal 15-7-938 cuma günü saat 15 de ihale olunacaktır. 

Sinema ve Tiyatroların 

Ucuzlatdması Kanunu 

Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler pe§inen tahsil olunur. Ta

liplerin ~~, 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Defter

darlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satı§ komisyonuna müra
caatları. (M) (4043) 

(Başı 2 ncide) 

Bu kanun mucibince alınacak ver ı••••••••••••'lı' 
gi bilet bedeline dahil edilemez ve D A B K O V 1 Ç 
biletler üzerinde gösterilemez. Bu -
na riayet edilmemesi veya sinema 

1 

ve Şkl. 
ve tiyatrolara bedava veya tenzilat VAPUR ACENTALICI 
lı ücretle girenlere oturduktan mev 1 

1 

kie göre vergi pulunu veya soğuk ·ı 
damgayı havi bilet verilmemesi ha
linde 5 inci maddede yazılı cezalar,, 
tatbik edilir. 

Madde 4 - Bu vergi tahsilatın

dan: 
% 20 si damga resmi 
% 30 u tayyare resmı 
% 20 si belediye hissesi 
% 30 u darülaceze hissesi olarak 

tefrik ve damga ve tayyare resimle
ri ait olduğu fasla irat kaydolunur. 

Darülaceze bulunan yerlerde da-, 
rüliceze hissesi darülacezelere ve 

1 
belediye hissesi de belediyelere tahsil 1 
edildiği ayı takip eden ayın 15 inci 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTiNE J.tNE,, 

15.000 tonluk lükı 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün 
ıie bir muntazam postalar~ 
1STANBUL-KÖSTENCE (Pazarl 
fSTANBUL-FILiSTIN 

(Ptırşembel 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticulye alır 

1<östenceve vııkmcf:ı qidecek va· 
purlar: 3, 16, 31 Temmuz aaat 
16 da. 

"'ilistin'e vaktnda Rfdecl!k vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 16 da. 

Miistesna olarak 5 Temmıız-
da doğru Pireye hareket. 

---Of---
günü akşamına kadar tediye olunur. 
Darüllceze bulunmıyan yerlerde bel-
de halkından fakir ve muavenete "SCHULDT • ORl~NT • LİNE •. 
muhtaç olanlara yapılacak yardım -
lara aarfedilmek üzere darülaceze 
biuesi dahi belediyelere verilir. 1 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden j 
dolayı belediye ve darülacezelerden ' 
hiç bir masraf alınmaz. 

Madde 5 - Tiyatro ve sinemalar
dan mevki itibarile alınacak duhu-.. 
liye ücretleri belediyelerce tayin o-

Eşyayı ticariye nakli için sen 
oosta: ŞARK • GARP HA'rt'J 
<Hamburg, Bremen, Anverg, Yıı
nanistan, Türkiye Bul~aristan 
Romanval 

Beklenen vapurlar: 
TROYBURG 9 Temmuza doıru 
DUBURG 22 Temmuza doıru 
Maritza 10 A~stoaa dotru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentuı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D., dP. 
Kotor 
Balkan Antantmm ekono-

lunur. Muayyen bedel fevkinde du
huliye ücreti alan sinemalardan bi • 
rincl defuı için 100 lira ceza alınır. 
Tekerrüründe bu ceza beş misle çı
karılır. Belediyelerce tayin olunan 
duhuliye ücretleri hakkında maddi 
hesap unsurlarına istinat ederek va- mik konferanımda teeiı 
ki olacak itirazlar icra Vekillerince edilen enterbalkanik hat. 
kati ve nihai surette hallolunur. Büyük lüka modern 

Madde 6 - Bu kanun mucibince I 11 L O y C E N 
11 

alınacak cezaların takip ve tahsilin- vapuru ile İstanbul, Koııtence. 
de damga resmi kanununun 12 in- Pire, Korfo, Amavutluk, Dal-
ci fulı hükümleri tatbik olunur. maçya sahili, Triyeste, Venedik 

Madde 7 - icabında Türkiyeye I ve Susak arasında muntazam 
ithal edilecek filmlerin gümrük re- posta 
ıimlerinde tadillt yapmağa icra Ve- Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
killeri heyeti sallhiyetlidir. Hüku - Tenezzüh ve zevk seyahati için 
met bu hususta yaptığı tadilatı bir 1 Miiııtesna fırsat. 
ay zarfında Büyük Millet Meclisinin KÖSTENCE'ye ilk posta 11 

Temmuz saat 19 da. 
tudilrlne ar7.eder. PİRE,' KORFU, ADRİYATİK 

Madde 8 - 1324 numaralı ve 23 • IVenedik ve Triyeste) ye ilk pos-

l LAN 
Gerede Kazanlar köyü N o: 22 ve 

Gerede Orta mahalle No. 16 da, Hay
rettin Birbilen ve Zühtü Sınmaz, 
Şevrole marka, 1Q38 modeli şasi, 
şasi No. 3915437, motör No. E - 1500, 
borç 1,650 Türk lirası, Beyoğlu bi
rinci noter, mukavele tarihi 22 Mart 
38 ve numarası 3746. 
Şipne Mektep sokak Aciman Han 

No. 7 de Mayir Katalon, Desoto mar
ka, 1938 modeli otomobil, şasi No. 
5623300 motör No. S5 - 27546, borç 

1 2.200 Türk lirası, Beyoğlu birinci 
noter mukavele tarihi 23 Mart 938 
ve No. 3805. 

1 Fındıklı Dolmabahçe caddesi No. 
: 23 de, Fahriye Külcü ve Ahmet 

Külcü, Desoto marka. 1928 modeli 
1 otomobil, şasi No. 5623400, motör 

1 
No. S5 • 27543 borç 2,000 Türk lira
sı, Beyoğlu birinci noter, mukavele 

l tarihi 12 Nisan 938 ve No. 4i95 
Nişantaşı Fırın sokak. No. 131 ve 

Beyoğlu Hamalbaşı No. 80 de, Sona 

1 
Yıldıya ve Habip Haddad, Desoto 
marka 1938 modeli otomobil, şasi 

1 No. 1265771, motör No. P6 - 110703, 

1 
borç 1.750 Türk lirası, Beyoğlu bi-

l 
rinci noter, mukavele tarihi 9 Mayıs 
938 ve No. 6187. 

Küçük Ayasofya Hisar sokak No. 
; 32 ve Kumkapı Şehsuvar mahal. Kul 

l luk aokak No. 7 ve İstanbul İnciler 
cad. No. 132, Zehra Nüsret, Setrak 

1 
Tahmazyan, Talip Kapdağ, Desoto 
marka, 1938 modeli otomobil, şasi 

1 No. 1265829 motör No. P6 - 170698 

1 
borç 1,850 Türk lirası, Beyoğlu bl -
rincl noter, mukavele tarihi 11 Ma
yıs 938 ve No. 6352. 

1 
Yukanda yazılı müfredatlı izahat 

mucibince Şirketimiz ta.rafından ia-

1 

tılan ve seneden olan borçları öde -
nlnceye kadar mülkiyeti muhafaza 
kaydı prtlyle satılmış bulunduğu-1" 
mezk\ir otomobil ve kamyonlann 
şahsı salls tarafından satın alınacağı 
zaman flrketlmizln riza ve muvafa
katinin istihsali !Azım geldiği bermu 
cibi kanun illn olunur. 

İstanbul Ege Petrol Şirketi 

btanbul ikinci iflb memurlutun-
. dan: Müflis Balık Avcılığı Şirketi 
muuma ,elen alacaklı hazinenin 
istediji 1184 lira 27 kurut hakkında 
iderec:e yapılan tetkikat neticesinde 
ibraz edilen vesaik alacağın subutu
na Wi görülmediğinden alacak ka
yıt talebinin reddine karar verilmit 

1 olduğu illn olunur. (8658) 

Sahhk ve Klrahk Köık ' 
5 • 1928 tarihli damga resmi ve 2459 

1 ta 16 Temmuz saat tam u; de. 
numaralı ve 28 • 5 • 1934 tarihll tay- 1 Her nevi tafsillt için Galatada 
yare resmi kanunlariyle 423 numa • ı !Yolcu salonu kar~sında) umu· 
ralı ve 26 ıubat 1340 tarihli belediye ı mi acenteli,te Telefon 44708 ve 
vergi ve resimleri kanununun ve 12 ı bütün seyahat idarehanelerine 
nisan 1332 tarihli darülaceze nizam- 'miiracaat. , ' 
namesinin bu kanuna muhalif hü -

Büyükada Nizam sokağında 1 
(Can pap köşkü) namıyle ma
ruf büyük bahçeli 68 numaralı 
köşk kiralık veya satılıktır. 

içindekilere müracaat. _... 
tümleri kaldınlmıştır. 

Muvakkat madde - Bu kanunun - ... - -
ikinci maddesi mucibince basılması 
llzım gelen pulların 1:ıazırlanmasına 
kadar, bu resmin tahsili üzer! sür -
saj edilecek olan damga pullan ile 
temin olunur. Kanunun meriyete 
girdiA'l tarihte henilz sürsajlı pullar 
leVkedllmemif olan yerlerde resim, 

---
nakden istifa edilir. 

Madde 9 - Bu kanun 15 temmuz 
1938 tarihinden muteberdir. 

Madde 10 - Bu kanun hükümle
rbrl icraya Maliye w Dahiliye Vekil 
imi memurdur. 

Bq, dit, nezle, pip, romatizma, NeYr&Jji, kırıklık ve bütün 
afnlann:zı derhal keaer. lc:abmda sünde Qç kate almabiJir. -------
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No. 18 Yazan: ZIYA ŞAKlR 

Murat Efendinin Şehzade 
Hamide Yazdığı Pusla 

Hazinedarlar, eski kalfalar, Val 
de dairesinde toplanmışlardı. Ha
rıl h.anl namaz kılıyorlar, kuran o 
kuyorlar, tesbih çekiyorlar, müte
madiyen İstanbul tarafına doğru 

· üflüyorlardı. 
Her tarafta, manası anlaşılamı

yan bir teltış vardı. Valde dairesin
den fırlayıp çıkan Dilberengiz ve 
Aynücr kalfalar, ellerinde beyaz 
küçük bir mektup zarfı olduğu hal 
de, kapıya doğru koşuyorlar; (Şeb 
zade Iinmit Efendi) nin dairesine 
gönderecek bir Ağa arıyorlardı. 
Sonradan öğrendim ki; efendimiz 
büyük bir ihtiyat göstermiş, giyin 
mel) için odasına çekildiği zaman: 

"Birader.. Beni, götürüyorlar. 
Liıkin, nasıl ve ne için gittiğimi bil 
miyorum. Evlat ve ayalim; evvela 
Allaha, sonra sana emanet." 

Diye bir pusla yazarak Dilber
engiz kalfaya vermiş: 

- Ben kapıdnn çıkaT çıkmaz, 
bu puslayı Valdeye gösterin. Okut 
tuktan sonra; derhal biradere gön
dersin. 

Diye tenbih etmiş.-
Dikkat ediniz. Bu nokta, çok mü • 

hımdir. Efendimizin, o ande pek 
ince hesapla hareket ettiğini gös
terir. Sonradan anlıyordum ki, 
boyle bir tezkere yazıp ta Hamit 
Efendiye göndermesi, korkudan i-
leri gelmiştir. Bu korku da sebep
siz değildir. Efendimiz, amcasının 
ku-ir t ve kuvvetine o kadar emin 
id l:i; onun kolayca tahttan indi-

• f k kendisinin tahta geçirili ve-
'cc ğine hiç bir zaman inanmak 
istcmcM,ştir. H11.tta işittiğime gö
re, rrmcasının sağlığında tahta çık 
mayı aklından bile geçirmemiştir. 
Buna kuvvetli bir misal de göste
rebilirim: 

Sarnya henüz geldiğim günler
de, bir gece Hünkar dairesinden 
gelmişler; Efendimizi alıp götür
mü~lerdi. Bizim daire, biribirine 
girmişti. Kadın Efendi düşmüş, ha 
yılmıştı. Kalfalar, saçlarını başla
nnı yolarak ağlaşmışlardı. Bu hal, 
bir saat kadar devam etmişti. Bir 
c;aat sonra, sağ salim efendimizin 

Süleyman Paşa 

Sultan Azizin bulunduğu salonu 
göstermişler. Efendimiz, kalbi çar 
pa çarpa içeri girmiş. Koşa koşa 
gidip amcasının ellerine sarılmak 
istemiş. Halbuki, Sultan Aziz ken 
di ... ini görür görmez ayağa kalka
rak: 

- Gel.. Gel, Murat Efendi. 

. Diye seslenmiş.. Büyük iltüat
larla karşısına oturttuktan sonra : 

- Murat Efendi!. Eğri otura
lım, doğru konuşalım. Bu, padi
şahlık denilen fani şaltanat; hiç ta 
mah edilecek şey değildir amma in 
sanlık hali, bizleri buna meclup e
diyor. Bu makam öyle bir makam
dır ki, babayı ·evlada, evladı baba
ya, kardeşi kardeşe düşman eder. 
Hele padişahlarla veliahtler, biri
ibirlerine zerre kadar emniyet et
mezler. Biribirlerinin kuyularını 
kazarlar. Yekdiğerine bir türlü ısı 
namazlar. Biliyorum; bizim ara
mızda da bazı şeyler geçti. Fakat 
ne geçerse geçsin, biz yabancı de
giliz. Et, tırnaktan ayrılmaz. Bu 
gün, bana, senden yakın kimse o
lamaz. Onun için en müteessir bir 
zamanımda, sana haber gönder
dim. Derdimi dökmek istedim. 

Diye söze girişerek, annesinin 
yaptığı 1:-tıkareti anlatmaya baş
lar. Böylece içinin derdini döker. 
Sonra da: 

Hiç unutmam; Hünkar dairesi

ne giderken, adeta ölüm meydanı

na giden bir mahkum gibi sürükle 

nen efendimiz; büyük bir sevin~ 

içinde avdet etmişti. Böyle olmak

la beraber, amcasına karşı kalbi!l
de beslediği korku yine onun kal
binde baki idi. Hünkar dairesin
den doğru koşarak bir adamın gel
diğini görse, rengi sapsarı kesilir
di. İşte, bu hissi taşıyan efendimi
zin, Süleyman Paşanın davetine 
kolay kolay inanmaması pek talbıi 
idi. Bunun içindir ki, büyük bir ih 
tiyat göstererek o puslayı yaznuş; 
Hamit Efendiye göndermişti. Şa
yet; Padişahı hal'etmek :stiyenler, 
teşebbüs ettikleri işte muvaffak o
lamazlarsa o zaman efendimiz de; 

- Benim hiçbir şeyden haberim 

yoktu. Geldiler; beni dairemden 

zorla çıkarıp götürdüler. Diye

cekti 

(Devamı t1ar) 
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1 E K o N o M i 1 
İHRACAT: :--.. ·~~·· .... ·~~····--, ODADA: 

1 GUNLUK ı B "'d Ç .d. Bi! Haft~!~in_de { PIY ASA ug _ayın eşı ı 

Maddeler ~~k e:eı::~ ı:,;~:ta~nv~; • Görüşüldü 
ml~tir. Tüccar malı olarak ta kırk f 

. Haman ayının üçüne haftası için- b~ bin kilo sablmı~tır. ! 
de yapılan ihracatımız 74.851 lirnyı ı * ı 
bul.muştur. Bu haftaki ihracatta en : Yemeklik arpalar 4,10-4,15 kuruş- ı 
fazla malı Sovyet Rusya ile Alman- ı tan, beyaz mısırlar 4,05 kuruştan, kuş : 

Ya, İngiltere, İtalya, Amerika, Çekos 

1
• yemi 6•15 kuruştan, susamlar 17,10 : 

kuruştnn verilmiştir. 
lovakya çekmiştir. Gönderilen mal- * ı 

lar arasında 172200 liralık yumurta, ı Bir miktar keçi kıh kilosu 51 ku-
15,500 liralık kepek, 35400 yaprak t ruştan, deri tiftiği 80 kuruştan, sf
tütün 83800 liralık kuzu ve oğlak i yah yapaklar 57-58 kuruş arasında, 

debağ yUkü 55 kunı~tan verilmiştir. 

* pamuk, 3280 sahlep, 1330 zırnık, 4437 Zeytinyağlnrdan bir parti kilosu 
kabuklu ceviz, 830 afyon, 547 erik 38 kuruştan, beyaz J><'ynlrlcr 30,22- ı 
pestili, 4130 civa, 1596 içbademı 9384 32,31 ve knşer peynirleri dahi 56.10- t 
av derisi, 18774 ipek kırıntısı, 1904 ! 58 kuruş arasında sablmıştır. • 

keçi kılı 3300 kitre, 10250 kösbe, •••••••••••••••• ••••••••.-
33450 yerli mensucat, 9225 barsak, 
11218 arpa, 6207 pamuk döküntüsü, TORKOFISTE: 
9288 şimşir kütüğü, 747 acıbadem, 
3268 ceviz kütüğü, 839 pala.mut, ve 
iki bin liralık müteferrik mallar 
2595 liralık bal.mumu ihraç edilmiş
tir. 

lsviçreden Bir Şikôyet 
Urfa malı buğday namı altında bir 

firma tarafından İsviçroye, Diyarba
kır mıntakasının karışık bir buğdayı 
gönderilmiştir. Bu hareket İsviçre pi
yasasından alakadar makamlara şika 
yetler yapılmasına yol açmıştır. Ve
kaletçe bu firma hakkında yapılan 
şikfıyetler tetkik edilmektedir. 

Afyon Kongresi Dağılch 
Bir müddettenberi beynelmilel af

yon ziraat ve ticareti için Cenevrede 
toplanan afyon kongresi dağılmıştır. 
Kongrede Türkiyeyi temsil eden u
yuşturucu maddeler inhisarı müdürü 
Hamza Osmanla İktısat Vekaleti i!ı
racatı teşkilatlandırma müdürü Ser
vet, bugün şehrimize dönmüş buluna
caklardır. 

FUARDA: 

Teşkilatta 
Yeni Değişiklik 
Yap1lıyor 
İktısat Vekaleti dış ticaretimizin e-

hemmiyetine binaen Türkofis için A

ğustostan itibaren tatbik edilecek ye-

ni bir kadro hazırlamaktadır. Yeni 

kadroda ikisi dört yüz ve ikisi beşyüı; 

lira maaşlı dört ticaret konseyliği ih-

das olunacaktır. Konseylerin maiye-

tine de üçer yüz lira maaşlı dört ra

portör tayin olunacaktır. Tokyo tica-

ret konseyliği de ilga edilmektedir. 

Bombny itcaret ataşesi Turhan Celal, 

İskenderiye konseyliğine tayin olun

muştur. İskenderiye konseyi Sait 

Nemli merkeze alınmıştır. Yeni tnyin 

lerde vazife alanlar Ağustosta vazife

lerine gitmiş bulunacaklardır. 

Bisküvi Yapanların 
Müracaati 

Şehrimizde pisküvi yapan küçük i
malathaneler dahi kendilerine mua

mele vergisi tatbik edildiği takdirde 

çok zarar göreceklerini ileri sürerek 

bu vergilerden istisna edilmelerini a
lakadar makamlardan dilemişledir. 

Buğday mevzuu etrafında Ticaret 
odasında alakadar tüccarlarla yapı
lan toplantılnra, dün de sabah ve öğ
leden sonra devam edilmiştir. İki 
günde dört toplantı yapılmıştır. Bu 
güne kadar mevcut kanunlara göre 
birinci kısım, yani buğdayın istan
dardı meselesi şümullendirilmiştir. İ
kinci kısım, mürakabe vasıflarını or
taya koyan hükümlerdir ki, buna gö
re buğday nizamnamesini ikiye a
yırmak mümkündür. Biri buğdayı 
vası4}.aştırmak, diğeri vasıflandırıl

mış malın kontrol şeklidir. Toplan
tılardan düne kadar alınan netice İk-

tısat Vekaleti tarafından hazırlanan 

ön projenin tamamen kabul edilme

sile bitirilmiş oluyor. Vekaletçe tes

bit edilen üç üp buğdayın evsafı ve 
ecnebi maddeleri nisbetine göre de-

recelendirilmesini tüccarlar da mu

vafık bulmuşlardır. İhracatlık Türk 

buğdayı bu suretle dokuz dereceye ay 

nlmış oluyor, bu derecelerin dışın
da bir de yemlik buğday kabul edil
miştir. Yemlik buğday dahi yemlik 
adı ile ihraç edilebilecektir. Görüşme 
lerde nümunelerin ne suretle alına
cağı, analiz şartlan ve buğdayın pi
yasa bakımından formülleşmiş karak 
teristik nolrtalan üzerinde ihracatçı
ların mütaleaları dinlenmiştir. Pren
sip olarak birinci sertlcrde yüzde iki 
çavdar, ikinci sertleroe yüzde beş çav 
dar ve üçüncülerde yüzde sekiz çav-

dar nisbeti kabul olunmuştur. Birin-

ci yumuşaklarda yüzde iki çavdar, i-

kincilerde yüzde yedi ve üçüncüler

de yüzde on iki çavdar kabul olun-

muştur. Yumuşak misketlerde çav

dar nisbeti yüzde beş, ikincilerde yü.z 
de sekiz ve üçüncülerde yüzde on iki 
olacaktır. Yüzde yirmi çavdan ihtiva 
edecek buğdaylara da yemlik adı ve
rilmiştir. Buğdaylarda bulunacak ar
pa mikdarı içinde bi.ıtün tipler kalite 
lendirilmiştir. Buğday görüşmeleri
nin çok müsait bir hava içinde de
vam etmesi hükumetin ihraç malları
mız hakkında da beslediği ümitlerin 
yakında t9hakkuk edeceğine şüphe 

Bir Kataloğ Hazırlandı 
İzmir Fuar Komitesi İzmirin iktı

sadi ve turistik vaziyeti ile fuara iş
tirak eden müesseseler hakkında mu
fassal bir kataloğla, fuarı ziyaret ede
ceklere dağıtılmak üzere bir de İzmir 
rehberi hazırlamıştır. Rehberde İzmi
rin gezilecek yerleri, oteller, gazino
lar, nakliye vasıtalarının tenzilatlı fi
yat ve ücretleri ayrı ayrı gösterilmek 
tedir. bırakmamaktadır. Tüccarlarımız da 

Bir Yıl Müddetle Uzatıldı 
bu geniş hüsnü niyet ve yerinde ~ 

Geçen sene Türkiye - Finlandiya ve lan teşebbüsün karşısında memleket 
bizimle Macaristan .arasında yapılmış 

olan ticaret anlaşmasının müddetleri 

bitmiştir. Fakat bu anlaşmalar tara

feynce feshedildiğinden kendi kendı

ne bir yıl uzatılmış oluyor. 

-\et etmesi üzerine, bütün kor
ır ve endişeler hitama ermişti. 
z sonra da, efendimizin böyle 
pandıras götürülmesinin se
iğrenilmişti. 

- Bu kadar kişinin önünde gör
düğüm hakareti bir türlü hazmede 
miyeceğim. Artık saltanattan çe
kileceğim. Gi?l, yerime geç. Fakat 
ölünceye kadar beni hoş tutacağı 
na teminat ver. 

KISA BOYLU KUVVETLi B ORSA 

menfaatlerini gözönünde tutarak bil
diklerini ve tecrübelerini saklama
maktadırlar. Toplantılara devam edi
lecek ve cuma akşamına kadar buğ
day mevzuu üzerindeki görüsler ve 
tetkikler tamamile tesbit edilmiş bu
lunacaktır. 

.. 

t 

rıdimizin Valde Kadın Efen 
aklederken kalfalann işittik 
ve onların da odalannda bi 

ine anlattıklarına göre, Sul 
:z o gece pek sevdiği bir de-
1 yanına almış, saz dinli
. Bu delikanlının Padişah
t hususiyet kesbetmesi, çok 

Valde Sultanın sinirlerine 
yormuş. Oğluna verdiği na 
e rağmen, o gece yine o mü 
~iz vaziyetin tekerrür etti
>er alan Valde Sultan fena 

• öfkelenmiş. Başına bir şal 
ce, alem yapılan odaya dal
:> delikanlının kolundan tu
dışarı atmış. Padişah çalgı 

. ının ve mabeyincilerin göz-
.ı 

nünde cereyan eden bu baka 
.1 çok utanmış. Derhal çalgıcı 
:?ağıtmış, teessüründen, hün
'Üngür ağlamaya başlamış. E
nize (yani Murat Efendiye) 
yollamış. Gece yarısına yak 
>ir zamanda, bu ani davetten 

· k tiril tiril titreyen cfendi
ünkar dairesine geçer geç
er tarafı karanlık, sessiz, 
burada duran müsahipleri 
eyincileri süklüm pülüm 

kendilerini büsbütün bir 
mış. Çeneleri biribirine 
rpa; 

t şahane efendimiz nere-

Parmaklannın uçlarile 

Der. Bu sözleri büyük bir hay
retle dinliyen efendimiz, amcası
nın kendisini bir imtihandan ge
çirdiğine hükmeder. 

- Aman Efendimiz. Böyle bir 
şeyi aklımdan ve hayalimden bile 
geçirmem. Allah sizi, başımızdan 
eksik etmesin. Ben kendime, sizin 
veliahdiniz değil, sadık bir kulu
nuz nazarile bakıyorum. Ve sizin 
mevcudiyetinizle ütihar ediyo-
rum; bana bir daha böyle bir tek
lifte bulunmayınız. Size hakaret
te bulunmak, hiç kimsenin haddi 
değildir. Hem böyle bir söz, kati
yen harice aksetmemelidir. Bilhas 
sa, halkın lisanına düşürülmemeli 
dir . 

Diye cevap verir. Bu cevap, Sul
tan Azizin hoşuna gider: 

- Aferin, Murat Efendi. Doğ
ru söylüyorsun. 

Diye, efendimizin alnında~ ö
per. Derhal içeriden epeyce bir pa 
ra getirtir. Bu parayı Murat Efen
diye vererek birçok iltifatlarla da
iresine gönderir. (1) 

(1) Bu hAdlseyl nakleden g!Szde, bir 
noktada yanılıyor .. Sultan Aziz, hakika
ten saltanattan istifa etmek istemiştir. 
Fakat sebebi, valdesinin hakareti de
lildir. Biz, hakikati kurtarmak için, bu 

kadar işaret ebnekle iktifa edeceğiz; sa
dedimizden harfe olan bu istifa sebebf 
lıakkuıda faila mahimat venniyecetiz.. 

Plaj üzerinde yatanlar arasın
da, şimdi, kısa boylulan ayırt ede
ceğiz. Bunlann da iki tül'lüsü ol
duğunu, biraz dikkatle, çabuk an
lıyacaksınız. Kimisi yattığı yerde 
bile adaleleri gergin, omuzlan dik 
dul'uyor. Kimisi de omuzlan düş
müş, adaleleri gevşek. 

Bakınız, şu ilerideki gen~ ba
yan, boyu kısa amma, göğsü boyu
na göre geniş ve uzunca, kamı da 
hiç basık değil, genişçe ve dışarı
ya birnı: ı;ıkmış, şişman denilecek 
kadar da değil. Böyle mütenasip 
göğüs ve karın içinde uzuv da, 
şiiphesiz, mütenasip ve iyi işler. 
Bayanın iştahı yerinde, çalışkan, 
zeki, iyi ev kadını olduğuna da e
min olabilirsiniz. Evlenirse iyi an 
ne olacak. Çünkü dahili guddele
rinin hepsi yolunda işliyor. Yanın 
dan geçerken boynunu iyice gör
m iye ç~lışınız: Troit guddesi hiç 
büyük değil. 

Onun yanında bir genç bayan 
daha var. O da kısaca boylu, fakat 
kemikleri ve adaleleri daha kalın
u. Şişman değil, derisi kalın ~ 
kuru, saçlan gür. Yakından görür 
St'niz viicudii fazla kıllı olduğun
dan kollarında ve banklarında sı
kıca tu\'alet yaptığını farkcdersi
niz. Bu genç hayanın dahili gud
delerinin çoğu iyi işliyor, yalnız 
böbreklerinin üstiinde guddelerin 
çıkardığı porman fazla, onun için 
fazla kılh ve kemiklerile adaleleri 
daha kalın. 

Daha ötede yatan bayana da 
dikkat ediniz. Onun boyu biraz 
daha uzun, fakat elleriyle ayakla
rı vücudünün uzunluğu ile hi~ 
mütenasip değil: Kocaman, elleri 
çamaşır yıkamaktan, ayaklan çok 
yürümetken biiyiimüş sanmayı
nn. üzerindeki mayo kendisinin 

işçi, yorgun bir kadın olmadığım 
gösteriyor. Kafatasının içindeki 
ipofiz guddesi fazla hormon çıka
nyor da elleri ve ayaklan bü
yütmüş . 

Onların daha flerisinde, arka
daşlannın arasında oturan deli
kanlıya bakınız. Kısaca boylu, a
daleleri haylice büyiik, kollan ve 
bacaktan şişmiş gibi. Bütiin vücu
dü de zaten topuz gibi. Şüphesiz, 
spor yapmış veya yapıyor amma, 
bu hal sadece sporla olmaz. Onun 
da böbreklerinin iistiindeki gudde 
Ier fazla işliyor da kendisine bu 
pehlivan tipini vermiş. İnanmaz
sanız, yanından geçerken derisine 
dikkat ediniı: Hem kalın hem de 
çok esmer. 

Bir de yanındaki, yine kısaca 
boylu, arkadaşını tetkik ediniz. 
Göğsü uzunca, kamından daha bü 
yük. Karnı Jıem küçük, hem dar. 
Kollan \'e bacakları kıH, başı bü
yük, adaleleri kuvvetli görünü
yor, .fakat arkadaşlarına sorabil
seniz pek te zeki olmadığını söy
liyecekler. Bu delikanlının erkek
lik guddeleri fazlaca işliyor. Ka
dınlar kendisini beğeniyol'lar, o
nun için halinden mağrur. 

O grupa yakın kadınlar arasın
da haşı, uzun değil, geniş, omuzla
n dar, kalçalan büyük bayanı gö
riiyor musunuz? O da kısaca boy
lu, fakat bacaklarına daha dikkat
le bakınız: Bunların yukarı kısmı, 
diz kapaklarından aşağı kısma nis
betle daha uzun. Kalçası omuzla
nndan geniş, diz kapaklarından 
aşağı kısmı kısa, yilzü basık kadı
mn kadınlık guddeleri fazla işli • 
yol' demektir. 0 da fazla aşık. Bil 
seydi, yakın gruptaki, kendisini 
beienmiş tarzda mağrur yatan de 
likanh ile evlenirdi. 

29-6-938 

ÇEKLER 

Acı hı; 

Londra 6.23 
Ne\v-York 125.70 
Parls 3.5025 
Milfıno 6.6125 
Cenevre 28.8125 
AmsterdW"" G9.E925 
Bc.rlin 50.64 
Brüksel 21.32 
Atina 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prng 4.565 
Mndrid 6.9225 
Vnrşova 23.68 
Buda peşte 24.92 
Bükreş 0.9375 
Belgrnd 2.87 
Yok ohama 36.37 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.715 

PARALAR 
Ahi 

ll'nmJ: 

Dolar 
~ 

Liret :E-
Bclcika F1 E 

C1 

Drahmi .§ 
tsvtcre Fr. 

;:: 
c;, 
:> 

LeVll .. 
r.: 

Florin. ;; 
Kron Celı: a 

c. 
Mark Q 

Zlotf c:ı 
'C 
c:ı 

Pengo e 
Lq o 

ı:::ı 
Dinar 

Kron (svec 

\.. 

Kapantı 

6.23 
126.-

3.5025 
G 615 

28.8075 
69.59 
50.64 
21.3225 

1.14 
,1.5375 
4.565 
6.9225 

23.68 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.715 

Satış 

) 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu: 15 - 27, dolmalık 

.. biber: 18 - 20, Sivri biber: 18 - 25, sa
kızkabağı: 2,50 - 3, çalı fasulyesi : 
6 - 7 , Ayşekadın: 10 - 11, kır domate
si: 5 - 6, sırık domatesi: 7 - 10, bak
la: 6 - 7, araka: 11 - 12, semizotu: 2,50 
3, yaprak: 8 - 10, enginar: 1,50 - 4, 
sarımsak: 2.50 - 3.50 kuruş. 

Patlıcan baş : 3 - 4, orta: 2 - 2,50, u

fak: 1.50 • 2,50: Hıyar: 0.25 - 2. kuruş. 

Pancar demeti: 1,50-2, soğan: 2.50-
3,50, maydanoz: 0,40 • 0,60, dereotu: 

0,40 - 0.60, nane: 0,40 - 0,60 kuruş. 

Kirnz kilosu: 6 - 12, türbe eriği: 8 -
15, yerli çilek: 25 - 40, ağaç çileği 35 -
40, kayısı : 25 - 40, zerdali: 9 - 15, şef 
tali: 15 - 30, vişne: 13 - 20, armut: 11-
18, dut: 6 - 10 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet: 200 - 350, 
karpuz baş: 40 - 50, orta: 15 - 25. u
iak: 5 - 10. kuruş. 

Kadın Çorapları 
Kadın çoraplarının standart ni

zamnamesi hükümlerine göre yapı

lıp yapılmadığı kontrol edilmeye baş 
lanmıştır. Iktısat Vekaleti sanayi mü 
fettişlerinden Etem bu vazife ile meş 
gul olmaktadır. Etemle ticaret odası 
nın sanayi şpbesi müdürü A vııi ve 
iki raportör bi.ıtün fabrika ve mağa
zalarda kontrol yapmaktadırdar. Bu 
müesseselerde usule aykın çorap bu
lunursa bir zabıt yapılarak almn -
cak, nümunelerle birlıkte Ve1'itlcte 
gönderilecektir. 
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Af Kanunu Kabul Edildi 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -

Xamutay af kanununun müzakeresi 
münasebetile tam manasile tarihi sa 
atler yaşadı. Ve bütün bir tarih dev-

\ resinin dosyasını kapamazdan evvel 

Şükrü Kayanın 
--~ Telgrafı 

lan olmadığı halde bugün memleket 
te hayata atılacak çağa varmış bulu
nuyorlar. Benim duydu.klanına göre, 
bunlar arasında ba·balarımn fenalık
larını yüzüne vuranlar bile var. Bu 
çocuklar istiyor ki, artık kendileri de 
babalarının hatasını tamir edebilmek 
ve memlekete olan borçlarını ödeye
bilmek icin kendilerine fırsat veril-" 
sin, esasen bir cürmün mücrimden 

son hesabını gördü. 
Kürsüye evvela İbrahim (İsparta) 

çıktı. Geçmiş, acı zamanlan hatır -
!attıktan sonra dedi ki: 

- Milletin varlığına tecavüz eden 
lerin aflarına gönlüm razı olmuyor. 
Bu ülke, yalnız hizmet edenleri ih
tiva etmelidir. Kalplerinde vatan aş 
kı taşıyanlar, aziz oluyorlar. Düş -
manlara yardım eden fasiki mahrum 
lar, irnansızlıklarının cezasını çeki
yorlar. Buna rağmen af teklifi insan 
lık namına muvafık görülebilir. Bun 
ların millet ve tarih huzurunda da 
af kazanmış, yürekten pişman ve 

tçok dikkatli olmaları lazımdır. ' 
Bu af Atatürkün bir ilhamıdır. 

İnsanlık için yeni saadet yolunu 
Milletler Cemiyeti değil, Atatiirk 
bulmuştur. Bu asırda mahdut a
damlar yetişmiştir. Atatürk hep
sinin üstündedir. 
Atatürkiı dünyanın umumı sıya -

setine baş yapsalar, dünya kurtul -
muş ve doğru yolu bulmuş olur. 

Emin Sazak' ın sözleri 
Emin Sazak (Eskişehir): 

- Bu memlekette selameti söz 
blrliğinde, Şefin etrafında toplan -
makta gören bir parti var. Böyle ol
duğu halde, bu kanunun gelmesine 
tahammül ediyorum. Bu his, bütün 
millette umumidir. Anamızı, baba
mızı öldüreni affedebiliriz. Fakat 
milletin istiklalini yok etmek istiyen 
insanlar tarihte görülmemiştir. Boy 
le bir cürmün çocuklarımız tariıfın -
dan affedilcc~k bir cürüm diye og
renilmesine raz1 olamam. Böyle bir 
zihniyeti nasıl olur da cocuğuma ve
ririm. Beni perişan eden budur. Af
fı kabul etmekle tarih huzurunda, 
gelecek nesil huzurunda bir cürüm 
işlemiş olmuyor muyum? Yanlış mı 
görüyorum. Maarif ve Adliye Vekıl 
leri bize bunu anlatsınlar .. Gelecek 
nesil için tehlike yok mu? Böyle cür 
mün affedilebilecek bir şey diye ço
cuklann.ızın kafasına girmesi caiz 
mi? 

Bu adamlar içinden Erzuruma ka 
dar giden demiryolunu görünce ben 
hata ~tmişim diye kendini demiryo
luna atacak çıkacak mı? 

Aka Gündüz'ün aözleri 
Aka Gündüz: 

- Ben kendimi manevi bir müc
rim mevkiinde görüyorum. Çünkü 
affolunmıya ben muhtaç iken yanlış 
bir kelime Be başkalarını affetmiye 
teşebbüs ediyorum. Bu kanundaki 
af kelimesi bir formül halindedır. 
Manası, bir cezayi bitmeden affet -
mektir. Fakat benim a!fetmiye mad
di ve manevi hakkım var mı? Mane 
vi hakkım yoktur. Bunu yapmakla 
manevi mücrim vaziyetine giriyo • 
rum. Çünkü kocasını İnönünde, ev
ladını Sakaryada bırakan Türk ana~ 
lannın felaketine sebep olanlara be
yaz rey vereceğim. Ellerimi ~ıp di 
yorum ki: Ey öksüz bırakılan kar -
deşler, analar; bu kanuna beyaz rey 
verdiğimden dolayı siz beni affedi
niz. 

Mehmet! Ben bu beyaz reyi ver
medim. Kardeş, beni affet. Bu b~
yaz rey için esbabı mucibe layiha 
sına lüzum yok. Niçin beyaz rey .. 

l\Iuhakkak maddeten, manen so
racaksınız: Tek esbabı mucibe var. 
Hiikumct böyle miihim bir kanun 
hazırlarken Bilyiik Şefin reyini al
mamış mıdır?. Atatiirk Şef oldu
ğu günden beri ne söylediyse, ne 
yapmışsa iyi yapmamı!! mıdır?. Bii
tiin esbabı mucibe hudur. Arkadaş
lar, Atatiirk düşiinmfü~tür, hiikume 
tin kararına e\'et demiştir. Demek 
ki bunda bir iş var. Ona inandığı
mız, itimat ettiğimiz için buna i
man ediyoruz. İşte ben onun için 
beyaz rey \'ereceğim. 

Adliye Vekili kürslicle 

Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri Şiikrü Kaya İstan 
bul gazetecilerine aşagıdaki tel 
grafı yollamıştır: 

1 Türk Gazetecileri 
~ lstanbul 

Nihayet bir hakikati tebarüz • 
ettirmekten ibaret olan ,•azifemi ı· 
ifa mi.inasebetile gösterdiğiniz 

arkadaşlığa teşekkür eder, sev
gilerimi ve saygılarımı suna -
rım. 

Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya 

sonra normal vatandaşlann haiz ol
duğu hakları iktisap ediyorlar. 

Üçüncü kısım da yıllardanberi ha
pisanelerde yatan ve adedi 25 olan 
mahkum'iardır ki bunların cezası kaii 
görülerek kayıtsız ve şartsız affedili
yorlar. 

Kanundaki bu üç hedeften başka 

dikkatle takip ettiğimiz bir de pren-

sip meselesi oldu. Bu prensip mesele 

si, bu kanunun şümulünün içinde, 

normal ceza mahkemelerimizin nor
mal adliye teşkilatımızın kararların
dan herhangi birisini koymamak. Gö
rüyorsunuz ki, arkadaşlar, kanun si:ı:
lere yersiz bir gururla bir af getir
miş mahiyetinde değildir. Bilakis he
saplı, kitaplı, ve ölçülü bir af getir
miştir. 

Biz aradan yirmi sene geçtikten 
sonra, meseleyi tetkik ederken gör
dük ki, o günlerde o zaman doğma
mış çocuklar bu suçla hiç bir alaka-

başkasına sirayet etmesi hiç bir hu
kuk prensibine uygun olmadığı gibi 
sirayet eder gibi görünmesi de ayni 
derecede muzırdır. 

Arkadaşlar, arkadaşlarım, söz söy
lerken, şimdi biraz evvel bendeniz de 
maruzatta bulunurken ve hatta ara
mızda hasbihaller ederken daima bu 
adamların şahısları gözümüz önünde 
bulunarak mütalea yürütüyoruz. Yü
rüteceğiz ve yürütmekte devam ede
ceğiz. Yalnız reylerinizi verirken bu 
adamların ailelerini ve çocuklarını 

düşünerek müsamahakar olmanızı ri
ca ederim. Bu bedbaht adamların ço 
cuklarını dlişünerek reylerinizi isti
mal etmeniz, kendileri hakkında söy
lenen sözler kadar yerinde olacaktır. 
Bundan ba~ka yine göstermiş olaca-

ğız ki, büyük milletler ve büyük şef
ler cezalarında ve afivlerinde daima 
büyük hamleler yaparlar. Türk mille 
ti onun şeıfi çok büyüktür. Affi d~ 
eserleri gibi büyük olacaktır. - şiddet 

li alkışlar, bravo sesleri -
Adliye Vekili beyanatta bulunduk

tan sonra Mehmet Somer heyeti rnah 
susadan karar alanlar hakkında iki 
sene amme hizmetinden mahrumluk 
şartının kaldırılmasını istedi. Adliye 
Pnc-iimeıı i isi Kıırultavın reyine bıral< 
tı. Kurultay Mehmet Somerin takri-

rini kabul etmedi. 
Ateşli umumi münakaşadan sonra 

maddeler hemen hemen münakaşasız 
ca kabul edildi. 

lstanbu· ve Üs~üdarAdliveSaravları 
(Bası 1 incide) 1 maddelerin ve izler:n nelerden iba -

tanbul adliye sarayını~ yapılmasına ret. b.u~un.duğu ve şahitlcri.n hüviyet 
bu sene içinde başlanacağını kuvvet lerım ıhtıva eder. 
le zannetmekteyim. Üsküdar adliye Şikayet veya şahsi dava yoluyla 

binasının inşasına da bu sene başla- takip edilen suçlarda şikayet edil • 
nacaktır. 

Muharririmiz, meshut suçlar ka
nununun ağır ceza suçlarına da teş 
mili hakkında meclisçe kabul edilen 
kanunun tatbik şekli hakkındaki 

bir sualin~ de şu cevapları almıştır: 
- Evet, meşhut suçlar kanunu -

nun ağır cezalara teşmili hakkında
ki kanun Büyük Millet Meclisinden 
çıkmıştır. 3005 numaralı kanunun bi 
rinci maddesini değiştiren yeni ka
nun aynen şudur: 

Madde 1 - Adliye teşkilatı olan 
yerlerdeki belediye sınırları içinde 
ve panayırlarda işlenen ve faili o sı 

rada veya pek az sonra yakalanan: 
A - Ağır ceza mahkemelerinin 

vazifeleri dışındaki meşhut suçlar 
B - Türk ceza kanununun 529, 

534, 539, 54~. 547, 548, 551 , 565, 567, 
534, 539, 545, 547, 548, 551, 565, 575, 
568, 571, 572, 573, 574, 575 Ye 576 
ıncı mnddelerile 540 ıncı maddesinin 
2 inci fıkrasında yazılı meşhut ola
rak işlenen kabahatler hakkında 

takip ve duruşma, bunun hükümle
rine tabidir. 
3005 sayılı meşhut suçların muha -
keme usulü kanununun da bazı mad 
deleri değiştirilmiştir. Bu kanmı da 
aynen şöyledir: 

Madde l - Faili suçu işlediği sı
rada veya pek az sonra yakalanan: 

A - Ağ1r ceza mahkemesinin va
zife gördüğü yerlerdeki belediye sı
nırlan içinde işlenen ağır cezalı meş 
hut cürümler. 

B - Asliye teşkilatı olan yerler
deki belediye sınırları içinde ve pa
nayırlarda işlenen ağır ceza mahke 
melerinin vazifeleri dışındaki meşhut 
cürümlerle Türk ceza kanununun 
529, 534, 539, 540, 548, 551, 565, 567, 
571, 572, 573, 574, 575 ve 576 ıncı 
maddelerile 540 ve 54 7 inci maddele 
rinin ikinci fıkralarında yazılı meş-

diğinln zabıt varakasına yazılması 

ve şikayet edenin bu varakayı imza-

laması lazımdır. 

Bundan evvelki fıkralarda, delil -

lcrin tcsbitine müteallik olmak üze-

re zabıtaya da verilmiş olan vazife, 

ağır ceza mahkemesinin vazifesine 

giren meşhut cürümler de münhası-

ran cümhuriyet müddeiumumisine 

aittir. 
Cümhuriyet müddeiumumisi ağır 

ceza mahkemesinin vazifesine giren 

meşhut cürümlerde lüzum gördüğü 

şahitlerin ifadelerini de muhtasaran 

zapteder. Ciimhuriyet müddeiumu -
misi yakalanan şahsı sorguya çekil -
dikten sonra amme davasını açmağa 
lüzum görür ve umumi hükümlere 
tevfikan takibat yapılmasını zaruri 
kılacak sebepler mevcut bulunmaz· 
sa duruşma yapılmak üzere :naznu 
nu iddianame ile o gün vazifeli mah 
kemeye gönderir. 

Madde 9 - Vazifeli mahkeme, 
cümhuriyet müddeiumumisi tarafın 
elan sevkedilir edilmez başka işlere 
tercih ederek maznunun duruşması
na başlar. Duruşmanın bir celsede 
bitirilmesi Jaz1mdır. Kanuni zaruret.
ler dolayısile işin bir celsede kara
ra bağlanması mümkün olmazsa du -
ruşma bu imkansızlığı doğuran nok
sanlann en çabuk vasıtalarla ikmali 
için lazım gelen müddet göz önünde 
tutularak ona göre başka bir güne 
tehir edilebilir. Ağır ceza mahkeme
sinin vazifesine giren meşhut cürüm 
lerde mahkeme umumi hükümle -
re göre takibat yapılması lüzumuna 
kanaat getirirse bu dairede takip e
dilmek üzere evrakın cümhııriyet 
müddeiumumiliğine tevdiine resen 
dahi karar verebilir. Bu karar kati-
dir. 

Bunu mütcakıp kürsüye Adliye Ve 
kili gelerek ezcümle şu sözleri söyle
di: 

hut olarak işlenen kabahatler hak
kında takip ve duruşma bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Yeni Spor 
Kanunu 

Bayar'm 
Verdiği 
Hesap 

(Ba~ 1 incide) 

Fakat mfisbet çalışmak ve meş
ru kazanmak istiyen namuslu ecne
bi sermayeleri, memleketimizde 
her türlü saygı ve kolaylık bekliye
bilir. 

Başvekil, Dersim meselesinin 
kati tasfiyesi hakkında mü

hi.ın haberler verirken Cümhuriyet i
daresinin en kati bir prensibini ifa
de etmiştir: 

Türk milleti, seyyan muameleye ta
bi insanlardan mürekkeptir. Hiç kim
se imtiyaz, Türk kanunlarından ayrı
lık iddia edemez. 
Ba~ekilin af meselesi münasebeti

le söylediği sözler, ancak bütün ide
allerini tahakkuk ettiren, rejimi kalp
lerd,e yerleştiren, kimseden pervası 

olmıyan olgun ve bahtiyar bir nes
lin Başvekilinin kullanabileceği ne
cip ve asil lisandır. Bu sözlerde asil 
kelimesinin delalet ettiği bütün şefa
kat ve genişlik vardır. Bu sözü sabah 
celsesinde 150 likler hakkında ağır 

bir lisan kullanan hatipleri tenkit i
çin söylemiyoruz. Sarfedilen bütün 
sözler, mutlaka söylenmesi lazımge
len sözlerdi. Bütün bir tarih devrinin 
hesabı görlilürk:en, dosyası kapatılır
ken bu sözlerden herhangi birinin e
sirgenmesi noksan kalırdı. Millet var 
lığına karşı en ağır suçlar işliyenleri 
affederken bütün bir dünyadan iba
ret dar zindanlannın kapısını açar
ken, aleyhine çalıştıkları rejimin ne
ler yarattığını görmek ve pismanlık 
duymak fırsatını kendilerine verir
ken son bir defa içini dökmeye mut
laka muhtaçtı. Mcbuslanmız, mille
tin duyduğu bu ıstırabı ifade eder
ken, Türk inkılabinın demir gibi sağ
lam ruhunu ortaya koymuşlardır. Ka 
mutayın dünkü hıtabet seviyesi çok 
yüksekti. Affedilecekler hakkında 
belki de fazla ağır sözler vardı. Fa
kat bunların hiç biri, bir hatibın t e
sir yapmak için hazırladığı cümlele-r 
değildi. Her biri yanık . bir yürekten 
ve acı tecrübelerle olup hatıra ale
minden geliyordu. 

ununla beraber, Başvekilin B söylediği son ·nkur sözler, 
hu miinaka~ayı en olgun bir şekil
de bağlıyor ve muinin hesabım 
kapıyor. Affedilenler yeniden doğa 
caklardır. 

Bilinen ve kapanan mazileri üze
rinde değil, yeni yapacakları işler ü
zerinde bütün millet hassasiyetle du
racaktır. Aralarında memlekete ni
fak ve dedikodu havası getirebilecek 
lerini zannedenler varsa aldandıkh
rmı çok çabuk farkedeceklerdir. Bıı 
kadar müsbet ve hayırlı işler başar
mak imkanın1 veren milli birlik ve 
ahenge olan herhangi tecavüzkarlığa 
Türk milleti müsamaha göstereme?.. 

Başvekilin, hakiki inkılapçınm 
vazife telakkileri hakkında söyledi
ği sözler, inkılabın manasını kav
ramıyanlara ve dünkü hizmete kar
şılık imtiyaz ve inhisar bekJiyen· 
Ier varsa bunlara çok kuvvetli bir 
derstir. Bir inkılapçı daima hizme
te hazır olan, fakat hu hizmete kar
şılık hiç bir zaman nimet, imtiyaz 
ve inhisar beklemlyen adamdır. 
Başvekil diyor ki: "Birkaç bedbah-

tı affetmişiz, etmemişiz, hiç bir mad
di ehemmiyeti yok. Mühim olan nok
ta; kinlerin susması ve Türk vahde
tinin, yüzellilikleri bile hariç bırak
mak ihtiyacı duyu1mıyacak kadar bü
tünleşmiş ve çelikleşmiş olmasıdır." 

B aşvekilin Kemalizmin gerek 
sağdan ve gerek soldan gel

sin, bütün yabancı ideolojiler hak
kında ortaya koyduğu prensip, açık
tır, katidir. Bu mana ve ruhta b!r 
Kemalizmin bekçisi olmak her Tü...-k 
vatandaşının vazifesidir. Başvekilin 

dediği gibi, her türlü.rejimlere, ken
di ülkelerinde kalmak şartile saygı 

ve müsamahamız var. Fakat hudu
dundan çıkıp ta milli Kemalizmin hu
duduna girmeye kalkarsa büyük mu
kavemet görürler ve kafaları kırılır. 

Başvekil Millete Hesap Verdi 
(Ba§ı 7 ncide) ması için azmimizi yeter gc>rr 

milli müdafaa ve milli mücadele es- Sizin teveccüh ve muhabbetini 
nasında, bizimle yanyana, omuz omu
za, İstiklfil için mücadele ve müca
hede etmiş mübarek bir vatan parça 
sıdır. (Alkışlar bravo sesleri), eğer, 
milli mücadelede kahramanlık göster 
mşi her hangi bir şehrimizle Hatayın 
yaptığı mücadeleyi mükayese eder -
sek, en hafif manasile yani hiç olma:?: 
sa o kahraman şehrimizle. müsavi o
lacak derecede, İstiklal uğurunda fe
dakarlık etmiştir. Böyle bir halkı bı
rakamayız. Bu. Türkiye cümhuriyeli 
nin, ancak yapamıyacağı bir iştir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Kimsenin toprağında 
gözümüz yok 

Biz, hiç kimsenin topraklarına gö
züm ürii dikmiş değiliz, hiç kimseden 
birşey istemyoruz. Ancak, milli hak
kımızı istiyoruz. Bu milli hakkımızı 

istediğimiz zaman bunda Tolerans hi'> 
sesi olmadığını da ilave etmekten çe 
kinmiyoruz. Hak gÖ7:eti1ir ve istenir. 
Biz başkalarının hakkına riayet edi-
yoruz ve isteriz ki başkaları da bi
zim hakkımıza riayetkar olsun. 

Hatay meselesinin bidayette uğra
dığı mfü:kiilfıtı ve orada r.ereya,, e -
den feci hadiseleri, muhtelif vesile ve 

şekillerde size ifade edilmiştir. 

Cemiyeti Akvamın oraya seçime 
nezaret için gönderdiği heyet ç-ı:>kil -
miştir. Bu heyet hakkında Cemiyeti 
Akvama müracaat ıtmiştik. İntiha
bat daha selametli ve emniyetli şart 
lar içinde yapılmak icin tehir edil -
miştir. Hatay için mevcut garanti 
muahedesinde derpiş edilen askeri 
teşriki mesaiye dair müzakereler de 
vam etmektedir. Bugün çok arzu e
derim ki, size bu mesele h,,kkmda 
müsbet bir şey söyliyebileyim. Şim 
dilik söyliyebileceğim şudur ki, aldı 
ğımız malfımata göre bu rciizakere 
çok ilerlemiştir. Biz meseleyi dosta 
ne bir şekilde halletmek prensibin -
den ilham alarak Antakyadaki heye 
timize, son talimatı vermiş bulunu 
yornz. Diğer taraf ta ayni ilham ve 
ayni prens iple hareket ettiği tak • 

yik olmak bizim için en arzu 
bir keyfiyettir. Eğer bizi mcmle 
umumi hayatında ve tahsisen 
davasında sizin arzularınızı y 
getireceğimizi görüyorsanız r 
nizi lehimize olarak vermeyi ... 
rekli alkışlar) esirgememenizi 
ederim. (Şiddetli ve sürekli al 
lar) 

İbrahim Demiralay ( İsparta) 
Celal Bayar hükumetine her 1 
ta itimat etmekte hiç tereddüt 
mekteyiz. Fakat avdetim izdP 
işinin müsbet bir şekilde halleo 
sini gör- ekle bahtiyar olacağı~ 

Hükumet ittifakla itimat 
reyi aldı 

Başvekilin nutkundan sonra 1 
mete ittifakla itimat reyi verilrn 
müteakip Celal Bayar tekrar k 
süye gelmiş ve: 

- Arkadaşlar te~ekkür edE 
Biz, Şefimizin kudretli irade v 
fanile hareket ettikçe sizlerin 
çok yüksek olan samimi müzah 
niz bizimle beraber oldukca dah 
günler istikbaldedir demi~tir. 

-----<>---

Türkiyenin Mali 
Vaziyeti Her Sen 

inkişaf Ediyor 
(Ba~ 1 inde 

- Türkiye umum müdürlüğ' 
cümlei vezaifi ırasında Merkezi 
re ile Türkiye grupunu teşkil 
29 şubenin, bankacılık noktasu 
işletmesinin idaresi de vardır. 
bahsetmiş olduğum kalkınma 
keti devam etmiş ve milli ikt 
seri inkişafının da yardımiyle ki 
rımızda yeni bir tezayüt kayde 
miştir. 

Tiirkiye hükumeti diğer taı 
tan Fransız ve İngiHz hükun 
rile temasa girmiş ve bunlarda 
dncisine Diiyunu Umumiye ta 
)erinin tamamını bundan b~ 
emtaa mübayaasında istimal 

dirde bu davanın, yani askeri mi.iza- k 
k · b b mek suretilc Tiir parasile ö erenin, 1yi ir surette iteceğini ü-

mek niyetini izhar eylenıi~tir. 
mit etmek caizdir. Hatay davamı - Halbuki 1935 senesi Türk _ F 
zm mesut bir tarzda halledilmesi ve b T 

sız anlaşması rnuci ince Societe i 
Fransızlarla çok çetin bir imtihan merciale Franco - Turque'e rn( 

geçirmekte olan dostluğumuzun mah olan ve bu şirkete şimdiye k 
fuz kalması için, ki, bunu her iki ta- şayanı memnuniyet• bir şekilde n 
raf ta istemektedir, askeri müzakere ı·t t k o re edilen muame a , a sitlerin ' 
nin evvelemirde itilaf ile neticelen · ·ı b l • nız % 50 sine şamı u unmakta 
mesini zaruri addetmekteyiz. (Bra- Bu baptaki rni.izakeler devam et 
vo sesler, alkışlar.) . tedir. 

Ondan sonra feshedilen muahede- Ingiltere hükumetine gelince, 
lerin yerine yenilerinin ikamesi ve kiye hükumetile akdettiği itfü 
Hatayda diğer muamelatın ikmali Türkiyenin milli müdafaasına n 
ve cenup hududumuzda iyi komşulu tezi malzemenin Ingiltereden s s 
ğun idamesi tevali edecektir. Eğer alınmasını teshil eden bir krerJ s 
davamızı dostane bir şekilde hallet- maada, Türkiyenin, techizat ve ı 
mek imkanını bulursak herkesten ev- nabiini ve Ingiltere ile olan tica · 
vel biz sevineceğiz. Şurası muhak - ni inkişaf ettirebilmesini temine 
kaktır ki, bu milli dava ancak, Ha- tuf Export Credit! Guara1'tee 
tayı, Türk ekseriyeti icerisinden bir partment'in 10.000.000 sterliı 
hükumet kurmuş ve Türk kültürile bir krediyi tazammun etmekU 
idare olunur bir halde görmekle hal Evvelce bahsetmiş olduğum p 
!olunabilir (Bravo sesleri, alkışlar). ramlarmın tatbiki hususunda TÜ 
Bugün dava, henüz, size bu dediğim ye bu suretle ehemmiyetli bir mfü 
hal tarzına fiiliyatta isal edilmiş ola ret elde etmiş ?lduğu cihetle bu 
rak ifade olunabilecek bir vaziyette taki müzakelertn muvaffakiyetle 
değildir. Fakat bundan evvelki veba ticelenmiş olmasından dolayı ke 
meti muhafaza ettiğini söylersem sini tebrik etmek gerektir.,, 

haksızlık yapmış olurum. Daha mü 
layim, daha samimi diyeceğim, hava 
esmiye başlamıştır. Ve bu hava böyle 
esmekte devam ederse orada bekle
diğimiz dostluk esasları dahilinde bir 
neticeye varmak mümkün görülmek 
tedir. 

Kati ıalahiyet 
Büyük Meclisin tatili dolayısi!e ar 

kadaşlar sizden bu iş için, kat'i 5'1la 
hiyet istiyorum. Bu salahiyetle icap 
ederse mevcut veya münfesih bazı 
ahkam1 ahdiyenin temdidini yapaca 
ğımız gibi lüzumu halinde milli da
vamızı müdafaa için icap edc?n ted
birlerin ittihazı hususunda da im -
kan elde etmiş bulunacağız. (Hay
hay sesleri, alkışlar). Her şeyde kuv 
vetimiz sizin itimadınızdır. 

Sırrı İçöz (Yozgat): - Yerden gö
ğe kadar. 

Başvekil Celal Bayar devamla:
Bize tevdi ettiğiniz davaların milli 
menfaate uygun bir şekilde başarıl-

1 ngiliı Mc;mliyecileri 1 

Şerefine Ziyafet 1 

(BaJt 1 incide 

raya gelen Ingiliz ihracat kredi 
ranti dairesi reisi Miksen ve arka 
ları şerefine Iktısat Ve~ili Şakir lı 
sebir Ankara Palasta bir akşam 
yafeti verdi. 

Ziyafette Muammer Eriş, Eti Ba 
umum direktörü llhami Pamir, S 
mer Bank umum direktörü Nu~ 
lah Esat Sümer ve Iktısat Vekal 
erkanı hazır bulundular. 

Ziyafetin sonunda Şakir Kese 
bir nutuk söyliyerek Londra anla 
masının iki milletin iktısadi mün. 
sebetlerinin inkişafında il kadım 
duğu ümidini izhar etti. Ingiliz t 
ret ataşesi albay Vuts'un vazifes· 
den ayrılacağından dolayı tees 
gösterdi ve ticaret ataşesinin iki nı 
leket müşterek menfaatlerine hiz - Tetkik ve tasvibinize arzolunan 

kanun Jayihası münhasıran üç hedefi 
istihdaf ediyor: 

Madde 4 - Ağır cezalı cürümler 
dışında meşhut bir suç işlendiği za.
man zabıta, yakalanan şahsı tanzim 
edeceği zabıt varakası ve elde edece 
ği maddi sübut delillerile birlikte 
vakit geçirmeksizin ayni günde cüm 
huriyet müddeiumumiliğine teslim 
eder. 

Ankara 29 (TAN muhabirlnd~n)-. 

Celll Bayar neticede Hatay da
vasının son ııafhasını anlattı. Ve 
milli azmimizi en açık ve şüphe ka
bul etmez bir şekilde ifade etti. 
Kamutay, Celal Bayar hükUm.eti
nin bu milli işi başarmak için iste
diği geniş salahiyeti seve seve, tanı 
bir huzur ve itimat içinde verdi. 
Celal Bayarın müsbet, olgun, söz-

itimadın dahili işler hakkında da 
Türk şeref ve itibarını hergün bir de
rece daha yükselten harici işler hak
kında da yerinde olduğuna bir kat 
daha kanaat edecek ve Türk olmanın 
eşsiz şerefini kalbinin derinliklerinde 
duyacaktır. 

lerinden bahsetti. 
Bay Vuts buna teşekkür etti. 

kiyeye ikinci bir vatan gi)züyle bç 
ğını, kalbinin daima burada kalE 
ğını söyledi. 

Bunlardan birincisi 150 likler, ikirı 
cisi heyeti mahsusa kararları, üçüncü 
h edef te İstiklal mahkemesi mahkum 

!arıdır. 
Bunlardan birinci kısım sıkı kayıt-

lar ve şartlar altında affediliyor. 
.__ . . • --~- ı ... ,ı,.,.~-lr 1.,.,..,.n+ 1 ..,._.A_ __ ___ 

Zab1t varaksı yakalanan şahsın 
k 0 

l"n ~ı..ı.. 1ftl1 

Bugün kabul edilen Spor Kanunu 
münasebetile söz söyllyen Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, hükumetin bu 
işe verdiği ehemmiyet; belirtmiş ve 
bilhassa güreşe, biniciliğe ve dağcılı
ğa büyük kıymet verileceğini ilave 

Bay Miksen de iki memleket 
smda başlıyan yeni ve hayırlı r 
sebetlerin inkişafı hakkında ten 
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BAYANLA~ t 
Dudaklarınızın istedi~i 

rujları sizin için buldu~ 

COTY 
MEŞHUR FRANSlZ MARKASI 
l 

DIOOTI Paris COTY fabrika1annda imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 

TAN 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Onuncu lıletme Mildürlüpnden : 

İdaremiz ihtiyacı için mübayaa edilecek 5000 m' çam tomruk kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

ı Muhammen bedel tomrukların beher metre mikabı• 14 liradan 
"70000" liradır. 

2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. 
3 - Çam tomruklan Kars Orman Müdürlüğünce oltunun Köroğlu or 

manlanndan Devlet Demiryolları İdaresi için tahsis edilecek maktalardan 
tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sarıkamışta İdareye aid hizar fabrikasıdır. 
5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe aid şartnameleri 

Erzurumda idare veznesinden, Sarıkamış, Kars istasyonlarından ve 
Haydarpaşa Birinci İşletme, Ankara Devlet Demiryolları merkez vez
nesinden 350 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi müteahhithk vesikalarını ibrazı şarttır. 
7 - İhale 11-7-1938 günü saat 15 de Erzurumda Gölbaşındaki lşletme 

binasında müteşekkil komisyonda yapılacağından taliplerin tarihi mezkur 
da 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31 ve 32 inci maddeleri 
mucibince teklif mektuplannı ve icabeden diğer vesaiki vaktinde İ§letmc 
Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lizımdır. (3826) 

*** Beher desimetre murabbaı 4,80 kuruş olan 400 kilogram vlfne rengi 
yerli maroken keçi derisi açık eksiltme usulile 15-7-938 Cuma günü saat 
.ı5,30 da Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek is

teyenlerin % 7,5 nısbetinde teminat ve nizami vesikalarile beraber ko
misyona müracaatlan lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyon

dan verilmektedir. (4042) 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafia Vek!leti Sa Eksiltme Komisyonunca saat on be§te J!halesi yapı

lacağı ilan edilen aşa~ıda eksiltme günleri, mevzulan yazılı işlere ait lıa 

lelerin İcra Vekilleri Heyetinin yaz çalıfma saatleri hakkındaki 2/9067 

sayılı karan gereğinre saat on ikide yapılacağı ve teklif zarflannın da 

1 komisyonca saat on bire kadar kabul edileceği illn olunur. (2164) (4028) 

11 

Merzlfon'da lnıaat 
1 - Merzüonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptmlacak 
A - "34.777,. lira 35 Kr. Bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B - "3.692,, lira 96 Kuruş keşifli Yağdeposu. 
C - "8.485,. lira 16 Kuruş keşifli Cephanelik. ,,. 
Ç - "13.327., lira 74 Kuruş keşüli Umumi Mutfak, 
D - "10.727,. lira 50 Kuruş 50 tonluk Su deposu. 
E - "33.446,, Lira 28 Kuruş keşifli erat pavyonu, 
F - "2.341,, Lira 86 Kuruş keşifli Kanalizasyon, 
G - "17.468,, lira keşifli harici kablolarla harici tenvirat. 
H - "7.400,. Lira 53 Kuruş keşifli Elektrik Santralı binası. 
1 - 32.872 lira 50 Kuruş keşifli Yolun tutan olan 164.539 lira 88 Ku

ruş Yüz Altmış Dört Bin Beş Yüz Otuz Dokuz lira Seksen Sekiz kuruşluk 
İnşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teminat 9.477 liradır. 
3 - Keşü evrakiyle Proje ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumu tarafından verilecektir. 
4 - Eksiltme 5/7 /938 Sah günü saat 15 de Ankara TGrk Bava Kurumu 

Başkanlığı bin'5ında satınalma komisyonunda ~· 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ft MIO a,W kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhlWk ftllkalarl7le birlik· 
te teklü mektuplannı eksiltme saatinden bir saat WftllM kadar Ankara 
Türk Hava Kurumu Bafkanlığı binaf'Jnd.& tetekk\ll ecleD 8atua1 lm1 ltomia
yonu Reisliğine vermelidirler. "3570,, 

T. C. Ziraat Bankası lstanW •clen: 

lstanbul Semtin 1 
Müşlerilerlmize Kolaylık 

İş yerleri İstanbul cihetinde ola 1ayın müfterilerimlDa Oalata'ya ka
dar yorulmamalan için tahalle verecekleri senetlerden bafka btltiln fUbe 

ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de .20 Hulran 938 tarthln
den itibaren, Mısır Çarpı civarında Tahmls sokalmdakl emtia depomu 
bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on bef bu~ eumar ~ 
günleri dokuz buçuktan on bir buçula kadar kabul ederek emirlerini l<lr

atle yapacağımızı arzederlz. •3499" 3. cü Keıide: 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
İşin MeVZllU thale sünfl İhale saati ----------------------------

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralak 

ikramiyelerle { 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar . binlerce klıiyl ıengln eden bu 

piyangoya lıtirak etmek suretile siz de taliinlzl 
deneyiniz. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 
Amasra limanında mağruk Şahin ve Rize vapurlarının çıkanlarak li

manın temizlenTllesi kı:ıpalı zarf U5tulile eksiltmeye konmuıtur. İhale 7 
Temmuz 1938 Perşembe günü saat 16 da taliplerinin yüzde 7,5 .teminatı 
ınuvakkate olan 1253 lira 25 Kuruşa ait makbuz veya banka mektubile 
mezkur gün ve saatte Galatacia Deniz Ticaret Müdürlütünde komisyo
na ve şart!'.\.; meyi görmt>k isteyenlerin idare şubesine müracaatları ilan 
olunur. (3701 i 

lıt. P. T. T. Müdürlüğünden : 
Ağustos 1937 iptidasında meYcut olmakla beraber, kullanılacağı -mez

kür ay nihayetine kadar idareye verilen- beyannamede yazılmamış olan 
veyahut. Ağustos 1937 den sonr:ı alınıp yine kullanılmıyarak mühürlen
mesi esbabı tarafından bA istida t&lep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istirdat eduecek ve müteakıp mali seneye ait ücretler tah
sil olunmıyacaktır. Anc2k, Hazir~n gayesinden, yani o senenin ücreti 

Marmara gölü taldiye kanalı hafri- l/7 /938 
yatı ile secide inpatı. 
Tokatta Kaz ovasının sulanması için 7/7/938 
yapılacak gömemek regülatörü ile su-
lama kanalı inpatı ve sınai imalat. 

Çürükaudan Sarayköy ovısının sulan 13/7/938 
"'maaı için yapılacak kanal ve sınai 

imalAt. 
M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 15/7/938 
ovasının sulanıpaaı için yapılacak in-
pat. 

Elektrik Mütehassısı 
Avnıpada tahsil görmüş birinci sı 

nıf elektrik mütehassısı İstanbul ve

ya civarında it aramaktadır. Beyoğ
lu Tepebaşında Alp otelinde No. 8 e 

müracaat. 

Usküdar icra memurluğundan: 

~kanunen tahakkuk ettikten sonra mühürlenen radyolann o seneye ait 
ücretleri tahsil olunacaktır. 

Mahcuz ve satılmasına karar verilen 

bir adet Singer dikiş makinesi 8-7 
-938 cuma günü saat 10 dan 12 ye 

kadar Usküdar Batpazannda bilmü

zayede satılacağından talip olanla • 

nn mahallin\ie hazır bulunmaları 
ilin olunur. (8663) Keyfiyet Sayın halkımızın m•lümu olmak üzere ilAn olunur. (4014) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
25 - Haz ran - 1938 Vaziyeti 

AK.TlF. PASiF. 

! 
Lira Sermaye 

ALTIN: San kilogram 17.153.185 24.127.298,40 Dıtlyat Ake-1 
BANKNOT 17.738.4114,00 

UFAKLIK 1.378.847.71 ot3.242.800.11 Adi Ye fevkallcS. 
eDablldeld llahablrler: Hımıal 

Ttlrk llrua 

llariçt.eld Mubablrler: 
ALTIN: Saf! kilogram 9.054.814 

' Altma tUm1i kabil 8erbeaı 
döYisler 
Diler da.hıl• •• Borçla kB

a rlnc bü:l"1ert 

leaz1ne TallvlDerl: 

Denıht• edl, enala aakdl79 
karıdsta a 

c: Jtanunun 8 - 8 tnd maddele-
.. rin• tevfikan buine tarafmdan 
r dld tedlnt 
81~edat Cllıd&mı 

1: HAZiNE BONOLARI 
se rICAIU IBN&DAT 
la• 
·nı: .mm ve TabvW Clbdam 

(Denlbde edil• enala aak 
1-(cbeain lwplıil Beham" 

(Talwillt(ltibarf !u7metle) 

IB - Serbest abam " tab.n&t 

ı ........ : 

Altm •• ı>a.t. laerlae 
Tabvillt llseriu 

~ı .Jlrıeedaıtar 1 
ıı MuhteHf:: 

'344.840.72 

12.738.038,33 

8.150.43 

9.678.370.95 

158.7'8.&63.00 

"10.001.841.00! 

00 
53.510.858.00 

40.024.990.48 
8.906.473.14 

47.330.84 
9.299.283.42 

344.840.72 TedavWdeld Banlmotl&r: 

Derabde edilen eTrala aakdiJ'9 

Kanunun 8 • 8 tnct maddelerl
ae tevfikan buine tarafmdaa 
dlıı tediyal 

Derabde edi. nrala aalıdl79 
22.420.559,71 bakbem 

Karıılıta tama!IMD altm ol&rall 
Ulveten teda.We vuedll• 

Reeskonl mukabW ll!veten teda. 
vazed. 

143.890.814.00 Türk Llrul Mevcluatu 
Dövb taahbüdatı: 

AJtma taımu abD -.ws1 .. 
58,810.658.00 Dit• d6vizler ve alacaklı kll

rına baldyderi 

48.931.483.82 

9.348.594.28 
4.500.000.00 

13.831.897.73 

340.919,028,15 

lluhtelU9 

Lira 
15.000.000.-

2.712.234.11 
8.000.000.00 8.712.234.11 

158.748.583.00 

15.057 .949.00 

1U.81MUH.OO 

19.000,000,00 

13,000,000,00 175.690.814.00 

23.292.749.38 

70038 

32.550.210.75 32,550,911,11 

85,1172,519,55 

ı 

... - 340,919.028.15 ···-----r 2 Mart 1933 tarihinden itiHND 
Iskonto haddi ~ ll/2 Altm bmn• ...... % 43' 

12 

12 

12 

12 

• 
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Hava Okulu Ko111utanlığından: 
Bava Okullan talimatının il ma 1DM•11lade yazılı prtluı laab la

tekliler. 
Dilek kAğıdı ve vesikalan De Temmn bat1ı..,..ndın Ağustos 10nuna 

kadar Okula bat vururlar. Okutun bubmdula ~ dıpndı bulunanlar 
dilek kAğıtlan ile vesikalanm potta ile Okula ~- n alacakları 
karplıja göre hareket ederler. 

Madd 86 - Hava Okulu Gedikli kJqııını lb'me prtlan fUJllardır. 
A - Türk olacak. 
B - Ortamektep "Lise selrlzlnd mut,; ghıUtnf bWrmlt mı u 1 '1 ve en 

çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve 11ÇUf I~ Jmllanılınıya elverlfll 

olduğuna dair mütehassıslan tamam ola bir haatanecı. iıhhat beyeü ra
poru olmak. Boy, 1,65 ten apiı o1mı7ecaktlt. 

Dışarda bulunanlar: 
Bulunduklan yerin askerlik pbeslne ınlncaatla muayeneye g&nderi

lirler. Tam tefkilatlı sıhhi heyet bulunan ,erleide o yeria büyük kuman
danına müracaatla muayeneye pclerlJlr1-. 

D - Ahlikı ıallam oldutuna ve biç Wr MD'9tte mclu ve mabkhı olma
dığına dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis Amirli
ğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyuc:ular, OecUkU Srbqlar b•Jr1nndakl 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 
12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüt 
etmek, 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunlann içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve yaban
cı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyuculan askerl liseler oku
yuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lhım olanlar 
parasız verilir. 

V - Hava Okullanna kabul edilenlerden birinci mııfı muvaffakıyetle 
bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğ
rafçı, atıf ve bombardımancılıjı ayrılırlar. "318'7,, 

Altı Benzin Tankı Yapt.,.11C11• 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk !{.na K,urmnu tarafından 

yaptınlacak 25 er tonluk 6 tane Benzin Tankınul ...... bı-h zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 57.540 "Elli Yedi Bin Beş Yüz~ Jln 8'1 "Doksan 
Yedi,, Kuruştur. 

3 - İlk teminat 4.127,05 Dört Bin Yüz Yirmi Yec!l,. lira Bet kuruştur. 
4 - Ke§if evrakiyle Proje ve prtnameler 288 kunlf mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumundan verilecektir. 
5 - Eksiltme 4/ 7/ 938 Pazartesi günü saat 15 de Ank8ra Tark Hava Ku

rumu Başkanlığı binasında Satmalma Komisyonunda y•t.eaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler Kanuni teminat ve 2490 aqılı kulunun 2 ve 

3 üncil maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhlUik vtıllb1arile birlik
te teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir ııaat evveline kadar Ankara
da Türk Hava Kurumu Başkanlığı binasında teşekkül ediHı Satmalma Ko 
misyonu Reisliğine vermelidirler. "3571., 

Yüksek Müheadiı MekteM ve lblltm• 
Komisyonundan : 

938 Mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna ait (100000) par
ça çamaşırın yıkanmaaı açık eksiltmeje konul._ E1Dllltmesi 4/'7 /938 
tarihine tesadüf eden Pazartesi günil Mat (14) et. mektep bması içindeki 
komi9yonda yapılacaktır. 

Beher parçanın muhammen bedeli (4,~) kur.ış ve ilk temlnah <375.10) 
liradır. İsteklilerin prtnamesini eörmek ü&ere mekten ida!'f>sinfl müraca-
attan. (3539) 

Yüksek Müheadlı Mektebi DlrektörlltUnden : 
Mektep için iki kAtip • daktilo alınacaktır. En aşajl orta mektep me

zunu olmak, süatli daktilo yazmak ve askerliğini yapmış bulunmak şart
tır. Lisan bilen1er tercih edilir. İsteklilerin vesikalannı bir dflekçeve 
bağlıyarak 6-7-928 akşamına kadar müdürlüğe müracaatları ilan olu
nur. (4035) 

Sahibi ve umumi nPşriyatı idare eden: Ahnwt 4ntn YALMAN 
Guetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıld.tı yer TAN Matbaası 
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wtllklll'I ft flpNnhk flklyetlerl 
...W. U R l N A L ile iMfirbılz 

URINAL 
...... toplmtn uld Grlk ft ok
.... _. maddeleri eritir, kanı te-

..... leaet1 bot. almması kolay 

.. Yeniıelderden IOIU'a )'8l"llD bar 

.. ~ lolrillnde ahım. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
D!OCLU - !STANBUL 

--·111 ... ,.,........ lautuJmak için 

ZAMIN 
Olf•I•• Oi• Dlrektlrllğlnd•• : 

Ki* _.. •• ·.:ebl n • .......... tnplntl ıtbatl olan 30 hulran 138 
4le ..,ı 14 • Glmhm elkl illet =ı.ae wlarmm davetiye bekle
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GarJeı modem biçimde, 
Gri w beyaz fa•U4 pcmtcılcmlcı,., 

l'mıte.ıi fa•U4 pcı•Uılcmlcw, 
Palmbeach ( nn11eJ pcı•talcmla,., 

Keten w pcamu1clu pantcılcmlann 
z.ngı. p1c çefitleri 
RekLtm jiatıu BevoOlunda 

IAKER Mağasalannda 

Kiy Sandık Makbuzlan 
latanbal Vilayeti tarafından 

klJ' uncbklan için makbm bas
tınhmttır· Elli çift •araklı. tel 
dlkltll bir elldl 25 lnmqtur. 
Tapar• poe~paruı ile (30> ku
raştm • 

TAN Matbaumda satılmaktadır. 

Sat.ilk Makine 
Tranı•lıyonlan 

Kallamlmq 1 _.tim blmb -
tında makine tnmmhJODo pft. 
\:unü •• yataktan aeas fiyat .. 
~•tılıktır. TAN matbumna mil· 
-..r11at edlnh. 

VENOS 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
deyi hayatiye dolayıslle cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın eüzelliği.
nin bir tılsımıdır . 

VENOS 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan hay
rete düşüriır. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıkları yegane rujdur. 

VENOS 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale e
der. Saçlan parlak tutar. Dö
külmesine mani olur ve kı
vırcık yapar. Saç meraklılnn 
ve gençlerin hayat arkadaşı
dır. 

VE 05 
Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafif Ve
n üs pudrasile t1'valet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VEMOS 
Limon Çiçeği 

KOL~NYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesend 
olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

Mikroskop Gösteriyor ki: 
Sıtma parazitlen sivrisine1"lerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

Rfet olan sıtmayı vücutlumuza 8fllıy.or. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret; kammızm terkibinde l:ulunan -kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıklan yiyerek çotalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyeti
mizde sıtma nöbeti dediğimu. titreme, ürperme ve yanma hallerini arttı
nyor. 

Vatandaşl.. Sağhğını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsenik, ~elik ve bir çok acı nebatat hulbalarile hususi bir şekil· 

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. Sıtma
dan korunmak ve kurtulmak için birinci deva B t O G E N t N dir. 

BIOGENIM 

YEHOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çe§idleri mevcuttur. Yuze 
sürüldüğünde cilde fevkall
de tabii bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

KiRPiK 

Siirmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venus sü~ 
sile tuvalet goren kirpi~ 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VEMOS
1 

Ç A M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanlann kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının latif ve 
sıhhi kokulan VENUS çam 
kolonyasındf mevcuttur. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Büyük Bir Telaedclil 

Mübald6alı "Malq/cıj" 1calma411. 

CiLDE SURULECF"r '1A YET ~ 
CE · BiR PUDRA, TA.dil BiR G1l 
ZELLIK VERiR. 

Parısin şık ve kibar kadınlan, ~ 
ni bir moda meydana at~ 
Oplar, btitun gün zarf1nda biç paı 
laklık izi vermeksiıiıı "' ı:,.. ·11 çiç 
ği bir ten temin eden .) w.:ır bir pu 
ra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul l1 
en ince bir pudr.fyı ipekli elekten i1 
defa geçirilmiş ve hakikaten kreı 
köpugu ile karıştırılmış pudradır. 
Fransız kimyagerleri tarafından ' 
zun araştırmalar neticesinde elde e 
tikleri bu en son usul - Tokalon m 
essesesi tarafından hntıyaza altı 
mııtır. Tokalon pudrası, parlak ~ 
buruna ve yağlı manzaralı bir cild 
nihayet verecek ve size nefis ve 
saat zarfında "Mat" bir ten temin~ 
decektir. "Fini Mat" Tokalon pudtj 
sını kullandığınızda ne rüqir, ~ 
yağmur ne de ter, cildinizin güı.el1J 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuv- ğini bozmaz. Sehhar güzelli~ 
vetlendirir, iştihayı açar, d~nnansızlığı giderir Sıtma parazitlerini ôldü- arttıran bir tazelik ve bir cazibe~ 
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. rir. 8 cazip ve yeni rengi olan Toki 
Sıtmanın b\itun tekillerinrle şüa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec- lon pudrasını isteyiniz ve ku11anın 
zanede bulunur 

Daktilo Ara•ıyor 

..,_'ili! ~SJ IlJ!< .... ::.çe~:ı.1:':b~ ~~: ::: 
yor. Taliplerin Yenipoatane karp 

Pertev Karbonat Komprlmelerl sında Mimarvedad caddesi No. 28 

Çok temiz bl _ Kaıt>onattan ve tos karbonat alDİktakl mU,ldllit l6s Radyolin diş macunu fabrikuuıa 

önUade tut.alank J1IPl)mıltır. •m•u•· rc•a•a•tl•a•"•••••••• 111_______ Her ecwanec1e .alır. -------1·1 __ _.. _______ _.. 
~~BEY AZ PARK 'TA ~.!::ı;:-:~~ 
MONIR NUREDDININ 

illi Yaz Konseri 
Komerden evvel ve konser aralannda mükemmel orkestra ve caz. Ge
ce saat 24 den soma vaput' ve otobüsler temin edilmiştir. Masalannızı 

Kadınlar it in 

evvelden tedarik edinrr. Telefon 32-43••••••1~ ••••••••••••• 


