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Millet Meclisinin bu pazarte.i sünkü toplanbsmda nafıa itlerimiz üzerinde sertçe, fakat olıun münakqalar yapıldı. Şark
Demiryollarının aatınalmma mukavelesi etrafında karfılıklı
uzun sözler söylendi.
Bu mukavele seçen hafta Büyük Meclise arzedildiii zaman
Nafa Vekili B. Ali Çetinkaya Şark hattının etraflı bir tarihçesini yapmıf, bundan önceki mukavelelerin buliaalarmı okumut
ve bunlara dair mütalealanm söylemi9ti.

Recep Pekerin sözleri:
Puarteei celle9inde ytne bu mukavele görUşUlUyordu. Eski Nafıa Vekili B. Recep Peker, evvelki celsede, kendi vekilliği zamanında yapılan
mukaveleye dair eöyleııen sözlere uzun ve etraflı bir cevap verdi, mutlak olarak, bir mukavelenin hususi ve psikolojik mahiyetini anlattI. Kendi zamanmda Şark Demiryollan kumpanyasile yapılan mukavelelerin
hangi p.rt1ar altında t.a.nıim edildiğine dair izahat verdi. Bu suretle, suitefehhUmlere cevap vermif oluyordu.
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uflrl olan dost lrakm deferU Hariciye Num B. Naci

Şökril Kaya misafir llarlelye Nazın fel"Jllne llannara
kötkünde bir öğle ziyafeti

El'ull, bugtln Hariciye Veklllmlzle birlikte kömür merglslnl gemııer, lktıaat VeldUmlz B. cew Bayar tara..
fmdu brplandılar. Değerli
mluflrlmls Nrgl baklnnda uzun bah&t aldılar ve bu beynelmllel aerglyl çok takdir ettiler. J)lhlUye VeJdllmls B.

verdiler. Bafveldllmlz de kıy
metli mlsallrimbe kötlderlnde bir çay verdiler.
B. Naci El'uU yann lstanbula hareket edecek, tehrln
müzelerini ve diğer tarihi
yerlerlle tabU mamaraJan De
methur olan yerlerini pr.ecektlr.

B. R. Ara, B. Nm oe
lralıEl~
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.Elektrik sirketinin
Kaçakçılık

1n
Yedi

Şefin

Sorgusu Başladı

B. Ali Çetinkayadan ~nra Ba,vekillmiz ismet InönU de aöz alıp mUnakqa ile allkadar oldugunu gösterdi ve hWlaa olU"ak anlata ki: Mukavele denilen müessese çok nankördür. BugUn, bu saat çok iyi ve menfaate çok muvafık sanılan bir mukavele, imzadan biraz sonra aleyhte
çıkar, zarar veren bir seciye gösterir. Her mukavele, yapıldığı zamanm
zaruretleri hesaplanarak _kıymetlendirilmek lbmıdır. BugUn çok mUAit
prt1ar altında yapılan hır mukavele, &eneler geçtikçe ve evvelki zaru.
retler kayboldukça ~lı görWUr. Ve Başvekilimiz ip.ret ettiler ti:
Bugün görilfUlen ve bizim için en iyi gartıar altında yapıldığı BanJlan fU
aon 937 mukavelesiııi mUstakbel nesil bazı noktalardan tenkit edecek.
zararlı bir mukavele yapmış olduğumuzu söyliyecektir.

Münakaıaların Tafsilatı:

Suçlular Jün ilati.u laaltiminin laraurunJa

Elektrik Şirketinin manevi plısiyeti Ye _ .
temsil eden birinci derecede imza aallhiyetW
haiz ~fleri, sümriik kaçakçılıtı auçundan dia
lhtiau mabkemeei huzuruna Çlktılar. Muı..u.
me sabah erkenden batladı ve akpm seç • •
te kadar devam etti. Dünkü muhakemeyi ._.
tmdan sonuna kadar takip eden "TAN,, am.
haniri, bu sütunlarda aize muhakemenin taflillbm eksiksiz olarak veriyor.
Dün Ihtisu hlkimi huzunma çıtanlan suçlular IUlllardı: Şirketin idare
komiteei azasmdan Jan Lbyan, bit
mühendis Belçikalı JW GWeri, umumi kontrol aefi lsviçrell Emil n.ıer,
faıbrika tefi Afil Fibiletti, ifletme ....
bekesi bat mühendiai Ibrahim Nql&
ve levazun mUdürU Sadi.
Celse açıldıktan aonra önce suç!..
larm hüviyetleri tesbit edildi ve BODıa
(Arkası Sa 8 Stt 1 ele)
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Milletlerarası Ticaret
Odasının Zarif Reisi

Teminat Veriyor:
Size

Artık

Kaynana Gözile_.

Bakmıyacağız ! ..
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Milletlerarası Ticaret
Odasının Zarif Reisi

Teminat Veriyor:
(Başı

1 incide)

t ekra'!" göreceğimiz geldi. Neden şim
diye ke.dar size btı kadar u:r ~ k ve yabancı kaldığımıza hayret ediyoruz.
Size bir hikaye söyliyeyim:
"Bir re!!Sam sabah erken 1en kıra
~ıkmış. Bir ineği sağan glhcl bir köyıu kız görmUş. Pek gençmiş, kızdan,
resmini yapmak üzere izn istemi§.
Kız demiş ki:
- Resmimi istediğin kadar yap.
Fakat civarda başı boş bir boğa var.
GözilnU aç.
Ressam: "Adam sende..., demig,
resme oturmuş. Biraz sonra boğa tozu dumana katarak görUnmiiş. Ressam bir hendeğin karşı tarafına a.thyarak canını dar kurtarmış. Bundl\n
sonra gUzel köylU kız hatrnna gelmlg.
Bakmış ki, kız hiç krmtldanma.dan
sUt sağmağa devam ediyor. Boğa da
kendisine bir şey yapmıyor. Merakla

::aret sahasında bir çok hizmetler ifa
etmiştir. Bilhassa beynelmilel ticari
ihtilaflann hakem ve sulh suretile
halli esaslarını, vesaik üzerine kredi
usullerini ntesbiti ticarl ıstılahların
teksiri telgraf ücretlerinin ıucuzlatil
ması gibi milsbet İ§ler görmilştür.
Konferanstan sonra heyet, lktısat
Vek!letine bir telgraf çekerek kendilerine gösterilen iyi kabulden dolayı
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EROiN KACAKCILIGI
Fazla Yuk
Alan
Otobiisler

Suçlular, Bugün
ihtisas Mahkeme•
sıne Veriliyor

Akaarayda meydana çıkarıldığını yazdığıınd
Şehir dışına işliyen otobU.Slerin belediye tarafından konulan nizamlara
eroin fabrikasına a!t tahkikat bitirilmittir. Su·
riayet etmedikleri görülmüştür. Bu
cu Mustafa ile itfaiye çavutu Rıza, karısı zebotobüsler, şehir srnırları içinde mu·
ra ve kaçakçı Ohanneı dün tekrar sorguya çeayyen miktarda yolcu ve eşya almakkilmitlerdir. Tahkikabn verdiği son neticeye
ta, fakat daha evvelden aldıklan ted·
göre, bu gizli fabrika fU tekilde kurulmuf '/~
birle diğer eşya ve yolculan şehir dı·
t~ekkUr etmiı,,lerdlr.
faaliyete geçmift.İr:
şma götürmektedirler.
Misafirlerimiz, dün akşam PerepaOra.da bu yolw ve eşyalar tekrar
Dokuz ay evvel.~
lasta ticaret odası namına verilen ziotobüslere yükletilmekte, bu suretle
F abrikanm bütün ıermayeıini kaçakçı 0yafette bulunmuşlardır. Bugün yine
otobüsler muayyen miktardan çok
tayyare ile şehrimizden aynlacaklarhanneı verınittir. Sucu Muıtafa, bu ıerma~
fazla yük almaktadırlar. Bu halin bir
dır.
ile dokuz ay önce ite batlamıt ve oturduğu e'Iİd
çok kazalara sebebiyet verecek teharkaımdaki kulübede imalathaneyi kurmuttuı'•
likeli bir şekil aldığı tesbit edilmiştir.
Tesisatı büytik olan ve fazla miktarda eroin istlh•
Belediye, şehir hudutları dış•nJa
saline elverişli bulunan bu fabrika, 7-8 ay f asr1ası•
kontroller yaptırmış, bazı otoblis~il
çahşmıştır. lınal edilen eroinlerin ne şekilde dağıtıl- •
lerin bu rııekilde yolsuz hareketlere
&ormuş:
dığı
noktası üzerinde yapılan araştırmalar, bu iştet
saptıkları neticesine varmıştır.
- Neden kaçmıyorsun'? Neden bo-,
Galatasaray
emniyet merkezi santral memuru MutVerilen karara göre, civar beledi·
ğa sana bir şey yapmıyor.
tafanm bilyük müzahereti olduğu neticesini ver ".
yelerle otobilslerin güzergahlarmdaki
- Çünkü ben boğanın kaynanası
mişti.r.
köy muhtarları bu kadar yüklü ~e:
nı sağmakla meşgul olduğum için boGene eroin bulundu
(B
. 'd )
çen otobüslerin numara ve isiınlerını
ğa benden memnundur.
1
Zabıta,
dün
Ohanesin evinde de araştırma yap "
. N f' V k"l' aBşı R ıncı ;ekerin IIstanbul belediyesine bildireceklerdir.
Doktor Fentener, bu hJk!yeden eu
E s k ı a ıa e ı ı . ecep
B
'b'
U1 d h 1· t
enemıştır. Burada bir miktar eroin bulunmuştur. Bun •
. p azartesı. ce1sesi n d e k·ı uzun .u gı ı otob s er er a ış en m
neticeyi çıkardı: "Biz de size şimdiye Mec1.ısın
Un şehrımıze Romen Universitelilerinden mü .
dan başka, ev sahibi, B. Seyfinin de maltlmatma nıU•
kadar kaynana gözU ile yabancr ya- beyanatından büyük bir kısmını dUn dılecektlr.
.
.
il
rckkep bir kafile gelmiştir. Yukariki resimde
racaat edilmiştir.
Istanbulda işlıyen bütUn ot~ob
bancı bakıy'lrduk. Artık bakmıyaca kU "TAN da okudunuz. Bugün geri
Universiteli genç kızları milli kıyafetleri ile görU Suçlular, bugün tahkikat evrakı ile beraber ihtfsal
kalan kıs~ yozıyor ve bitiriyoruz: karoserlerinin cam göbeği rengı~e bo
ğız.. .,
yorsun uz.
mahkemesi
milddeiumumiliğine verileceklerdir.
Nasıl arzedeyfm: Temizlik', evet yanması için verilen mühlet hazıran·
Zarif misafir çok alkışlandı.
memlekette her bakımdan temizlik da bitecektir.
. --------------------·--...:....-----~-------------1

Recep
Pekerin
Beyanat 1

D

Dün akfamki toplantıda

DUn saat dörtte yine misafirimizi
dinlemek maksadile bir
toplantı yapıldı. Şehrimizin malt ve
ticari müesseseleri direktörleri, tUccarlarımızdan, iktisatçılarmıızdan rir
çokları gelm~lerdi. Mitat Nemli, he-yet reisi doktor Fenteneri riyaset ma
kamına getirmiş ve alkışlar arasında
konferansa b~ayan doktor demiştir

ki:
"-Benim gibi, blitUn Avrupalıla·
rm memleketinizin coğrafi vaziyetinin güzelliğinden, abidelerin ihti§& •
mmdan maada iş hayatmm da faal
bir surette ilerlemi_ş olduğunu gör ..
mekle hayran kaldığonızı söyliyebilirim. Büyük AtatürkUn dahiyane sevk
ve idaresi ile siyast sa.hada olsun, içtimai ve iktısadi sahalarda olsun yapıcı muvaffakıyetler göstermig olma·
ruzdan bütün medeniyet 8.lemi son de
recede mütehassistirler. Memleketiniz
de daha fazla kalarak medeniyetin en
gUzel eserlerile süslediğiniz şehirleri
nizi görmek kabil olamadığından mü:
teessirim. Bugün bir çok kıymetlı
mahsuller veren topraklarınızı kıy •
metlendirmck için sarfettiğiniz gayreti, faydalı metotlarmızı tetkik et •
mek isterdim. Memleketinizin her ta
rafına demiryollan döşemek için gösterdiğiniz terakkilere şahit oluyoruz.
Bu yollar sizin iktısadi faaliyetinizin
ana hattıdır ve o faaliyetleri on mlsli artıracaktır. Milli sanayiinize vermiş olduğunuz parlak inkişafı da tetkik etmek isterdim. Fakat vakit pek
dar olduğu için buna imk!n yoktur.
Size, memleketinize büyük muvaffakıyetler dilerim.,,
Muhterem doktor bundan sonra da
Ticaret odasının kuruluşu, faaliyeti
ve Umumt Harpten bu seneye kadar
geçirilen iktısadi buhranlarla bunların sebeplerini, beynelmilel bir para
kabulü hakkındaki fikirleri anlatan
bir konferans vermiştir.

Cihanda iktuadi vcaiyet
Doktor Fent.ener cihan ekonomisini
tetkik ve bir çok memleketlerin iktı
sadi dll.şkUnlUkten kurtulm1.11 olduklarını söylemekle bera.ber bu hususta
daha fazla nikbinlik göeteremiyece ğini na.ve etmiştir.
Konferans, beynelmilel ticaret odaı
ımın faaliyeti hakkında malfunat vererek bu teeekkUIUn 919 yılında Amerika ve Avrupa iş ada.mla.rmm ticari münasebetleri kolaylaştırmak ve
fktısat Aleminde mesai müşareketi hu
sule getirmek gayesile kunılmuı ol ·
duğunu ve 929 senesinde odaya beş
memleket iltihak etmieken 937 sen~
alnde 32 memleket iltihak ettiğini 1salı etmiştir.

Beynelmilel ticaret odası kendisine
iltihak eden memleketlerde tetekkUl
eden millt komiteler va.arta.aile çaltı·
maktadır. Milll komiteler ise o memleketin iktısadl bünyesinin en mUhim
mısurlarmdan mürekkeptir.
Oda şimdiye kadar bevnelmilel ti-

yapılmaktadır. Bu, cümhuriyet devrinin ba..tlangıcındanberi arasız deva.m ediyor. Bu temizlik yalnız imtiyazlarda değil, kömüre devlet elinin
konmasında değil, siyasi, ekonomik,
sosyal her işte, velhasıl eskiden mevrus olduğumuz bozuk ve zararlı bil·

işleri

Şoförler, bir hazirana. kadar ~yn1
zaamnda plaka parasından bir~ken

borçlarını .d~ ödeme~ mecburiyetınde

oldukları ıçın, beled.i.yey?. 1:11Uracaat
ederek boya mecburıyetı ıçın ko.nan
mühletin uzatılmasını istemişlerdir.

1 May 1st a

ı•ıkmektepler

29

Mayısta

Ta t •1ı

o a ca k

c ak

i

•panya •elaretimi1 :z;e sığınan mültecilerle oradaki tebaamı:z:ı
memleketimize getirmek

ı

tUn
temizlemekte devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz. Bu rejimin t,idir. Bu rejimde çalışan herkeDk tedrisat meclisi dün vilayette
sin nisabmca hissesi de olabilir. Faık
vali muavininin başkanlığında toplan.
kat eski fena devirlere, bulunduğumıştll'.
muz devri de katarak bum~n teMeclis, köy mekteplerinin 15 mamizlenmesi şerefini kendi şahsımıza
yısta. ilk mekteplerin ilk dört smıflzafe etmemiz doğrn değildir. Bu te•lannın 29 mal'!sta kapaJgmMIDa. ~
Şincı smıTiarınaa .ımtı anlarına 3f
mizlik devam eder, eder de nihayet
1 Mayıs, tatil günlerine a i t kanun mayısta b~lanarak J..2 haziranda bi
40 sene sonra insafı eksik bir adam mucibince bahar bayramı olarak k a- tirilmesine karar verilmiştir.
çıkar, o her şeyi eksik görürse, bunrt i .. u
bul edildiği i\)in, bu cuma es gun
BQfmuallimlerin makam
da hakikat yoktur. Eskidenberi de- bUtUn resmi dairelerle müesseseler
tahaiaatları
vam edip gelmekte olan pislikleri ve mektepler kapalı kalacaktır. Yalyıkmak için arasız, fasılMız, mUte- ruz cumartesi gUnlerl saat on üçten
Bundan başka meclis başmuallim
madi çalışma var. Buna rağmen helerin makam tahsisatlarını tesbit etnUz bazı şeyler görillUrse 'ı)U henüz sonra kapamıya mecbur olan husust miştir. Kanun bu maaşlann 10 ile 20
yrkma.k imkanının gelmemesinden müessese ve yazıhanelerin bahar bay lira arasında olmasını emrettiğinden
ve yıkmak için şeraitin dolmamasm- rammda kapalı kalmaları için kanuni maaşlar bu e.<1asa göre ayrılmıştır.
dandır. O zamanlardaki fenalık hA.la bir mecburiyet yoktur. Bu gibi yer·
Talebe mevcudu 400 veya
daha
devam ediyor demek doğru olmaz.
ler, isterlerse kapalı kalacaklar, ili· az olan mekteplerin lJaşmuallimlerine
BİR 1LAVE
temezlerse cumartesi gUnlerine ait onar lira, 450 den 750 ye kadar mevnizaına uyarak saat on Uçe kadar a.- cutlu mektep b-ı"muallimlerine on i·
Şimdi benim mukaveleye ait s Öz~
lerim bitti. Bir şey daha ilb.ve ede· cçı=k=k=a=l=ab=i=lec==ekl=e=rd=i=r·==::::::::ı-==-= kişer lira, 750 den fazla talebesi oyim. Geçen yıl burada Şark Demir- tımda şevk ve neşe ile çıkmış bir a- lan başmuallimlere on beşer lira ve
yollarınm bUtçesi konuşulurken ar- damım. Burada rejim, fikir ve teli.le- talebe sayrsı ne olursa olsun yatılı okadaşımız Fatma Memik Bakandan kimiz Uzerinde fikirleri uygun olmı- lan ilk mektep başmuallimlerinc on
'i ahat
sekizer lira ve kaza maarif işynrlanbir sual sordular. Bakan biraz ız
yanlarla acı, tatlı münakaşalar, mü" lfettiler. Ben de burada dinledim. cadeleler yaptım. Bazı da arkadaşlar na yirmişer lira makam tahsisatı velu
Fakat bu izahat bı.tmeden, o zanıan arasında muayyen bir fikir, bi r k a- rilmesine karar verilmiştir.
Celal Bayar arkadaşımızla beraber nun mUnasebetiyle konuşmalar yap.
çalıştığımız ve yıl sonuna. yetiştir- tık. Bugün Ali Çetinka.ya ile karşı bir
miye uğraştığımız iş kanunu üzerin- vaziyette konuşmıya mecbur oluş,
de çalışmak Uzere şuradaki bir o- benim için bir iç sızısr yapmıştır. Bu
Birkaç gün evvel Süleymaniyedeki
daya girdik. Ali Çetinkaya müzake- devletin en büyük varlığı, milli bir - yedinci ilk mektepte bir tifo va kası
reden sonra yanıma geldi. Bana özUr lik, beraberlik ve bütUnlüktilr. Bu görülmüş, derhal talebeye aşı tatbik
diler halde o zamanki nezaketle devletin bu büyük temel Uzerine da - edilmiştir. Diğer mekteplerdeki talerini h9.1A. hatırlarım, kelimelerini ay- yandıkça ebediyen yetişilmez istikbal belere de aşr yapılacaktır.
nen hatırlamıyorum. Bazı şeyler ufuklarına iman ve şerefle, şevket ve
Tifo, son günlerde mevsim icabı yi.
söylediler.
kuvret ile ulaşacağına hiç şüphemiz ne kendini göstermeğe başlamrşttl",
Demek istiyorlardı ki, söylediğim yoktur. Fakat bu milli bir - Fakat, Sıhhiye müdürlüğü icap eden
sizin zamanınıza aittir. Belki size do- lik ve beraberliğin ve bütünlü • tedbirleri almıştır.
kunacak bir nokta geçti, aldırma, ğUn esnsı da, bu milletin siyasal özU
hoş gör. Ben de - ne olur canım, sen olan bizler ara.aındaki birliğe dayi·
iş üzerinde uğraş, başar, temin et,
nrr. Bu manzaranın bozuluşu değil,
al. O zaman hepimizin bayramı olur. bozuluşa benzer emmarelerinin göBu arada birkaç kelime ıöylemişsin, rUIUşU , bile blitlin dilşilncelerl bu
en olur? Sen 1'ine bak. - dedim.
devletin varlığı için her gün sıcak
Birkaç gündenberi Ankarada buluDokunma orada kalsaydı, mesele dileklerle dolu olan derin duygulu nan üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin
yoktu. Fakat devam ediyor. Devam yurtdaşları futura sevkeder ve için- Uzer, dün şehrimize dönmürııtür. Ta hedince hatınma eski noktaları ekli- den yaralar, - Bravo sesleri - kara sin Uzer, burada bir kaç gün kaldık
tan sonra, Trabzon yolu ile Erzuruma
yorum. O zaman söyledikleri basitti. ruhlar bundan sevinir.
Şunu tebarüz ettirmek istiyo - hareket edecektir.
Yine intizar hesaplarından bahsediErzurum şehrinin haritasını yap _
yorlardı. 929 mukavelesinin bir mad- rum ki, arkadaş Çetinkaya. kendindesi için - her nasılsa konuluver- ce haklı, fakat bence baştanbaşa. yan makta olan grup ta bugilnlerde §ehmiş - dediler. Yaıni ben nasılsa lış olan mUtaleaları burada bana da rimizdcn hareket edecek ve Erzuruböyle zararlı bir şey koyuvermişim. tariz yaparak ifade etmişlerdir. Bu- ma gidecektir. Harita, bu mevsim iBugün içinde bulunduğumuz konuş - günkü maruzatrmla haksız ve yan- ç.inde tamamlanmış olacaktır.
ma mevzuunu teşkil eden arkadaşı - lrş ifadelere mlistenit zaptı okuyanmm beyanatiyle bu eski beyanatım • larm kafalarında.ki bulutlan dağıt. ölçülerin Yıllık Muayeneleri
dan 80Ilr& bana yaptığı iti.razı birl - mak ve hakikati aydmlatmak iste.
Bqlıyor
birine ekleyince, daha !azla. müteet!I - dim. Yoksa
bütün
a.rkada.şla.İ'a.
Bir mayıstan itibaren lstanbulda
sir oluyorum.
karşı olduğu gibi, Ali Çetinkaya hakher çeşit ölçü ve tartr Aletlerinin yrlArkada.şlar, sözlerim bitiyor. Bir kındaki sevgi ve saygım, kendilerilık muayenelerine başlanacaktır. Bu
iki kelime ile fikirlerimi bağlamak is- ne de bir vesile ile ıöylooiğim gibi,
muayeneler Uç ay sürecek ve muayetiyorum. Bugün biraz sizlerle mah- içimde sıcak yerini bu dakikada dahi
nesi biten ölçülere damga vurulacakzun olarak konuştum. Ben eskiden· muhafaza etmektedir. (Brova sesletır.
beri hu kürsüve bUtün politika haya.- ri, alkı~lar).

Aç

·'Karadeniz,,
Valansiyada

Ka 1a·
Ye rl e ..

7ifoqa karşı

Tahsin Uzer
Erzuruma Gidiyor

üzere lıpanyaya

ıritlen

Karadeniz vapuru evvelki akıam V alanıiyaya var·

..,..

,..,
1

Vapurun orada on bef
gun kadar kalacagı anlaşılmaktadır.
Karadeniz
vapuru, kontrol karannın
tatbikinden ıonra lıpan
ya aularına giren ilk vaourdur.

Dün Verilen
Konferanslar

Konservatuvar
Binası
Belediye yeni konservatuar bınall"
nı bu yaz yaptrrmıya karar vermietlt•
inşaat için münakasa şartnaınesl,
dUn daimt encümende hazırlanmfY9
başlanmıştır. Bu işe 750 bin Ura b&l'
canacaktır. Bunun 150 bin lirası bil~
çeye konulmuştur. Geri kalan 600 bi.11
lira için belediye re~i~ne ödünç para... almak salihiyeit verilmektedir.

Yeni Temizlikv

(t

Ahırları Yapıhyor
Belediye şehrin muhtelif yerleril>"
de asri ve fenni şartlan haiz temizli•
ahırları yaptırmıya karar vermiştir•
Bu ahırlara vaktile Edirnekapı bari-'
cinde yaprlan ahır, model tutuıacsl'
tır.

Liyon ilnivcrsitesl enstitü mtidUrU
profesör Lamberd, dün Univeraitede
ikinci konferansını vermiştir. Konferansın mevzuu, ,,mukayeseli hukuk
ilmi., idi.
La.hay ilniversitesi profesörlerinden Şelzovig te bugün 17,30 da ilk
konferansını verecektir.

•••

Yenicamiin
Kurşunlarını

Sökerkell
Evvelki gece Galatada Yeni caıxıi
lrut"§unlarını s ö k e n dGirt
kişi yakalanmırııtır. Bunlar Kamll, go
ıto, Serkis ve Mehmettir.
Bu dört arkadaş, camiin saçakla.ıi
üzerine çıkarak kurşunları sökmu.şlet
kaçarlarken polis devriyeleri tarafın
dan görülmüş ve yakalanarak meı,,bllt
suçlar mahkemesine sevkedilmişlet •
dir.

in

Pedagoji enstitüsü mUdürU Sadret.
tin Celal dün saat 14,30 da üniversite konferans salonunda ilk mektep
muallimlerine pedagoji hakkında bir
konferans vermiştir.

Yüksek Tahsil Talebesi için
Verilen Pasolar
Tramvay şirketi, yüksek tahsil talebelerine bütün şebekeler için ver mekte oldıuğu tramvay pasolarının
tatil devresinde de muteber sayılma
sını kararlaştırmıştır. Yalnız orta ve
lise talebeleri bu karardan istifade ~
demiyeceklerdir.

Yeni Telefon
Santrah lçill

Belediye muhamrninleri, dün Of'
manbeyde bir arsaya kıymet koyrrıul~
lardır. Bu kıymet üzerinde arsa salı
Yaralandı
°Fenerde tnccbel sokağında oturan bile alakadar daireler anlaşmaktadır;
Buraya alt katı posta ve teigtıl
Ihsanm Muaızez ismindeki çocuğu,
evin balkonunda oynarken sokağa dairesi ve üst katı on bin abone esa
düşmüş, başından , kolundan ağır su- ve üç yedek santrali haiz yeni bir telefon merkezi binası yapılacaktır.
rette yaralanmıştır.

Balkondan Dü,en Çocuk

9

ITAkVi/.\B~HAV~
29 Nisan 1937
PERŞEMBE

Bugünkü hava: BULUTLU

Yeıllköy meteoroloji iıtaıyonmıdan alman
mal~mata röre, buıün havanm Sark mmtakaımda kısmen kapalı, diler mmtakalar.
da yafıılı ve bulutlu olıpuı, rüır&r!arm
umumiyetle cenup iıtikametinden kuvvetle
esmeıi

muhtemeldir.

DÜNKÜ HAVA
Dün hava, öileye kadar az buluttu reç.
mit. öileden ıonra bulut miktarı artnuı
tır, hava tazyiki 757 milimetre, hararet en
çok 24,S , en az 11,5 ılantigrat olaralı: kay •
dedilmiltir

4 UncU ay Gün: 30 Kasım · 1 .... "
13:56 Hicrt
135~
Safer: 17
Nisan : 16
GUn~: 5.02 - Öğle :
12.11

İkindi: 16,02 -

Akşam:

ıo,02

Yatar : 20,.t4 -

imsak:

3,06

----------,.....~~--~---------

~

======================TA. N

29.4.937

3

Türkiye
~ Irak

Asilerin vahseti

ispanya
Harbinden

dehşet uvandırdı

En son

10 Bin Niifuslu
Guernika Sehri
Enkaz Ha·linde

Son Siyasi Gortismeler
,
Karsısında
Romanya,
,
Moskova ve Yugoslavya
ITALYA- ROMANYA ANLAŞMASI

Manzaralar

IMKANSIZ TELAKKi EDiLiYOR
Bükref

manyada çok müaait bir havadan istifade et·
mektedir. Salahiyettar Romen mahafili, Romanya ile İtalya arasında müzakereler cereyan
ett..'" d ·
bi k
a.kJ d
ık
h be
~gıne, aır ecne
.ayn
ar an ç an a. rlerı kati ol~~ tekzıp ~t~.e~tedir. . .
Vak.ııa her ıki taraf da bırıbınne karşı müsaıt te .. 1
kt . d R
mayu ler gösterme e ıse e omanya ile Italya a.rasmda İtalyan - Yugoslav anlaşm8:8ma müşabih bir
anla.şmanm yapılması mevzuubahıs olamaz. Çünkü
l~al~a. ~e Yugoslavya arasında mevcut meselelerin
!rırısı Romanya ile ltalya arasında mevcut de •
·
Hitler ne yapmak istiyor?
Moskova, 28 (A.A.) - Polonya Hariciye Bakanı
Bekin Bükreş seyahatini ele alan Pravda gazetesi,
-ı Hitlerin beynelmilel elçisi olan Bekin, küçük antantı parçalıyarak bita
raf devletler bloku maskesi altında
ve Almanyanın himayesinde Sovyet
ler birliğine karşı bir cephe kurmak
ta olduğunu yazıyor ve diyor ki:
"şimdi, Paris, acaba geçenlerde Polonyaya o kadar mühim ikrazı ne
için yapmıştı, suali varid olmağa baş

ispanya Harbinde Zehirli
Gaz Kullandmıyacakmış
28

{TAN) -

Şimali İspanyada

8
~&.ak \?ılayeti.nin eaki hükumet merkezi ve mu·
ddeı beldesi olan Guemika'mn asi Franko

~l'Ya.releri tarafından atılan bombalarla alev·

'der iç.inde ha.rap edilmesi, Fransa ve İngiltere-

-

;!f

: ..-

~

~

~Proteato aa.ğanakları ile kartılanmıfbr.

-

derl \'":111 'ka.nıarasmda muhalefet li-·
~ erı QOk acı sözler söylemişler,
te nkocuıarın masum sivil halkı kas
lan katliama uğraşuklanm anlatmışY~ Aıneıe lideri de asilere mensup
~ol h cı tayYarelerin masum lspantnicırf.. alknu imhaya çalıştığmı söyle-

Perişan B"ilbaonun betbaht manzara.at

ı-

Cenuptaki Tren
Hattını da Ahyoruz

v ..ır,

ZEHnu.ı GAZ

·

tırıBuıuara ceYap veren

Hariciye Na·

Çok Ede~, bu son bombardımandan·
k.ı kac:. şıka.yet etmiş, ancak sivil hal-

orumak için girişilen teşebbüsle
: fayda vermediğini, fakat iki tara.BÖ
.Y~bancı malzeme kullandığını
y1 mı§tır. Eden zehirli gaz kullanlnanıak hususunda iki tarafın da ternlnat verdiğini ili.ve etmiştir.

lamıştır.,,

BÖYLELiKLE HUDUT EMNiYETi KAT'İ

.

ŞEKiLDE TEMiN

!8'

GAR!P ŞEY!

rv.... e-··J:" ,. • • •
l>olllb
._J,
IU •. ardımandan haberleri olmadığısoylemekte ve tayyarelerinin ge •
Çen Pazratesiden beri Viktoriada.n ha
t'eket etmediğini bildirmektedir.
le lialbuki Röyterin muhabiri şu tüyr \irpertici nıalfunatı vermektedir:
e~asklarm
mukaddes şehri olan Gu1
ler :nnı merhametsizce asi tayyare•.:?"ure
....rafından tahribi her Basklının ı
tarı gınde Asi general Mola ve tarafraC:;na k~ı sönmez bir kin uyandı
fi>

...

.._ _

_ _ . ....

tır.

cı lia.stane olarak kullanılan

Santa
bi;ra manastın da içinde bulunan
;ı; ~k Yaralı ile harap olmuştur. Di. .,er hır kU .. k
le tah . çu hastane de 42 yaralı iı:nau rıp olunmuştur. Hava hücumu,
Uzere k oy
.. ıın·erın
·
lehrearını
i . ... sa'-ak
. uıı
trı.ıştır, ndigı §l.l son pazar günü yapılŞeh·

dt Şeır, kaınUen açık ve mifdafaasız-

De~ ~irde Uç beş evden başka bir
hir lınaınış ve 10 bin nüfuslu şe-

So"J'arekeu nefretle karşılamışlardır.
ebııe~n:atbuau bu vaziyeti takbih

. nu dır.
den :
Şehri, muhacir akını yüzUn-

n derece kalabalıklaşmrştır. A·
CEPHELERDE
cephesinde muharebe devam
"'Oekted·
~k.ı ~r. Asi general Mola bütün
l'ily i~tııa edeceğini ve Bilbaoya yü
~as~ğinı &öylemiş ise de btitili\
l\Jlr sonuna k adar müdafaaya de~ll.ıtı.
tlll edeceklerini ve düşman taamızu
d1!kJ~rerı1 bir surette durdurmuş olta?l arını bildiriyorlar. Asilerin Du&'o lllnıta kasındaki taarruzu püs _
~UJ
t1a cU:UştUr. Eibar mmtakasmda
lllqıca: hll?iyetçiler aailere eiddetle
'-' "ttnet ediyor.

e~k

~an
to..,._

kurtarmali için

~--, 28 (A.A) -

Avam Ka-

'lll<Ia \'e Lordlar Kamarası aza11
~ blr ıt114t Bilbaodan mUın
'-

oldutu kadar büyük mikyas'fta~aruı başka memleketlere
~ ınesı için bir plan hazırlaaQu-,

EDiLMiŞ OLACAK

Cenup hudutları üzerinde bütün emniyet tedbirlerini alarak ana.vat.abir köşesini de memleketin diğer parçaları gibi tam bir huzura ka'\'UŞ
turmak karannı kat'i olarak vennJ5 olan hükumetimlz, evvela hudut emniyetini kuvvetlendirecek, askeri kuwetlerf takviye ve kaçakçılığı kökünMuhcuara altınJaki Bilbaoya pa. ,.,._
ı.... ı,:ı._....,ı...ı. ......... n. h&.. tedbir o)o.141Jl nııeınl~ltett\ Iracak giren ınai:J
tata yuklu bır vapur göndererelı delerin
fiyatını hududun öte.'tinden daha ucuza satmak karanndaıı sonra
,,Kaptan con Patatea,, lakabını bunlar kadar mühim bir tedbir daha almıştır.
alan lngiliz kaptanı
~ Bu tedbir de cenuptaki demiryolları
mızdan
şirketin elinde bulunan
1
derniryollarmı hükO.metimizin satm
almıya karar vermiş olmasıdır.
KÜÇÜK HARiCİ
933 te Fransızlarla yapılan anlaş
HABERLER
ma ile Toprakkale - Payas, Fevzi unan hükfımetl, meşhur
paşa - Meydanıekbez, Çobanbeyli Olemp dağını turizm
Nusaybin demiryollarmm işletilmesi
merkezi olarak ittihaza karar
cenup demiryolları adındaki bir Frannın

Amerıkanın

Harp bütçesi
416 Milyon!

Y

Vaşington, 28 (A.A) -

Parlamentonun tahsisat encümeni, 416.413.382
dolar olarak tesbit edilen 1938 senesi harp bütçesini tasdik etmiştir.
Encümen ayni zamanda harp ka.
zançlarını ilga eden ve harp VUkuunda Reisicümhura bütün sınat mamulatı müsadere etmek salahiyetini Yeren kanun layihasını da tasdik etmiştir.

vermi~lr.

sız şirketine verilmişti.

Yapılan anlaşma

Toprakkale -

mucibince şirket,
Payas, Fevzi paşa -

Meydanıekbez hatlarının işletilmesini

3 sene sonra ve Çobanbeyli _ Nusay
bin hattının işletilmesini de 15 sene
sonra hükumetimize devredecekti.
oprakkale - Pa.yas, Fevzipaşa Meydanıekbez hatlarına ait 3 senelik
işletme müddeti dolduğundan

G. GöRING

Nafia

Vekaleti bir mektupla bu iki hattın
ankaz yığını haline gelmiştir.
hükumetçe işletileceğini şirkete bilRoma, 28 (A.A.)- General Göring dirmiştir. Bu iki hat, Temmuzun ilk
NEFR.Er!.
dün
akşam Romadan hareket etmiş 15 günü içinde Devlet Demiryollarına
nutUn
.
bu h lngnız matbuatı, !silerin tir.
geçmiş olacaktır.
tedı &reketine karşı ateş püskürmek·

tıa :ı· F'ra~sada sağ matbuatI müsteshu h tnak Uzere diğer biltün matbuat

1

akdı ıçın yaptıgı ıstımzaçlar Bükrette makes
hubna.nuta benziyor. Maamafih İtalya, Ro-

1

4n~r~,

28 {A.A.) _ Havas muhabiri bil-

. ·
İta1yanın R omanya ı·1 e b.ır anl a.,ma
/dırıyor:
. • .
... . •

•

merika.da Otarigo eya •
!etinde bir feyezan, üç
milyon dolar zarara sebep ol-

A

muştur.

H

•

abeşlstaadan İngiliz

50_

mali~ine iltica edenlerin sayısı 1500 ü bulmuştur.

*

P 25 Mayısta açılıp

aris beynelmilel sergisi
2S
devam

Kiııunuevvele kadar

I

edecektir.

V enedikten sonra Moskova
Moskova, 28 (A.A.) - tzvestia ga
zetesi, Mussolini • Şuşnig, mülakatı
hakkında diyor ki: "Şuşnig, Mussotininin Avusturyayı Almanyaya sa •
tıp satmadığım öğrenmek ve Musso
lini de Şuşnig'in harici siyasetini Çe
koslovakya, Fransa ve İiigiltere tara
fına imaleyi ne dereceye kadar ciddi
olarak derpiş ettiğini bilmek istiyocdu. Venedik mülakatından sonra oldukça kan.şık ve karanlık bir tebliğ
neşredildi. Maamafilı, netice, bazı ha
<liselerle az çok aydmlandı. Bu da,
Hitlercilerin Avusturyada Vatanperverler cephesine kabulüdür. Vakıa
bu, Hitlercilerin henüz iktidar mevkilerine gelmeleri değildir. Bütün
bunlar gösteriyor ki, Şuşnig, Musso
lininin tazyiki altında Almanyaya yeni tavizlerde bulunmaya ve Avustur
yanın Almanyaya iltihakını kolaylaştıracak olan gediklerin genişletilmesini kabule mecbur olmuştur. Musso
tini Guadalajardaki mağlfıbiyetini Avu.sturyanm sırtından çıkartmak istiyor.
Yugoslavya siyaseti ve Franaa.
Belgrad, 28 {A.A.) _ Samprava
gazetesinde çıkan bir makalede Fran
BlZ ayan meclisinin hariciye encüme
ni reisi Beranjenin tarzı hareketi
memnuniyetle kaydedilmektedir.
Beranje, son yazdığı makalelerin
birinde vatandaşlarının bazıları ta rafmdan bilerek veya bilmiyerek ya
pıla.n kusur ve isabetsizliklerden do-

Avrupada
Yeni
Siyasi
Faaliyetler
.......................
'
'
'
............
'
..
V
y
enedik mtilikatmm netlcelerint u kilde hulasa edebi-

llrlz:
1IA.

ş şe

'<:ıı.

AZAN :

İtalya, A vusturyanın istik-

.ft-1

1

kayıts

lini ~yaya tınl~ "' ktlr
şartsız mudafaa e
yeoe
.

ız,

i . tini
2 :-- Tuna havzasının vaz Je
ta.nzım edecek her hareket, Alman•anm i tlraki le ·a ılacaktır.
~
ş
Y :l P
s - A vust orya, Çekoslovakya
.
Ue sıkı fıkı münasebetler vticude
tlr
getinnekten çekinecek .
4 - İtalya, Habsburglar hanedanının tahta iadesinden hoşnut ol
ınıyacaktır.
BUttin bu neticeler, Ita.Iyanm Almanya Ue tesis ettiği kuvvetli dostluğu, Yugoslavya Ue başardığı anlqmayı sağlamJamayı istihdaf edlyor. İtalya Habsburg;larm iadesine mtizaherett.en vazgeçmekle hem
Almanyayı, hem Yugoslavyayı hoşnut etmiş ve Yugoslal-ya ile anla5mak yolunu düzlemişti.
akat, İtalyanın, Yugoslavya.
Ue anlaşmalda beraber, Yu2'oslavvanm mütt4"fiki ohln CPko'I-

F

ı·

o

'

••••••••

·ı

ÖMER RIZA DOGRUL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••
Iovakya.yı tecrit edecek bir hattı niiz belli değildir
•
h
.
•
areket takıp ettiği seziliyor. ttalundan ba.5ka Lehistan D b
yanın bu yoldaki hattı hareketi Ue
kam Miral
k
ış a,..
Alın .
.
..
ay e te son
. aD)anm hattı hareketi, birıblgünlerde Romanyayı ziyaret etmi'
rinın tıpkısıdır İki devletin de bu
ve Roman'-·a ile L hi t
·
e stır
an arasındahatttı hareketi takip etmelerinin
ki bağlan"sıkl tnnı
sebebi, Çekoslovakya ile Sovvet
gı·na göre Leh~ş"-- ş · AnJatıldı·"
,
ısuı.um, Almanya taBirliği arasında, sonra Fransa ile
rafından te vik ..
Çekoslovakya arasında karşılıklı
d b.. Roş
goren hedeflerinyardım paktı bulunma.4'ıdır. Almanen ıtı
manya He Macaristanın
yanın en belliba.5lı gayelerinden biri arasını bulmaktır. Diğer taraftan
bu karşılıklı yardım paktını bozmak da Sinyor Mussollni de yine Her
ve Sovyet Birliğini yapyalnız bırak
IDtlerin de yardımı ile Macaristan
ınaktır. Avusturyamn Çekoslovakile Yugoslavya. arasında bir anlaş·
ya ile münasebetlerini sıklaştırmama vücude getirmek lçin te§ebbüssına engel olmanın sebebi budur.
lerde bulun.maktadır.
Fakat Çekoslovakyaya karşı alıBütün bu faaliyetlerin hedefi Anan cephe bu kadarla kalmamakvusturya - Çekoslovakya ve Matadır. İtalya, Yugosla\-ya Ue anlaşcaristan ile Çekoslovakya arasında
tıktan sonra Romanya ile de milbaşgösteren anlaşma cereyanlanna
nasebetlerinl sıklaştırarak Çekoskarşı gelmek ve Çekoslovakyayı
lovakyayı biraz daha sıkıştmnak
yapyalnız bırakarak Paris, Prag ve
istiyor. Bu teşebbüsün neticesi heMoskova arasındaki bağlılığı çöz ..

B

B

mek ue bilha.. b ti d 1 t
"
~sa u ç ev e ara-

::::ı1ık1ı yardım paktlarını
• ta

•
I tiğilyabu\'esiyasi
Almanyanm girl~
faaliyete mu-

. ta.raf bo d
•
m
ş uracagmı
ve bu faaliyete karşı gelmiyeceğlnl
tahmin etmek mfınasız olur. Bili•
..
kis mukabil tarafın da. bu fa.alı) etı ri ki b
· e1°ın den gee a m mıkmak i çın
lenl yapacağı kat'iyyen şüphe götürm
'
ez.
Bilhassa bir kaç gün önce l~aret
ettiğimiz gibi Avnıpadaki küçük
ve orta milletler, daha müstakil
hareket lüzwnunu hls~tmekte ve
bu hissin inkişaf ettiği görillmeke<llr. Orta Avrupa.da. ba.'lıyan bu
cereyanı bilhassa lktı~ refah
besliyor ve büyük devletlerin biribirine raldp siyasetleri yüzünden
refahın fedıP: edilmemesi isteniyor.
Bu his mi galebe çalacak, yoksa
raldp siyasetler mi biribirile diclişmiye devam lmkilnmı bulacak'! Önümüzdeld mevsim içinde galiba
bunu takip edeceğiz.

kabil k

arşı

İngiltere
Eski Muahedenin ikinci
Fasll Temdit {dildi
'.Ankara, 28 (TAN) - Bugün Refet
Kamutay roplantısmda satm alman şark
demiryollan imtiyazı ile şirkete ait
malların tesellüm ve işletme muameleleri hakkında bir kanun layihası mu
zakere ve kabul edilmiştir.
kere ve ka:bul edilmiştir.
B d
D ·
·Baka D
un an sonra ışış1en
nı
r.
Tevfik Rüştü Arasın talebi Uzerine
nıznamede bulunan ve Türkiye - !n
g i 1 t r e ve
I r ak arasında.
5 haziran 926 tarihinde milnakit hu·
dut ve mUnasebatı hasenei hemclvart
muahedesinin ikinci faslı hükümleri·
nin karşılıklı nota teatisi suretile Tnr
kiye ile Irak arasında temdidine dair
k
l'"vrbasmın müstaceliyetle ve
anun a,,.
takdimen müzakeresi kabul edilmiş
ve bu mUnasebetle Dışişleri Bakamnuz u beyanatta bulunmuştur:
Canıtezin başkanlığında. yapılan

"kka.daşlanm,

Bu muahede, 1926 da Türkiye, In·
giltere ve Irak arasında yapılan bir
muahedenin iyi komşuluk münasebet;..
terinin tanzimine ait parçasrdır. 1936
içinde nihayet buldu. Esas muahede
yapıldığı vakit iki sene zarfında, ild
taraftan birisi feshetmezse kendiliğin
den on !ene devam eder denilmişti.
O tarihten itibaren iki taraf buna
riayette biribirine iyi komşuluğa iti·
bar ve onu temin etmekte o kadar
heves ve dikkat gösterdiler ki, muahedenin, feshi şöyle dursun, on eeııe
devam etti. Bugün, müddeti milnkazi
olan bu muahedenamenin ilerde lüzumuna göre, icap eden hük:Umleri mah
fuz tutmak şartile müzakeresini kil·
çük bir ta.dil ile mevcut olan ahkA·
mm temdidini büyük lieyetinizden ri·
ca ediyoruz. Bu temdit hususu Bağ
datta komşumuz lrak hük<imeti, ile
elçimiz vasıtasile aramızda müzakere
olunduğu vakit, temdit noktala.n orada kendi elçimizle lrak hükfimeti ha·
riciye nezareti arasında. yapılması der
piş edilmiş ve nota suretleri yüksek
heyetinizin tasvibine de bu suretle ar
zolunmuştu. Bugün iki komşu arasın·
daki, her gün mütezayiden ilerlemek·
te olan dostluk münasebatmm yeni
bir tezahilrü olarak lrak hariciye veziri aramızda muhterem bir misaf\r
olarak bulunmaktadır. lşte bu mUna·
sebetle tasvibinize iktiran ettiği tak·
dirde bu notaların teatisi Bağdatta
elçlmizle hariciye nezareti arasında
olacak yerde müsaade buyurursanız
Irak hariciye veziri ile hariciyeniz a.rasında yapılmasını rica edeceğim.,,
Hariciye vekilimizin sUrekli alkış
la.rla karşılanan bu beyanatını mUteakıp mezkO.r kanun layıhası mUzake·
re ve kabul edilerek cuma günU top·
lanma.k Uzere içtimaa nihayet veril·
miştir.

ıala=yı==ö=z=ür=dil=.=e=m=e=k=ted=ir=.==-======Beranje, Fransız matbuatınm bir
kısmı tarafından yapılan hücumla •
rm, küçük itil8.fı malikaneleri adde •
den bazı şahıslar ve entrikacı gruplarm hissettikleri korku neticesi ol·
duğunu söylemektedir.
Beranje, bu gruplar veya şahısla •
rm Fransız Milleti namına söz söyle
miye salahiyettar olmadıklarını te •
barüz ettirmiştir.

Ankarada .
Tavuk Beslemek
Yasak Oldu
Ankara, 28 (TAN) - Belediyenin
yeni bir talimatnameye gö
re bundan böyle Ankarada evlerde
k:Umes hayvanatı beslenmiyecek,
bahçelerde sokaktan görünür şekilde
çam~ır yıkanmıyacak ve cadde ve
sokaklar tarafına çamaşır asılmıya·
caktır. Gürültü ile mücadele hakkın
da ve şehrin temizliğini ve güzelliğini
bozanlar için ağır müeyyideler kohazırladığı

nulmuştur.

Bir Ölü Evinde
Facia Oldu
:A.tina, 28 (TAN) - Attiki vUA.yetinde Oropi köyünde bir cenazenin
bulunduğu evde oda çökmUş, cenaze.
ye gelen bir çok davetliler ağır su ..
rette yaralanmıştır.
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)».ankemelerde ~-ak~~m

3 Güzel Film Müsa bakasmın
2 nci GALA MÜSAMERESi

BiR DENiZ KAZASINDA

mahk~

Dün asliye dördüncü ceza mahkeme&lnde kaybolan bir mahkiimlyet dosyasına ait dava netioele.ndl

iddia

şudur:

Sfilim isminde bU ut, asllye O.üncü ceu

mesine mUracaat ederek kansı Suzan hakkında altı~
aylık bir mahkfunlyet karan almıştır. Bu karar in'faz edileceği zaman müddeiumumilik, bu karan lhth-a eden dosyayı bulamanu,, zabıt katibi Refilde
Suzanın bu dosyayı kaJbettikJeri iddia edilmltjtlr.~

M~bm~ h~~~~~s~w~~g~ill~
medJiH neticesine vardıgı~ i"İn

raat ~karan vermijtlr.

ll

n.:,,

~1

hakkında da a..-~
uc-

facianın tazminat davuma dün İkinci Ticaret
mahkemesinde devam edildi. İki taraf avukat·
larının uzun münakaıalarma ve lugat ittifak·
larına yol açan bu davanın mevzuu tudur:

Pazarlık

Uymayınca
Çalmış!

il
• •

Avusturya filmlerinin en güzeli ve

•

bütün

dUnyil°maJannda gösterilmeE d

şaheser~~ö~necektir. ~~.~~i ntlzanse~~~~-

1

ve

dir ve cidden tekrar tekrar görülmeğe şayan bir filmdir.

lki buçuk sene evvel Mannarada geçen bir

1•

Mersin vapuru kaptan Re§idin idaresinde Marmaradan Çanakkaleye dog· ru yol a ı ıyormuş. B.ırd enb'ıre

karşıdan

kardeşler) adlı

Madem k•1

eyi e Arzu
Ed •1y0 rSU n••

il

MBeu !aekşkam'te

ELISSA LAN Dl
ve

c A Ry

Hadise, ölUme sebebiyet iddiasiyle

evv~la ağırceza mahkemesine gitmiş,

ınefis mevzulu bir aşk - _GÜZELLlK

Denızyollan idaresi ve kaptan Reşit

G RA NT
ve musiki filmi

olan

Hırcın Kadın

mahkemede suçlu olarak bulunmuş
lar ve mahkemenin seçtiği ehlivukuf
her iki tarafı da kusurlu bulduğu için
Deni~yolları idaresini ve Reşidi beraat ettirmiştir.

. 12,30 Pllkla T.ürk muıikiıi. 12.SO HaYI •

I diı 13,05 Muhtelıf plak neşriyatL 14 Son-

Akşam neşriyatı :
18,30 Plakla dans muıikiıi 19 Çocuk Ssirgeme Kurumu namına konferans: Doktor S~krü Hazım. 151,30 Ciitar aolo: Ma0'0
Parudı. 20 Sadi ve arlcadaıları tarafındaJI
' Türk
musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ô •
mer Rıza tarafından arapça söylev 20,-46
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk ınU
sikisi ve halk 15arkıları: Saat ayarı 21 15 Or
kestra 22,15 Ajans ve borsa haberl~ri "'
ertesi günün proıramı 22,30 PHikla solo !ar, Opera ve operet parçalarL 23 Son.

•

Günün program ö~U

Senfonik konserler :
- -

"ROMA ATEŞLER 1ÇINDE,, ve "KONIGSMARK
filmlerinin unutulmak yaratıcısı
"

bolmuşur.

program

İstanbul:
Öğle neşriyatı ~

Bugün son 3 matinesinden istifade ederek GARY COOPER'in
ilk müsabaka filmi B A K 1 R DE L 1 K A N L I eserini görünüz. •

2~RMewcl~p~n~~~ D~~~llarmm ,••••••••••••••••••••••••••~~

yelken
açarak
gelen (Uç
tonluk şeker
yüklü
bir motöre
bindirmiş ve motör120
10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ! . _ t o n şeker yükü ile beraber darhal batmış ve tayfadan Ahmet te dalgalar a,rasmda kay,,,.._,...~~""""'""~"~

D

emsalsiz

sahibi 25 Bin Lira
Tazmin at 1stiyo r

Bugünkü

Zar
ah
Leander
yıldız;
halihazırda

Batan Motor

Kaybolan Dosya
rllmlştir.

Sesi ve güzelliği ile MARLENE DIETRICH ile rekabet eden

Fransızca sözlü ve orijinal dilde mUkemmel şarkı •
larla süslenmiş Paramount filmi.

Sultanahmet Sulh Uçüncü ceza
Polis mti~deiumuınili~e. aya~ 25 bin lira tazminat
mahkemesi dün Marko isminde bir lan çıplak bır adam getırdı. Ustilnsabıkalryı ay hapse ve 9 ay müd- deki elbise demlen paçavra parçalan Bu karardan sonra, 3 kardeşle~ Bir Mütecaviz
1
detle emniyeti umumiye nezareti avret yerlerini zor örtebilen bu .adam, mottörü sahibi ikinci ticaret mahke
General Abdullahın
dire ilik
ı
idi B'
s 1 mesine müracaat ederek Denizyolla.
altında bulundurulmıya mahkiım etne
s~ç us~ . 1!"87 ~~ra.. u n idaresinden 25 bın· ıı·ra tazının·at is
Mahkum
du
Cenaz esı• e t•ırı•ı•ıyor
ti. İddia §Udur:
tanahınet bırincı ceza bakımının onuMarko, dün sabah Kapalı çarşıda ne çı~anlan bu suçlu haki.min ilk su- temiştir. Dün Denizyollan avukatı,
Ağır ceza mahkemesi bir zorla Izmir, 28 (Tan muhabirinden) :Yervantın dükkanına gitmic. ve bıçak allenne §U cevaplan verdı:
mahkemenin seçtiği ehlivukufun Ab- ırza geçme davasını neticelendirdi.
""'
ö
dülhamit zaman ' ,ıı Barbarosta ve
Bir hafta evvel lzmire 0>elen ve ev.
almak istemiştir. Pazarlıkta uyu"ama
- Adım mer, rençpe_ rlm. 38 yaNuruosmaniyede Ali Baba türbesi soe
"'
nd
F
tm
d
d
d
u
kl
'1es'udiyede
vazife
görmti<>
adamlar
k
velki
gu
..
n
misafir
bul
• a kra •
dıklan için de oradan aynlmşrtır. şı aynn: . a a an og um. .şa . ı"'
agında 13 numaralı evde oturan Huund ugu
Marko, Çarşıkapısında Azak sinema- yım. Cahilun. Okuyup yazma hıç bıl- olduğu için bu işte isabettli bir karar lusi isminde bir genç, kom~"Ularmdan bası nezdinde vefat ettiğini bildirdisı önünde ac"le ile giderken komıs·er mem.
veremediklerini .çünkü 0 devirde Bar Gülizara evlenme vadile tecavüz et- ğim emekli ferik Abdullahın cenazesi
'"
baros, ve Mes'udiye a'-·da '-'dda bir se
Mehmet Alinin nazarı dikkatini celHakim Re§lt, suçluya niçin dilendiJ
J
miştir. Asliye ikinci ceza mahkemesi bugün resmi ve büyUk ihtifalle as.
- · · rd d
fere çıkığı için deniz hususiyetleribetmiş ve kendisine ismini sormuş- gını so ugu zaman a §U cevabı albu davayı kızın yaşından dolayı sala keri merkez hastanesinden kaldınladı:
nin ve seyriaefeı işlerinin o kadar
tur; Marko isminin Jozef olduğunu
aşinası olmadıklannı, bu işte tekne hiyeti haricinde gördüğü için ağır ce- rak tahnit edilmiş olduğu halde baysöylemekle beraber tabanlan kaldıra- Ben kat'iyyen dilenmem. Polis, ile, gemi ile liman liman dolaşmış ve zaya vermiştir. Mahkeme, kızın on ra r
' sarılı bir tabut içinde Dumrak kaçmıya başlamıştır. Mehmet beni fena kıyafetle gördüğü için zan- bilfiil denizcilik yapmış olanların eh- beş yaşını ikmal ettiği ve iğfal olun•Aıl,
ıı. ı · k endis ini taki p et mlş,
· f a k a t ya- nmda yanıldı. Dileniyor sandı. Pa- li vukuf seçilmesi icap ettğini söyler- dugu- net·ıcesıne
·
• ıçın
· · suçı uya ·
· vapurile lstanbula gönderildi.
va rd ıgı
kalıyamamıştır. Marko, kaçarken a- ram olsa ben de iyi ve temiz giyin- k
6 ay hapis cezası verdi.
U!ııaze alayı saat 16 da Kışladan ha. . bil"ınm.
.
en
lan dak illve
etti:
'
çık kapılı bir eve dalmış, evde bulu- mesmı
.. şun
Ehr
f
.
reket etmiştir.
'U'Aki bund
•
1 vu u
gemı kaptnnmm
ı t
1'.6
dilen A ' 1
k
dml
nan a - ar bu yabancı misafiri gö.u.c m.
. an eo~:
batan'JnottOrUn yellwntrıı göreoılecefen .nı.ene
vnKat rr
,__.Onde..zAhihi N-lAıHu"' VA nnliQ mnçrUnce bagrışmıya başladıkları için
- Senı bir hafta müddetle Amme ği veyahut eksos sesini işitebileceğiBaro inzibat meclisinin kat'iyyet rezelerile bir kıta asker, askeri bankendisini tekrar sokağa atmıya mec- hizmetlerinde çalı§mıya mahküm e- ni kaydetmiştir. Halbuki, ben rasat- kazanan bir kararma göre avukat B. do, lzmir vilA.yeti, müstahkem mevki
bur ka}mra,
haneden tahk.ık ettı·m.
Hikmetin bir ay müddetle muvakka- kumandanlıgı, Cümhuriyet Merkez
••._ bu sırada komiser Meh- diyorum, dedi.
met Ali tarafından yakalanarak mer- Bay hiikim beni azat etsen çok
Hft.dise sırasında ay batalı dört sa- ten avukatlıktan menedildiğini yaz.
Bankası ve diğer müesseselerin çekeze getirilmiştir. Markonun üzeri a- 1~ yapa.rdm. Mademki öyle arzu ettin at olmuştu. Motörün cinsini de öğren mıştık. Herhangi bir iltibasa maha1
randığı zaman bir düzUne bıçak bu- gıder bir hafta çalı§ınm.
dim. Ses <;ıkannıyan bir motördü. kalmaması için, adı geçen zatın 1286 lenkleri vardı.
Askeri bando da matem marşını ça
lunmuştur. Yervant, malının çalındıPolis, Omer:i, ilamat müddeiumuıui Halbuki ehli vuk~f havanın berrak sicil numaralı eski müstantik Bay
ğmdan ancak polisin araştırmasından liğine teslim etti.
olduğunu söylemiştir.,,
Hikmet olduğunu kaydediyoruz.
lıyordu.
sonra haberdnr olmugtur.
Bundan sonra söz alan motör sa- ==================
Cenazeyi vali muavini, müstahkem
Mahkeme, suçluyu derhal tevkif
Paçavracı Selimi öldürenler
hibinin avukatı dedi ki:
kenli bir motörü görebilirdi. Hele ek mevki kumandanı, diğer generaller,
etmi§tir.
Dün ağır ceza mahkemesinde ge"- Ehli vukuf yaşlı adamlar ola- sos sesini muhakkak işitebilirdi. Ba- askeri erkan, sivil erkan ve yüzlerce
çen sene Sarayburnunda paça\Tacı bilirler. Fakat Mersin vapuru da pek kırköy ve Yeşllköy tarafında oturanhalk takip ediyordu. :Mağazalar cenaMarmaradan geçen motörlerin ekKimsenin Suçu Yok! Selimi öldürmekten suçluAbdullah ile genç değildir. Belki o da devri Hami lar
ze
geçerken kepenklerini indiriyorlarSergisin muhakemesine devam edildi. diye yetişmiştir. Avukat arkadaşım sos seslerinden uyuyamıyorlar.,,
Nuruosmaniye Halep apartmıanm. Mahkeme, tabibi adil Enveri şahit o- (berrak) kelimesini aylı, mehtap ma.
Bundan sonra mahkeme, ehli vu- ~.. Alay, Kordonu takiben vapurun
da oturan gUmti.ik memuru Ömerln larak dinledi. Gelmiyen bazı şahitle- nasma anlamıştır. Evet, o dakikada kufun reddi hakkındaki talebi red- önüne geldi. Limandaki vapurlar bay
balkondan düşmesinde hiç kimsenin rln çağnlması için de muhakemeyi ay yoktu. Fakat, hava berraktı. Va- detti. Tetkik için muhakemeyi başka raklarıru yarıya indirdiler. Vapur lstanbula hareket etti.
suçu bulunmadığı anlaşılmıştır.
başka bir güne talik etti .
pur kaptanı 50 metreden pek 8.18. yel- bır güne bıraktı.
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21,45 Kolonya Senfonik konser (Mozıırt.
Beethove.n)

Hafif konserler :
12,30 .İstanbul '[ürk musikisi (Plik ile)
13,10 Bükreş Hafıf plak musikisi 18,30 ~~
dapeetc Koro 19,20 Varıova Film mu11ikiJl
plaklarL 19,40 Budapeşte Çigan orkestrası
19,45 Varşova Moris Ravel'in eserlerindeO.
20 Bresl&v Orkestra, karkı. 20 25 BriinO
Mizahi rövü 20,35 Viyana Hafif musiki20,45 Istanbul Safiye ve arkadaşları 20,4S
Varşov.a Karışık konser. 21,10 Breslav Dal
ameleıı .korosu 21,10 Münib orkestra, SoP
ran, solıstler. 21,15 Bükrcş Hafif orke6tra
konseri 21,40 Roma Karışık prluh lı:onsel'•
21,45 Kolonya Orkestra (Beethoven, Mo ı~!"t) 22 Var,ova: Frieman programı !,2
Bukree Koro. 23 Varşova Stüdyo küç~k
orke1traaı (Danı muıikiıi) 23 30 Berhl1
Halk musikisi ve karışık ko.nser '23 40 ffaıl1
burg vesaire. Halk ve danı muıikili.

Operalar, operetler :
22 Torino Milino İki birer perdelik oııe
~a Piyesi. 23.10 Budapeıte "Altes'in öpaıü..
ıslmlı radyo opereti.

Oda musikisi:
21,45 Brilno kuartet ve lru korosu (DvO-

rak).

Resitaller:
19,30 Istanbul Oitar ıolo (Mariyo Parodi) 20 İstanbul Sadi ve arkadaşları taraflO
dan şarkılı Türk musikisi 20,45 Hamburı
Halk şarkıları 21,10 Budapeste uarkılat 1
22,30 Budapeste Keman konseri (Piyano re
faka tile)

Dans musikisi
18,30 İstanbul {Pllk) 23 Var~ova 23,45
Roma.

"Spor ve ilim,,
Eminönü halkevinden:
Bu yıl için dtizenlediğimiz seri kOllferansla.rm on altıncısı 29, 4, 937 pet
şembe gu·· nu saat 18 de E"ı·mı·zı·n
Ca•
g·alog~lundak.i
k
1
d nov

~. o::>cııw. n.aı"C~:ırı.;fa:~,~~!fI\Jpo~·e

Ilim) mevzuu Uzerinde verilecektir·
Davetiye yoktur. Herkes geleblllr·

w

Arifle Hüseyin, imzalı kağıt ellerinde işletme müdürünü buldular.
lşletme mUdürU, ikisini de uzun uzun süzdü. Dudaklarmda acı bir güli.lş var.
Kağıdı aldı. Okudu. imzalara. göz gezdirdi. Sonra
cebinden dolma kalemini çıkardı. En altına kendi
ıimzasmı da a tt:I.
~ Yine bir söz söylemeden Arife uzattı.
Arifin içinde genç işletme müdürüne kU§ı derin
bir sevgi uyanıyor. Oradan aynlınca Hliseyine:
- Görüyor musun? dedi, herkes fena değil, iyiler de var, kötUler de.. Bütün kaba.hat kuvvetsiz ol·
makta. Bütün kabahatimiz bu!
Kapıyı

• • •

vurdular. Bir ses:

-Gir!
Dedi. !çeri girince idare müdUrll yUzlerine bakı
yor:
- Ne istiyorsunuz?
Arif cevap vermeden k!ğı~ uzattı. Müdür klğıdı
tetkik ederken, odaya bakıyor. Bu odayı çok gördü
amma, hiç bir gün ilsti.l.nde bugünkü tesiri yapmadı.
Bir kenarda kutular dııruyor. Koltuklar rahat.
Ustü cam yazıhane duvan baştanbaşa kaplıyacak
kadar büyük. Arkasındaki adam bu kocaman yazı •
haneye nisbeten minimini görünüyor.
Kağıdı süzüşünde Dir acaiplik var.
Bir eli hademeyi çağırmıya mahsus zile yakın duruyor. Bu el kağıdı okuyan kafada.o daha acaip. Adeta çok fazla büyüten bir camın arka.sına koyulmuo,
bir örümceği a.ndınyor.
Pencereden avlu görilnUyor.
Avluda taraf taraf dola.şan ameleler var. IDç birisi kafasını kaldırıp idare müdürünün odasına bakmıyor. Kağıdı imzahya.nlar bile llkayıt. Onlar da
• belli • imzalanan kağıdın nereye gideceğini, nasıl
bir tesir yapacağını bilmiyorlar.
Dış kapı yan açık. Kapıcı Rahminin Ustünde bariz bir §aşkınlık va.r.

No. 47
Kimbilir, belki gençliğini, gençliğinde yaşadığı
böyle fevkaliı.de bir günü düşünüyor.
Hani o, arkadaşlarının bırakbğı ve kendisinin kan
ter içinde yerlerine adam bulduğu günti.
Yaptığı iş kötü mü? Namığa göre: Evet!
Neden? Namığa göre: Bir sürü sebep var!
Halbuki kendisi hiç te böyle düşünmüyor. Içinde,
ekmek yediği yere fenalık etmem~ bir ada.mı.n, huzurunu arıyor.
Fakat senelerdenberi aradığı bu huzur, hiç bir gün
tastamam gelmiyor. Arkadaşlarının yüzüne kinle
baktıklarını unutamıyor. O i§inden kovulan, işsiz
kalan adamların gözlerini...
Bugünkü ş~kmlığı da belki bundan..•

• • •

Zllln yanındaki el kımıldadı. Parmaklar cama vurnuya ba§ladı. Bu el şimdi acaip bir örümceğe daha
çok benziyor.
Namık düşlindü:

- Kağıdı çoktan okudu. İmzalan da saymıştır.
Devede bırak görünce telıi.şlanmadı. Halbuki telA.ş
landıracak kadar beraberliğimiz oh!aydı, şimdi çoktan başını kaldırmış, yUzümUze gWmUş: (Biraz dı
gan.da bekleyin, lütfen) dedikten sonra telefona yapışmıştı.

Halbuki idare müdüril gittikçe ciddlleşiyor. GitUkBu hali ne kadar komik!
Onun bu rol kesmesi komik amma, Namıkla Hüseyinin ayakta duruşul'1a, Arifin kapı dibinde bitkin
oturuşu ve Ç,Opur Eminenin telft.41 feci!
Müdür nihayet konuştu:
- Oteki arkadaşlarınız imzalamadılar mı?
Qe kaşlarını çatıyor,

Yazan: SUAT DEKVI~
Namık bir an tereddüt etti ve Yalan söylemiye ka-

rar verdi:
- Lüzum görmedik.
- Şu halde lütfen onlar da. imzalasınlar da patrona öyle göstereyim.
Namık bu "lutfen,, kelimesini ömrünün sonuna
kadar unutmıyacaktır.
Gittikı;e buruşan kAğıt ellerinde, dışarı çıktılar.
Hüseyin:
- Ne yapacağız, Namık? diye sordu.
- Aldırma, olan oldu. ~ri dönemeyiz! Bizimkilere bir daha b~vuralım. Olma.ı.sa sonuna kadar
yUrürilz.
- Peklll.•
Namık bahçeye çıktı. Ve Namık görününce allka
başladı. Herkes etrafı.na topla.ndı:
- Ne oldu?
- Ne dediler?
_ Verecekler mi?
Namık söze ba§ladı:
- Ioletme müdUrüne gittik, işte o da imzaladı.
Fakat bu, böyle ytlrU.ıniyecek! Hepimiz imzalaI'Bak
daha kuvvetli olur. ldare mUdUrU de öyle dedi, öteki arkadaşlar da lmzalaamiar, patrona öyle göstere yi?n, diyor. Haydi euna birer imza da siz basın. Zavallı Arif yol üstünde geberecek, Zaten çok bir gey
istemiyoruz. Bir yol paruı, bir de köyüne gidinciye
kadar yemek masrafı, topu topu 25 - 30 liranın
içinde .••
Kalabalık sustu. Artık kaynaşmıyor.

Fakat hiç

Anneler Birliğine Tetekkilr
Haseki kadınlar hastanesi serta.bi~
liğinden:

Hastanemizde doğuran yoksul ve
fakir annelerin yavrularına verilıne1'
üzere Anneler birliği tarafından hastanemize gönderilen 13 çocuk gönıle-
ği ile 26 kundak takımı almmı~·
Daima yoksul ve kimsesizlerin e}eJIJ
ve kederlerini gidermek için koşaD
ve bu yolda bir anne gibi çalışan AJl"
neler birliği idare heyetine teşekkUt
ve saygılarnruzm gaztenizle iblağın&
sonsuz saygılarımla dilerim.

kimsede harekete gelecek kavvet, imzasını atacak
cesaret yok.
.dir imza. Bir kağıda ismini yazıvermek. Bir işin,
hem de haksız olduğuna yüzde yüz inandıkları bir
işin düzelmesi için bir kiğ:ıdı imzalamak... Ne güç,
ne loorkunç şeymiş?
Hepsinin gözlerine; Arifin boş bakı§lan doldu. Artık hepsi Arif gibi bakıyorlar ve hatta. tereddüt edıJ
miyecek kadar korkıuyorlar.
Neden korkuyorlar?
•
Bu başlan düşük, solgun kadınlar, genç kızlar babalarının bütün müteassıp istibdadma rağmen ma halle arasında delikanlılarla öpüşmüyorlar mı? Ai·
lelerinin bütün mümanaatına rağmen çarpuk çarpuk
K>kaklarına neden sonra uğrayan a.şınalık moda kl·
rmtılarmı taklide özenmiyorlar mı?
içlerinde kanlı katil, beli bıçaklı heriflerle sevişen·
ler, günde Uç ~ğün dayak yiyenler, hatta arada bit
vurulmak tehlikesi geçirenler yok mu?
Ya şu erkeklere ne demeli? Hangisi koluna taktı·
ğı bir orospuya söz attılar diye Uç kişiyi bıçaklamaz.
Hangisi bir meyhanede (falan şarkı söylensin, ba·
yır fil&nı söylenecek) diye dövtigerek katil olnıS.Z.
Içlerinde bir tanesi bile sırasında bıçaktan, ta.banca·
dan yılar mı?
Içlerinden hangisi elli dirhemlik incir rakısı yuvarladıktan sonra kanunu, istikbali, mahpusanesi
akla getirir?
Şu halde neden korkuyorlar?
Onları böyle eefil bir korkuya düşüren kuvvet
nedir?
Namrk i1'te bunu düşünüyor. Ve bunu dilşünürkeD
kendi kendine karar verdi. Hepsinin suratına şöyle
haykıracak:

- Siz beraber hareket etmekten korkuyorsunult
ey tek başına kalmış insanlar! Sizi korkutan şey, bit
'rada hareket etmekten b~ka bir şey değildir.
Halbuki insan, ancak beraber ya§a.mıya, berabet
dövUşmiye alıştığı zaman insan oldu (Arkası va.rl

~
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Şevket kazanmışlardır.

Fakat böyle bir tetkik esnasında gözönUnde tu •
icap eden en mühim nokta mUkayesedir. MU
kayese imkanından mahrum bir istatistik hemen tamamen dilsizdir ve böyle bir istatistik üzerinde ya pılacak tetkiklerden vazih neticeler çıkarabilmek
mümkün değildir.
Bu itibarla, 935 sayımı, tamamen tek cepheli ka ~
lan 927 sayımını tamamlayıcı ve iktisadi bünyemizi
tahlil imkanını hazırlayıcı bir rol oynamaktadır. 92i
sayını neticeleri, evvela bir çok mühim noktalan mes
kut geçmesi, saniyen de mükayese imkanından mahrum olması itibarile ehemmiyeti fevkalade azalmış
bir istatistik vücuda getirebiliyordu. 935 sayımı neticeleri ise, tamamlandığı zaman, herhalde elimizde,
her saha üzerinde bize emniyetli bir fikir verebilecek
ve her türlü ihtiyacı ka.rşılıyabilecek bir mecmııa o •
lacaktır.
tutması

G

enç memlekelerde, pek mUtenevvi faaliyet sahalarının
mevcut olması ve bunların bilhassa pek mütekAsif bir şekilde bulunmaları umumiyetle, nüfusu temerküze doğru sevkeden en belli·
başlı A.mildir. ÇUnkU bu gibi memleketlerde, esasen mevcut olan iş
sahalarının faali yetleri !evkalAde
arttığı ve yeni iş
unsurlarma ihtl yaç gösterdiği gi bi yeniden bir çok
iş sahaları

açılır

ve bu suretle iş çiye gösterilen talep grafiği bir denbire yükseldi ğinden, bununla
mütenasip olmak
üzer; işçi ücretle ri de yükselir ve
binnetice, binler le ve hatta yüz bin
terce nüfus bu faaliyet sahaları et-

F IKRAÇj
Mukaddes Peder
Nevyorkta HarJem denen mevki,
zencilerin yaşadıklan mıntakadır.
lngilteredekl Slamlar, bunlann oturdukları ınahalleler ve evler yanında
saraydır. Siyah derili Amerikan köleleri, bu pis sokaklarda, bu harap evlerde, ahırlara tıka basıı. doldurulmuş
h ayvan ıUrUlerl gibi, t.aYuklar, ve horozlarla beraber yatarlar. Işık, sıh
hat, hayat, içtimai hak \'e hürriyet,
vatandaşhk ve in anlık hakkı
Harleme girmez. Eğer müml<iln olsa, güneşin bile buraya glrmeslnl men için
kanun çıkaracaklar.

•

Esaretin en acısını, kU~UltUlmllş
bir lnsanhğm mane\'i azabını için
için, derin derin yaşıyan Amerikalı
zenci ,bütün insanlık hakln.nna sahip
beyaz dertlilere, efendilerine, kin ,.e
lztırapla bakarlar. Gözya larmm kat.
relerinde esaretin acısı blllQr gibi pı
nldar. Ameriliayı medeniyet ve tekniğin en yüksek zirvesine ~ıkaran
trllst medeniyeti, Afrikadan ordularla getirdikleri bu esirlerin omuzlan
üstünde yükselmiş, ,.e göğe ba§,·uran
"Sky Scrnppers,. ler, "yüz kath apartmıanlar bu esirler yığınını altında
bir silindir gibi ezmiştir.

•

Zenciler, bir kan, renk ,.e esaret
ba~yla biribirlerlne ıum.... ıkı bağlıdır
lar. Kurtuluşu getirecek lideri, bir
mcsih gibi beklerler.
Gazetelerde gelen son havadisler,
Harlem'de polisle halk arasında bir
vergi verme mesele inde çıkan mücadelede önayak olan mukaddes pederin sıkı sıkı aranmakta olduğunu haber verdiler. ~lukadd~ peder, zenciler için bir ruhani reisten ziyade bir
kurtancıdll'. Kurtancılarmı omuzd3.11
mumi hatları üzerinde bize memnuniyet verirafında toplanır.
omuza, gizli kapılardan, dış şehirlere
ci neticeler gösteren son sayım semereleri,
İşleri fevkalade knc:ıran za\-alh esirlerin muknılcles
Son
935
nülus
yazım
ı
nı
hatırlatan
fotoğraflardan
birl
bazı noktalarda tasavvur ve Umitlerimizden çok başartan
ve
yeni pt'derleri nihayet N e\'~·ork znbıtnsı
ka
tezahilrlerde
halde bunlar da istatistiklerde
iş sahaları açılan yerler şüphe yok
nm eline dil mü . Blitün dünyaya
göstermiş bulunu •
şehirler
arasında
yer almış
ki şehirlerdir. Köylerde böyle bir hürriyet \·e demokrasi getirdiğini idyor. İçlerinden ibir
lardır. Demek oluyor ki bizde şe
şeyden bahsedilemez, çünkü,
bu- dia eden bir medeniyetin, dnha kendi
tanesini bu yazıya
hir addolunan bir çok yerler hakirada mevzuu bahsolan bilhassa bU- kucağında ~'BŞıynn bir n\'uç insanı emevzu yaptığım bu
katte birer köyden ibarettirler. Bu
yük inısaat ile sınar ve ticart fruı!i saret altında yaşntması, ne feci bir
uıucta van vu~_,..,u,.sn
.1~ uUtublu
de, memleketin her turlU faaliyet lerimiz, umumi nüfus hareketleriyettir. HattA bu bakımdandır ki hürriyet ve demoltrn"I komed~"USıdıJ'.
Şrtak kazası ile Muş viUiyetinin
sahası ile yakından alakadar olan
ne ayak uyduramıyor ve nisbet
ADSIZ YAZICI
282 nüfuslu Mutki ve 223 nUfuslu
nüfusu en ziyade toplu halde yaşı
kompilike sebepleri vardır ve bu
düşüyor.
Genç kazaları misal olarak gösteyan memleketler, sanayi ve ticarPt
sebepleri araştırmak her şeyden ev
Filhakika, 927 den 935 e kadar
rilebilir.
te en ileri gitmiş olan memleketler
vel çok derin bir ilim ve ihtisas işi
nUfusumuzun artma nisbeti yüzde
Bu hal, bizde şehirler nüfusuaddolunurlar. Çünkü şehir dc>r:ıek,
dir. Bu yazıda ise, çok mühim bir
20 olduğu halde şehirler nüfusunun, hakikatte elimizdeki nisbetten
ikttısadi manasında, ziraat leu ı;ay
nokta üzerinde tasviri mahiyette
nun artma nisbeti yüzde 16 dır.
daha aşağı bir nisbette bulunduğu
ri faaliyet sahaları üzerinde '}alı
••
bazı malftmat nakletmekle iktifa eKöylerde ise ayni nisbet yüzde 23 e nu göstermesi itibariyle mühimşan içtimai cüz'ü tam demektir.
dilecektir:
kadar çıkıyor.
927 sayımı neticelerinde, nüfuBiga, (T~~) - Çanakkale umum!
urada umumi nüfus Ue şchır
sun, köylere ve şehirlere göre in.
meclisinin
verdiği kararlara göre,
nüfusunun artma nisbetleri
kısamı Uzerinde yapılacak bir tet938 yılı killtür kadrosuna Biga için
arasında çok mühim bir fark gökikten alınacak netice şudur: Uyedi
öğretmen ilave edilmiş, Biga rillilyor. Netice olarak bizde, he mu.mt ntifusun yüzde 75 i köylerKarabiga
yolu üzerindeki
yirmiyi
nUz, köyden şehre doğru vaki olan
mUtecaviz
ahşap
köprünün
yerine
be
de, yüzde 25 i de şehirlerde otubir cereyandan bahsetmek mevtonarme
birer
köprü
yaptırılmak
rurlar. 935 sayımı neticeleri ise,
simsizdir.
için bütçeye 10.000 lira tahsisat kon16 milyon 200 binden ibaret olan
Yalnız bu noktada, elimizdeki
muş, Çanpazar köy yolunun köprii·
nisbetleri ifade eden rakamların
nüfusun 12 milyon 400 bininin köy.
leri için de 18.000 lira ayrılmıştır.
sıhhatleri
mevzuu bahsolabilir.
!erde ve Ust tarafının da §eh irKarabiga yolunun tamiri için 500
Çünkü rölövelere tesir eden muhlerde otturduğunu gösteriyor. BuEyilp kaza~ına bağl~ Alibey köyü 1mına tapuda kayıtları yoktur. Ve bu lira tahsisat ayrılmış, 15,000 lira da
telif sebepler vardır. Mesela köy
halkını~ ara~ mesele~~ne ait mUhim yüzden tescil muamelesi de bitirilmiş mütemadi tamirat için konmuştur.
nu ifade eden nisbet ise nüfusun
nüfusunun 927 de, 935 teki kadar
bir şikayetlen var. Koy halkı namı- değildir.
Biga Sefkat Yurduna yardım faslın
yüzde 76,5 unun köylerde oturdudakik olarak yazılamamış olması
na gazetemize yazılan bir mektıupta,
Netice olarak, bugiln, köylU çok dan 575, sporculara 200, kütüphaneğudur.
bu arada en kuvvetli biı amil olaSilihtarağa vakfı mütevellisinin ka milşkül vaziyette kalmıştır. Bir çok ye 150 ve musiki birliğine de 100
Bu nisbet bize sarahaten göste;
rak zikredilebilir. Fakat bu nokta
nunen
köy şahsiyeti maneviyesine ay masraflarla meydana getirilmi§ olan lira verilecektir.
riyor ki ,Türkiyede bir şehirleşme
da elimizdeki netice üzerine pek
rılmış ola n mera ve araziye el koy- Cümhuriyet meydanı harabe haline
Yine bu yıl içinde, konan 200 lira
hareketi, yani köyden şehre doğ
tesir edecek mahiyette değildir.
mak
istediği
bildirilerek
deniyor
ki:
çevrilmiştir.
Bu
ihtilaflı
vaziyetin
bir
tahsisatla
Biga Scfat istasyonu du·
ru bir cereyan yoktur. Daha uyÇünkü, şehirlerin tezayüt nisbetini
"Dava
hazine
ile
mütevelli
arasınan
evvel
halledilmesi
ve
kanunen
kövarları
yaptırılacaktır.
Her sene a gun bir ifade ile şehirlerimizin nügösteren rakam, hakikaten, üzerinda
olmuştur.
Halbuki
zarar
gören
yün
malı
olan
arazinin
muhafazası
iğustosun
12
sinde
açılıp
19 unda ka •
fusları, biolojik sebeplerin dışında
de ehemmiyetle durulacak dereceköy
ve
köylüdür
ve
bu
vaziyet
karçin
tedbir
alınması
hususunda
alakapanmak Uzere Dimetoka nahiye mer
kalan diğer içtimai Amillerle artde düşüktür ve umumi nUfusun
şısmda
k~ylü
ektiği
ekinlerden
emin
darlarm
nazarı
dikkatini
celbetmeni·
kezinde
bir de panayır küşadına mümıyor ve binnetice her memlekettezayüt seyrine nisbetle pek aşa
olmadığı gibi mahsulünü ekeceği yer- zi rica ederiz ..,
saade
olunmuştur.
te görülen, şehirler nüfusunun sürğıdadır. Bu sebeple, ne suretle oGönderilen mektubu aynen yukarı
atle kabarması keyfiyeti bizde helursa olsun, şehirlerin, nüfusu !erden de emin değildir. Çünkü bundan
altı
ay
evvel
ekilmiş
olan
ekin
ya
koyduk. KöylUye ait olduğu iddia Yeni,ehirde Gençlik Hareketleri
nüz tahakkuk etmemiş bulunuyor.
kendisine doğru çeken birer mertarlaları,
hariçten
tedarik
edilmiş
oedilen
bu arazinin gene köylünün eYenişehir, (TAN) Belediyenin
kez haline gelebildikleri bir hakilan
çift
hayvanlan
ile
ve
mütevelli
linde
kalması
husuıunda al!kadarla- yardımiyle bir müsamere salonu vüekiz sene evvel nilfusun şe
kat olarak ifade edilemez.
nn icap eden tedbirleri alacaklarım cuda getirilmiştir. Çalışkan gençlehirlerde oturan kısmı umuZaten. çok mühim olan bir başka namına sürülmeğe başlanmıştır.
Halbuki,
kanunen
köyün
malı
olan
ümit ederiz.
\
mi nüfusun yüzde 25 ini teşkil enoktayı daha nazarı itibara alır
rimiz temsillerini bu salonda verderken bugün bu nisbet yüzde
arazi
ile
mütevelliye
ait
olan
kısmın
sak mesele daha mütebariz bir şe
mektedirler.
23,5 a dUşmUş bulunuyor. Bundan
kil alabilir: Bizdeki köy nüfusu, hiçbir alakası yoktur. Bir ehli vuku·
Bursa Valisi Şefik Soyer, Yenişe
Zam Gören Muallimler
biri doğru, diğeri yanlış iki hiiküm
hakikatte, isatistiklerde gösterilen fun yapacağı tetkikat ta bunu açık
hir
Gençlerbirliğine 25 lira teberrU.
çıkartılması mümkündür. Şehirler
"Bir muallim., imza.sile aldığmuz
rakamdan daha fazladır. Çünkü,
ça meydana çıkaracaktır.
etmiştir.
nüfusu, umumt nüfusa nisbetle
mektupta deniliyor ki:
ne kadar dikkat edilirse
edilsin
Bu arazi, 935 senesi ağustosunda
artmıyor. Bu doğru olan neticedir.
köyde bütün nüfusu yazmak im"Görd üğU işe mukabil en az para
Yoksa alelıtlak şehirler nüfusu
kansızdır. İkinci ve daha mühim istimlak edilmiştir. Milıt emlak mü- alan muhakkak ki, ilk mektep hoca- fi etti. Bunların istihkakları birinci·
artmıyor, dersek yanlış bir netibir sebep te, hakikatte köy olan dürlüğü ile mütevelli, tebligat üzeri- larıdır. Onlar bu para ile ve bilyUk lerin 936 eyllilUnden, ikincilerin de
ceye sapmış oluruz. Çünkü umumt
bir çok yerlerin istatistiklerimizde ne itirazlarını yapmışlar, kaza idare bir kanaatkarlıkla günlerini geçirip 937 eylillilnden başlar. Fakat işitiyo
şehir olarak gösterilmiş olması heyetince tayin edilen mümessiller a- giderler. Otomatik terfi şekli de kalk ruz ki, terfi eden bu hocaların "Gü •
nUfusta görülen tezayüt nisbetinde ştiphe~dz şehirlerin de mühim
dır. Çünkü bizde ~ehir ve köy tak- razinin kıymetini dönümüne 5 lira bktan sonra, alacakları mUsbet ra - zeşte,,lerinln verilmesine, hnttfı mabir mevkü vardır. Ancak. umumt
simatı, beynelmilel istatistiği esas- il!ve suretile artırmışlardır. Neticede porlarla 4-5 senede bir terli ederler. ~lannı zamlarile beraber almalarına
nUfusun tezayüt nisbetl ile şehir·
lara göre değil ,idari esaslara gö- vila.yet, bu yer ihtilaflı olduğu için a- Fakat, ne kadar acıdır ki, uzun dl.din- uzun bir müddet için imkfın yokm ış.
re yapılmıştır.
razinin köy namına ve bu kıymet u. me senelerinin cUz't semerelerini tam bu alacakların da, dört beş senedir
ler nüfusunun tezayüt nisbeti arasında bir mukayese yaptığımız
zerinden satın alınmasını, parasınm görecekleri anda da karşılarına bele- mütemadiyen, "senei atiyeye.,devredlzaman şehirler nüfusunun tezayüt
on beynelmilel istatistik kon- da sahibi çıktığı zaman teslim edil · diye bütçesindeki tahsisatsızlık me • le edile nihayet unutturulan "bir sehareketinin umumi nüfusun te1.ayüt
gresinde nüfusu 2000 den az mek üzere bankalardan birine yatırıl selesi çıkıyor.
nelik mesken bedelleri,, istihkakları
Geçen sene yUz küsur, bu sene de nın yanma gitmesinden endişeye hnkhareketinden çok aşağıda kaldığı
olan yerler köy, fazla olan yerler de masını bildirmiştir. Halbuki, bu yerm görUrUz. Bu demektir ki şehirgehlr itibar olunmuştur. Halbuki lerin ne hazine, ne de mlltevelli na· yedi yUz küsur ilk mektep hocası ter- ktmtz yok mu?,,

U

Müntekim Hal:+

laı ~Jerde Milletıerarnsı ha.va anStnasına kan
lceu 'l"
§nuya.n yegfme memleha n urldJ·e olduğunu yazmış ve
01

dir. Esasen te§kllA.tı esasiye kanunumuzun istimlake mUteallik maddesinin tadili hususunda yapılan
meclis müzakereleri esnasında Dahiliye Vekilinin söy
lediği
sözlerden
de anlamış bulu •
nuyoruz ki köy
nüfusu, umum! nü
fusun a.şağı yu kan yüzde 80 ini bulmaktadır.
Son olarak verdiğimiz bu izahat ta, Türkiyede, bir nUfus temerküzü hareketinin mevcut olmadığı
eeklinde vardığımız neticeyi teyit
edecek mahiyettedir. Bu vaziyetin,
içtimaı ve iktısadi hayattaki akisleri fevkalade mühimdir.

YAZAN:

~illetlerarası Hava
~

G- l!!J N C!J

SON NUFUS
SAYIMINDAN CIKAN

neticeleri ııraaile net·
rolunuyor.
İktıaadi ve içtimai
Ticaret hayat bakımından
nüf uı iıtaı
Odası ... umessı·ıı erının tiıtiklerinin nekadar büyük
bir ehemmiyete malik o lduk2iyareti
ları, her rakamından çıkan
türlü
türlü manalarla kolayca
)fllJetı
isi ve ~ı Ticaret OdllSl Re- anlqıhr. Filhakika, bu istatistüna rlikUnıertnden birkaçı evvelkl tikler üzerinde kemiyet ve
~lilıe:ınberı
lstanbulda bulunuyorlar. keyfiyet bakımlarından yapıla.
6
\"e...ıQ
l'arasında
en ge~ ölçüde alış
cak tetkiklerle bir memlek etin
• 'iL \•e ın"
böyıe
Uiıa.sebet kurmıya çalışan, iktısadi faaliyetinin eaaaları
eel·e ı:Una.sebetlere engel olan her- üzerind e takribi d e olsa, herlind l'§ı devamlı bir mücadele ha- halde tamamile hakikati ifahey:tıbut~a.n, çok geniş görilşlU bir de eden neticelere varmak
lltek
~linıes illerinl aramızda gör- mümkündür.
'
Yük bir zevktir

Milletlerarası
il•..
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Sporcular Ne Diyorlar?
Zekı Rızaya

gô·re

GŞlljl

bu

başkaiarına yaomaiı
lngilterede ihtiyar futbolcüleri gençlettiren
bir tırınga bulunduğu hakkındaki ne9riyatımız
spor aleminde ciddi ve mizahi bir hayli lakır
dıya yol açmıttır. Bu hareketi gördüğümüz
için ayni mevzu etrafında tanınmıt yaflı spor·
cular nezdinde bir anket açmayı enteresan hulara i. dünkü nüshamızda da vadettiğimiz gibi
maruf futbolcü ve Milli takım merkez muhacimi İstanbul Futbol Ajanı B. Zeki Rızayı söy·
letmekle tfe ba,lıyoruz:
Zeki Rıza bizi kendine has olan güler yüzü ile karki:
bir şırınganın hakikaten icat eFenerin mütekait orta muhacimi
dildiğine pek inanmıyorum. Bu olsa olsa şaka için
Zeki Rıza
bulunmuş bir mevzudur.
Maahaza eğer böyle bir şırınga icat edilirse ben şahsım için buna lüzum görmeden birkaç aylrk hazrrlık ·
tan sonra şimdiki genç futbolcülerin
bir çoğu kadar oyun oynayabileceğimden eminim.
Zaten bu şırıngayı bizim gibi spordan henüz aynlmış olanlara değ\!,
Ali Sami, Galip, Yusuf Ziya gibi uGüreşçiler Parise
zun zamandır futbolün yalnız sakızını
çiğniyen eski, amma çok eski oyungidemiyorlar
Izmirde yapılıp müessif bir şekil
culara tatbik etmeli ki onların uneticelenen Galatasaray - Doğan
Parlste yapılacak A \Tupa
nutulmuş hiinerlerini ve mesela Yu·
spor maçı münasebetile Izmirde ~r
~üreş birinciliklerine güreş tasuf Ziyanın bir zaman kalecilerin uykan (Anadolu) refikimizin neşrettiği
kmumızm iştiraki tasarlaru kusunu kaçıran meşhur şiltlerini göruı:un bir yazının mühim parçalarını
yordu. lUevsuk bir yerden öğ
miye
imkan bulalım. Böylece meşhur
aşağıya alıyoruz:
rendiğimize göre, güreşçileri pehlivanımız Kurtdereliyi, çok teknik
Yazmm serıe,·halan: "Hikem Gümizin Patis seyahati yapılaıru
güreşinden bahsedilen amatör pehli·
neşi bahane buluyor. Gölge etmesin
yacaktır.
van Seyfi Cenabı şınnga ile gençleş
başka Ihsan istemeyiz.,,
Biz güreşçilerimizin ek.'IJeri •
tirmek,
gilreş alemimiz için ihmal e''Doğansporu tek baı ma
yenen,
sini harap e<len maliim şimal
dilemez
bir kazanç ..eşkil edebilir.
hakemin ta kendisidir. O takdirde biz

•

şıladıktan sonra dedi
Doğrusu ben böyle

l

İzmirliler

Atıol

Çok

Aiiol

Kızgın

ae

turnf'Si

bu işte yoğuz."
~imdiye kadar ismini işitmediği mlz bu hikem lzmlre hangi maksatla
gönderildi?., ,
Yazmın mühim parçalarından: Sistemli bir şekilde ve hakemleri Istanbullu ve Ankaralı takmılara terfik ederek Izmiri muhakkak yenmek istiyen zihniyet, diln Izmir sahasında,
hakikaten lımirin bakseverliğini isyana sevkeden bir şekil.de gözilktü.
Galip sayılır bu yolda. mağlup! deyip geçmeği artık aklımıwan geçiremediğimiz için, evvel bir fikir ola rak şunu ileri süreceğiz:
ı - Doğanspor ve lzmirspor teşki
latı bu maçı muhakkak tekrarlamalıdır. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde
hatta Hotantoda bile bu şekilde bir
karar nesnesi verilmemiştir.
2 - H!kem meselesi halledilmeli
aksi takdirde bu maçaları bırakmalı
dır.

Doğansporun

Hükmen Mağlubiyeti
Bir sabah refikimiroe hmirde ya
Doğanepor Gençlerbirliği
maçında nizamsız bir oyuncu oynat tığı iddiasiyle Doğanspor takımının
hükmen mağlfıp addedildiği yolundaki
neşriyatı Uzerine meseleyi Federaa yon nezdinde tahkik ettirdik .
Aldığımız cevaba nazaran milli küme lisansını hamil olan oyuncular ni
ıamt oldukları cihetle böyle bir mese
lenin mevzuu bahsolamıyacağını ve
itiraz edilen oyuncunun üç seneden beri Doğanspor takmımda mukayyet
aza olduğu cihetle nizamt vaziyetinde
§Uphe olamıyacağı tabil olduğundan
hükmen mağlfıbiyetin doğru olmadı
ğı anlaşılmıştır •
pılan

Bu Haftaki
Maçların

Hakemleri
Bu hafta milU kilme ma.çlarma Istanbul ve Izmirde devam edilecektir.
Istanbula. Ankara Gençlerbirliği takı
mı gelerek cumartesi günü Beşiktaş
Ja Taksim stadında pazar günU Fener
1'ahçe ile Kadıköy stadında karşılaşa
esktır. Bu maçları idare etmek lizere
federasyon tarıUmdan Izmirden ha-

başlarke1a

yazmı,tık.

A nupa ~apmi~·onasma girmek
niyetinde olan bir takımın profesyonel sirk güreşçileri gibj
şehir ~hir dolaştmlarak pek
kııın bir müddette muhtelif güreşler yapma"ındaki tehlikeleri
!ınymıştık. Fakat milli güre~
takmu kadrosunu "seyyar güreş okulu,, halinde idare etmek
lstiyen güreş federasyonu umumi katibi Se~·fi Cenap lşa·
retlerimize aldrnş etmiyerek
Şimal yoluna revan olmuştu.
Şimalden güreşçilerimiz tahminimiz gibi pek sarsılmış olarak döndüler. Pari" güre,leri ne kadar dinlenip hazırtana('ak
nkit kalmadı. Böylece mec buren A \TUpa şampiyonasın dan mahrum kaldık .
Güreş takımının seyyar bir
halde şartlan bozuk olsa dahi
Avrupa seyahatlerinde yetişe
ceğine kani olan güreş fede nısyonu umumi katibi Pari"I
iyice sigortalamak üzere gi rlştiği Şimal turnesiyle asıl
maksadı olan Fransa seyaha tini kaybetmiş oldu. Buna
"Dimyata. pirince giderken evdeki bulgurdan olmak,, derler.

Dunclıın

ba9ltn yo.lnro Ud' ... r

19ını~...

fakat boks yaptığına maalesef şahit
olamadığım Eşref Şefiği bu yeni şı
rınganın nimetinden müstefit ederek
bir genç boksörle döğüştürmek az mı
j enteresan olur .
Ayni suretle gençleştirip sahaya
çıkmasına fırsat verilirse Bürhan F'eleğin çene yarışındaki muvaffakıyet
lerini pist üzerinde tahakkuk ettır·
mesi bugünlerde pek tenhalaşmış olan atletizm sahamız için az kazanç
mı olur?
- Eski sporcuların yenilere n;ıza
ran olan kudretleri hakkındaki düşün
cem sarihtir. Eskilerin gençliklerinde
teşkil ettikleri takımlar şimdiki g-enc:
takımlardan daha kudretli ve daha
verimli idi.
Yarın; e•ki Galatasaraylı mef·

hur Necip Şah:nin cevaplarır:r
nefredeceğiz.

Arsenal
Yenildi

Ingiliz birinci küme klüplerinin oyna.dıklan W sistemi nazariyede ba~it
ve kolay görünüyorsa da hakikatte
çok güçtür. O sistemi hakkile başa
ran oyunoulardan biri takımdan eksilince yerine konan ayni ayardaki
diğer bir futbolcünün o kadar mu Siyah Kaplan
vaffak olamadığı görülmektedir.
Meşhur Arsenal klübil de bir oyunAvrupaya Geliyor cusunun
sakatlanması yüzünden bida
Amerikalı zenci boksör Coe Luvi1:, yette kazanmak lizere olduğu Ingilbu yu Londrada döğüşmek üzere In- tere şampiyonluğunu kaybettiği gibi
gilizlerle bir kontrat imzalamıştır. Si lngiltere kupası maçlanndaki birinci
yah kaplan namile tanınan Coe Luvı vaziyetini kaybetmiştir. Arsenal takı
zin maçı haziranda yapılacaktır.
mının bu derece aksamasına sebep olan hadise merkez muhacimleri Drallkokullar Kupa•ı
k'in bacağından ameliyat olmasıdır.
Balıkesir (Hususi) - llkokullarm Bu merkez muhacimi takmıma galivoleybol, hindbol, ve basketbol ta • biyet gollannı kazandıracak gibi dekımları arasında galibe birer kupa ve mir şütlil ve yıldırım gibi seri çıkışlı
rilmek üzere maçlar tertip edilmiş • bir futbolcu idi. Onıun yerine konan
tir .
oyuncu da birinci derecede olduğu
Halkevleri tarafından konulan bu halde ayni neticeleri ala~amaktad1r.
kupa maçlarına 3 mayısta başlana - ' Arsenal son maçlarmdan birinde
caktır •
Cbelsea'ya 2-0 yenilmiştir.

ln9iltere

kem Mustafa şehrimize davet edilmiş
tir.
Ayni gUnlerde Izmirde Ankaragilcü takımının maçlarını idare etmek
Ingiltere futbol şampiyonasını Man
üzere Sait Salahaddin hakem olarak
chester City takımı kazanmıştır.
Izmire gönderilmiştir.

Şampiyonası

B. G···vertedeki
"- Affedersiniı, fakat siz benim karım değil misiniz?"
Kurşuni paltolu kız, gemi kö peştesine dayanarak, limanda gidip gelen kayıkları romorkörleri
seyre dalmıştı. Birden dönüp ken.
disine söz söyliyen adamın yüzüne baktı. Gözlerindeki ani şaş
kınlık, kayboldu. Onun yerine ne~eli ve alaylı bir parıldama hasıl
oldu:
"- A. Nasılsınız?" Dedi.
Sert tweed elbiseler giyinmiş
olan gene: ve bovlu adam, piposun.
daki külleri silkti:
"- t viyim teşekkür ederim!.,,
vaziveti pek tahaf ve güc;tü.
Arayere sıkıntılı bir sükut girdi. Kızın neseli t!ülilı:ii onu kısa
ke~ti Adam:
"- Pek berbat ve p.i.ic: bir vaziyettevim, değil mi?" Dedi.
"- Hayır onun ic;in gülmedim.
Kocamın kücük adını bilmediğim
hatrrıma geldi de .. "
Yine fıkırtılı bir gülüş. "Küc:ük
.,n•·ıııı
ııncak evlenme
kitabına
adlarımızı kaydederken, bir defa
olmak üzere görmüştüm. Tam şim
di işime yarayacağı zaman onu
unntmu!'; bulunuyoru."
"- Roderick'tir.,,
"- t'?te bur:tdavrz, kar!':rknrşı
ya geldik. Fakat a"caba nenin ne.
resindeyiz ?"
Erkek:
"- Ben başka bir gemiye geçerdim amma (Nevyork) da göreceğim acele işim var. Bundan sonraki vanurla da yetişemem.' 'Dedi.
Kız:

"- Sizinle evlenmiş bu.
lunan bir kadın ayni vapurla seyahat ediyor diye. işlerinizin "altilst., olması lazımgelmez ya .., Dedi.
"- Vapurda seyahat. edenlerin
listesine daha göz gczdırmedim.''
"- Ben Ld)' Headingly isrnile seyahat ediyorum. Mal~m a. Ame.
rikada pasaportlardakı adları dört
gözle muayene ediyorlar. Pasaport
vesair evrakrmdaki adım ise öyledir. Ne c:are ?"
.._Doğru! Doğru! Sizin bu adı
kullıınmakta. hakkınız var. Yalnız ... "
··- Anlıyorum yolcu listesinde
Sir Roderick Headingly de bulunacak Lady Headingly de bulu.
nacak. Fakat bunların ayn ayrı
kamaralarda bulunmalan dedikoducuların çenelerini çözecek."
" - Muhakkak yolcuların ara.
smda Nevyork matbuatile dost olanlar vardır. Amerika matbuatı
nın da gevezeliği belli. Ben kendim için değil, fakat sizin için düşUnUyorum.''
"- Artık oldu olacak, işi bahta
bırakır

ve dayanırım.,,
Kalkan geminin sirenleri yeri

göğü çınlattı:

"- Zaten gemi de kalktı. Ar.
tık bu işe girişmiş bulunuyoruz."
Erkek söyliyordu:
11
BUtün ömrümüzce beraber
ce kaldığımız saatleri bir araya
tolasak,
onlar beş altı saati
geçmez."

Kamara
:························
Yazan:

f

Collın

•ı

Merville

ç .

! Cevat

evıren:

Kabaağaçh

:........................:

"- Bu vapurdaki vaziyetin asıl
size batan ciheti adınızın üzerimde bulunmasıdır. Siz benimle değil adınızla alakadarsınız.' '
"- Bilakis size medyunu şük
ranım, çünkü beş altı senedir, a..
dun sizinle bylunduk.ca. oek emin
ellerde bulundu. Ya.Ililıyorsunuz.
Kadın:

"- Göğus germek lazım. Bizi
merak edenlerin meraklarile alay
etmek epeyce bir eğlence olacak.. "
"- İyi amma beceremediğim
bir şey varsa o da aktörlüktü.
Hatta şirketin yıldönümü günlerinde söz söylemekten bile sıkılı
rım.''

"- Bilirim, bir şey imiş gibi
görünmekte o kadar marifetiniz
yoktur amma bu rolU altı gün
zarfında ıar zor oynamakla epeyce meşk etmiş ve mümarese kes·~tmiş olursunuz."
"- Hayrr, korkmayınız. Ben
sizi mütemadiyen rahatsız edip
durmam. Yalnız beraberce yemek
yesek fena olmıyacak. Arada sıra.
da göğertede beraber gözükürsek
hiç kimse farkına varmamış olur.''
Kadmm gülüşü yine çınladı:
"- Pek ala bu beraber görüneceğimiz saatlerden maadasını, hep
salonda oturarak geçiririz.
Ben
her önüme gelene evlilik hayatı.
mızdan bahsederim. Seninle oturmaklığım icap eden yerin adı neydi? ... Oh ne ala! Bu işe girişme
den evvel, kim kimin nesidir?.
Whois Who kitabını alrp kocam
ta rafından akrabam olanların adı.
nı ezberlemeliyim ki, baltayı pek
taşa vurmayayım.

onuşarak

K
kamarot

"

göğertede aşağı

yukarı

yürürlerken baş
erkeğin önüne gelip re-

verans yaptı:
" - Affedersiniz. Acaba Sir Roderick Headinly'ye mi hitap ediyo.
rum ?"
"-Tam o ... "
"-Kaptan beraberce öyle yemeğini yemek şerefini kendisine
bahşetmenizi istirham ediyorlar."
Erkek soluğunu bir an tuttu.
Fakat kendini toplayarak:
" - Lady Headingly ve ben kaptanın öyle yemeğine iştirakle müşerref olacağız." Dedi. Kamarot
giderken kız:
"- Komedya başladı.,, Dedi.
Vapurun münasip
yerlerinde
yolcuların listeleri asılmıştı.
Bu
listede;
B 59 Lady Headingly
D 192 Sif Roderick Headingly
yazılı idi.

Listeyi okuyan iki ihtiyar 1'.,.
biri ötekine:
"- Yahu ben Headinly dUğU
I}ÜnÜ hiç hatırlamıyorum, sen öf•
le bir şey hatırlıyor musun?." d..
di.
Headingly de listeyi gözden geçirmişti. Kansı hem başka bir ıc•·
marada, hem de kendi göğert'"
sinden ayrı bir göğertedeydi. J3U
hal hiç göze batmaz olur muydıl
ya? Karısının kamarası daha ıxıU
kellefti. Avukatı vasıta.sile ıcıı•
gönderdiği parayı kız, iki senedit
kabul etmemişti.
"- Rodcrick seninle konuşıxı~
istiyorum.,,
"- Maşallah, akrabalarmı 'pe1'r
!emekle meşguldüm galiba!,,
"-Etme!"
"-Evet.' '
" - Dinle, senin bana ettiğin f.
dının

.....:,;;:.-.,

ı--~-

'11;.-i\o+ :h,;,.. ""•"'_ 1...

...-··

kabele etmedim.''
rkek neşeyle güldü:
.., _
"- Pek ala birden ,,...
nirlenip te bağırmak mı l&.zınl ?,,
.. 1·ıye,~,
.rint stO
"- Bak, sana soy
.
adının iyi ellerde olduğuna
olduğunu söylemiştin. Fakat rıJJ
senin adını gizledim. Senin ka 1~
diye gözükmedim ki. Sen ~e tıJ
zengin bir koca peşinde oldugıl
için adımı gizlediğimi sa.nacak!!~
Hayır.. Beni tanıyanlar, bu So
haftaya kadar beni Rita Sama~
diye biliyorlardı. Duymadın IXl~ •
" - Duydum gibi gelmiyor.' 1•
"-İşte ne var ki Sama.rra tta.
yada ve Nevyork operasında. fl'l'
ma donna'lık ediyordu."
ı"
"-Ha anladım, ondan dola)'l·
t
?''
" - Neden bahsediyorsun·
" - B Kamaranın sebebini an1_.

E

e::

madım.''

"- Af erin! Egwer meşru kocal"
··net•
olmasaydın seni şakkadak o.,,dım.,,
,.
Herif sinirli sinirli kravatını ç
kiştirdi ve kızardı:
,,.
"- Korkma öyle bir halt ~ s•
mem, çünkü kamara B 59 la kbı.
mara D 192, elalem ortasında. r
ribirimizin aşıkane derağuşun 3 bi'
tılmamızı yasak edecek kadat
ribirlerinden uzaktırlar.''
,tı•
"- Bilirim, bu opera kuırtP tiyasmın baş direktörü bile, bir.~tıi'
ma donnanm yapmakta bilr 0 1,.
0
leceği şeyleri yapmakta bilr
ma.z.''
"- Hay budala!"
1111t
akşam. iki genç. Uç sgr
sıkı fıkı konuştular. O J<I'
ce Headingly sabaha kadar J3
marasında misafir kaldı.
bu+
Nevyorkta bazı raportörler gjt'
birlerile konuşuyorlardı. Biriı:ıl
1

A

!atıyordu:

fle'

"- Tahaf değil mi? La~Y tltf
adinly kocasile kavga etrnıŞ· uıel
sene karı koca olarak güzel g f11ft..
geçindikten sonra aralarındıı bit
samaha. af maf kabul etrneı
kavga olmuş..
.ı$f
Altı sene ayni yatağı pB~rıJ'
dıktan sonra, glinün birinde \ prıl'
ra biniyorlar. Birisi v3purıır1 B f
va..qma. öteki de vapurun kU~Jfll .tflr
diyor ve orada kamara k ·rn
ı ' ''~ c,e
lıır Mesut başlangıçlann baı; ~·
fena sonu olduğuna dikk3
yor musunuz? ...

:::::.~

--=:::::::
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Yavrularımızı

Korkak
ve Çekingen Olarak
Büyütmek Çok Zararlıdı
oynarken düş
mesinden bir tarafını incitip kanatmasmdan hep korkarsı
nız. Onun üşüyüp nezle olması yahut abur cubur yiyip midesini boz..
ması sizi endişeye düşürür.
Fakat bu korku ve endişe bir işe yaramaz ki.. Dikkat etmek, fakat beyhude yere korkmamak lazımdır. Çocukların yanında kor kan ve mütemadiyen teliş eden in·
sanlan uzaklaştırmalıdır. Çocuğu
muzu her dakika gözümüzün önünde tutarak onu her tUrlü ka7.'ldan
muhafaza etmek doğru değildir.
Çocuğa kendi kendisini muhafaza
etmesini, nefsini müdafaa etmesini öğretmelidir. Çocukları korkak
ve ürkek alıştırmamalıdır. Hayatta kuvvetli ve cesur olmalarını istiyorsak onlara karşı biz cesur görünmeliyiz. En küçük yaşta çocuğa nefsine itimat etmesini öğret
melidir. Koşma düşersin .. Terleme
üşürsün demek doğru değildir. Onlara merdiven inerken ve yahut bir
yerden atlarken yardım etmemelidir. Çocuk düşe kalka alışır
ve
korkaklıktan kurtulur.
Sokakta
karşıdan karşıya geçmesini öğret
melidir. Evvela onu gözlerimiıle
takip ederken yüreğimiz oynar. Fakat birkaç kere gözümüzün önünde
bunu yaptıracak olursak, hem çocuğun kendisine emniyeti olur, hem
de bizim çocuğumuza emniyetimiz
olur ve rahat ederiz.

Ç

Şirin

bir gülü,

Ciddi bir yüz

Neşeli ve güleryüzlü
kadından
hoşlanır
B

fr ~enç kadın tanırım ki, abı'
.. u·ıgı
~·
Bi d lelade
.
r guze
vardı.
r enbıre gU Un
ten daha .. n
birinde hakikadet
gtizel olmağa, etrafa A'b~~ :ık verecek kadar parlamağa
tu? ~ ı. Acaba bu kadına ne olmuş8eheb" 7~t idi. Eu güzelleşmesinin
ledenı ·1 çı?den. gelen saadet ve nediği b; ~~ geliyordu. İşittim ki sev
liy
nsıJe tanışmış re çok sevi-

iştah

Açacak
'lem ekler

G~:uş. ~akında evlenecekmiş.

Şmesınin sırrı bu saadet olgu ortaya çıktı.
M'.ahzu b.
l!ız . . n ır bakış soğuk ve can.hır ıfade' en gu··ze l yu.. zil çır
. k"
l'e nı·
ın
iliz anası~ Yapar. Eğer güzel isellisbve. aynı zaman.da güzelliğiniz
bah etın?e beğenilmiyorsanız ka •
tn,.,.,;~ Y1n~ sizdedir. Tebessüm et.......uf bıl ınıyorsunuz,
·
··
ôğr
gulmesint

du...

li eknmeınişginiz. Neşeli değilsiniz.

er es s·ızd en kaçıyor, neşesiz in8a
8a~1ardan kimse hoşlanmaz. Her
rıır:h YllzUnüzU yıkarken, süsle •
:ta en, saçlarınızı tararken ayni
lı 0~anda gözlerinize parlak ve ışık
tı ll'lalarıru emrediniz. Dudakları
~ tattı. bir tebessüm ile açılsm.
' Yaz dışlerinizi gösteriniz.

İ radenlz ve arzunuz sayesin' ()lab · . ~e. neşeli olmıya muvaffak
k 1 hrsınız. Tabiati mahzun ve

b:t;li.

olan bir kadında neşeli bir
olamaz. Mesut değilsem na?tı gii}eyim diyeceksiniz? Mesut olbtk ta sizin elinizdedir. Kuvvetli
ıı: irade ve azim ile insan hayahu dakı müşkülleri halledebilir. Ruda ~a neşe ve saadet vermek biraz
)'ı ınsanm kendi elindedir. Dünya21
\ta ndan gibi karanlık görenler
ha~rr. Bunların yine ~endi kabalı: leridir. BUyük felaketlere maruz
~~larıJ.ar müstesna, hayatın ufak
% ek srkıntııannı tebessüm ederek
b.i Utnıak kabildir. Tebessüm edi fti~· Göreceksiniz ki, o saniyeden
~ aren içiniz daha ferah ve daha
de~~Ut olacaktır. Tebessüm yilz aı~nıın gerginliğini izale eder.
ı1e
~an bu gerginliğin ytizünrı bile sıkıntı duyabilir.
t'tuı~lerfnizi daima açık bulundu ,1 ~· Sımsıkı eller insanın içine
~11 tı verir. Ellerinizi boş otur •
ı1etunUz zaman dizlerinizin Uzerin('daçık olarak tutunuz. Bakınız ne
ar ferahlıyacaksmız?
l8ı1

li

erkee ayni ı;ıekilde tebessüm
etmez. Bazı insan tebessüm
~erken bile dişlerini gösterir. Bu
'll~n !erah ve güzel bir tebes~ıı dUr. Bazı kadm da gözlerinin
~~tatlı ve munis bir bakışla
Um eder. Bu daha esrarlı,
~

T ebeuüm eden bir çift dudak

Gülen çehre
daha hafif bir tebesslimdür.
Aynaya bakınız. Tipinize YiizünüzUn renklerine ve şekline hangi
tebessüm daha uygunsa onu kab:.ıl
ediniz.
Gözlerinizi kapayınız. Uzanınız
ve düşününüz. Sizi bayatta en çok
mesut eden en fazla size zevk veren nedir? Bazınız çocuklarınızdan
bazınız sevgilinizden, bazınız ise
yalnız gençlik ve yaşamak zevkinizden saadet duyarsınız. Size en
fazla .zevk veren membaı bulduktan sonra oradan bu saadet kayna.
ğından neşenizi arayınız. Çok asabf olduğunuz, yUzilnüzün gayri ihtiyari çatıldığı günler vardır.
O gün tebessüm etmek ve gül mek adeta elinizden gelmez. Buna
da bir çare vardır. _ı_I_

Perşembe Fırında makarna, midye pilakisi, etli pı
rasa, lalanga.
Cuma. - Torik balığı frnnda, kıymalı ebegümeci, tatar
böre~l, mahallebi.
Cumartesi - Biftek patates püresile, bezel)'e bastısı,
tepsi böreği, erik hoşafı.
Pazar - Sı•br
dili sovuşu
.. ·· ··
P>
patates köftesi, ze)'tinyağlı

yaprak dolmaıq, un helva.~ı.
Pazartesi - işkembe çorbası, kabak dolması, nohutlu
pUav, sütlaç..
Salı - Terbiyeli köfte, ıs
panak ka\'urması, salc;alı makarna, gelincik peltesi.
Çarşamba -- Patatesli taskebabı, zeytinyağlı
barbunye fasuJyeı;I, muska böreği,
elma kompostosu.

ocuğunuzun

MAYOLAR

ACTIGIMIZ
MÜSABAKADA

KAZANANLAR
7 Mart 1937 tarihinde çıkan ayak ve ayakkabı müsabakasını en
iyi halleden Bayan Melihadır. Ad·
resi: Samatya Hacıkadm cad. No.
11. Bu bayan bir çift ipek çorap
kazanmıştır.

ikinci Bayan Nazlı Atabeydir.
Mresi, Kadıköy Cevizlik Tevfik
Bey sokağı 12 numara. Bu bayan
da bir çift ipek çorap kazanmıştır.

Muskullere
I

Cevaplar
Veriyoruz

Ankaradan Hale Solmaz som
yor:
1 - Güneşte cildin çok yanmaması ve bozulmaması çaresi, gec:C'n
yazın yaruklan henüz açılmadı. Cil
din eski rengini alması için yapı
lacak tedbirler?
2 - Tırnakların üzerinde yu kardan aşağıya doğru çizgiler ha~
sıl oldu. Sebebi ve çaresi?
u çareyi kadın resimlerinde
Cevap: 1 - Güneşte cildin çok
pek ziyade muvaffak olan
Yanmaması için yüzü güneşe ma •
bir Amerikalı fotoğrafçı bulmuştur. ruz bırakmazdan evvel bol yağla
Resmini çektirmeğe gelen bir kamak lazımdır. Yağlanarak yanan
dın eğer fotoğraf makinesinin ö cilt, hem leke olmaz. Hem de sonünde pek basmakalrp tebessüm
yulmaz. Geçen seneden kalma yaederse resimci ona şöyle söyler nıkların geçmesi için bu sene tekmiş: Rica ederim madam! Yüzürar yanmamak lazımdır. üstüste her
nüzle bin türlü maskaralık yapınız. · sene yanarsanız cildiniz mutlaka
Yüzünlizil buruşturunuz, dilinizi çı biraz daha esmerl~ir. Kararmak
karınız. Gözlerinizi açınız velhasıl
istemiyorsanız gün~ten muhafa. maskaralık yapınız!
za olmak ve yanmamaktan başka
çare yoktur.
Bu sözü dinliyen kadm böyle
yapmıya başlar ve derhal yuzun2 - Tırnaklann üzerindeki çizdeki gergin hatlar gevşer, gayri
giler her halde tırnak cilasından iihtiyari gülmiye başlar ve tabii bir
leri gelmiştir. Tırnak cilaları dai~e ile yüzü mütebessim bir hale
ma sürülünce tırnakları kurutu •
gelirmiş.
yor. Bir müddet cila sürmeyiniz ve
Siz de Amerikalı fotoğrafçının
tırnaklarınızı yağlayınız. Zeytin •
sözünü dinleyiniz. Her halde bir
yağı veya badem yağını fincan içibildi vardır. Güzel bir tebessüm
ne koyunuz. Yağ ılık olsun ve parneşeJi bir mana yilzlin en parlak
mak uçlarınızı bir çeyrek bu yagüzelliğini temin eder. Somurtkan
ğın içinde bırakınız. Bunu yapainsanlardan herkes kaçar. Neşeli
cak kadar sabrınız yoksa tırnakla·
olunuz ve neşenizi w;un zaman mu rıruzı daima krem ile yağlayınız.
Pari.ı terzilerinin ellerinden henüz çıkmı,, mevıimlik yünlü bir
hafaza ediniz.
Bir müddet sonra geçer.
elbiıe. Kravat elbi.enin kumOfından.

B

YENi

Eu sene mayo modalarını A~ '
rika vermeğe başladı. Resimde g5riiyorsunuz. Yalnız göğüs ve kalça•
lar kapalıdır. Mayonun örttüğü diğer kısımlar büyük delikli tüller·
den yapılmıştır.

MENDiL
MODASI
Tayyörlerde çok cep olduğu f.
çin renkli mendiller de çok moda.
dır. Boyna bağlanan uzun eşarp.
lar yerine renkli mendiller kalın
olmuştur. Mendil artık eskiden
olduğu gibi göz yaşı ve burun silmiye mahsus lüzumlu bir şey değildir. Renkli, süslü, işlemeli bir
tuvalet eşyası halini almıştır. Gün.
düz tayyörlerin ceplerinde, gece
bilekte veya kemerde bağlanmı,
olarak görülüyor.
Üzerlerinde resimler, çizgiler
hatta şiir mısraları bile vardır. E.
kose mendiller, dantel mendiller,
keten ve ipekli mendiller hepsi
modadır. Gece için siyah şifondan
kenarları dantelli olanlar pek zariftir. Renkli keten mendillerin
üzerine zıd renkten işlenmiş markalar vardır. Elhasıl bundan sonra mendilinizden zevk derecP.nizl
anlamak kabO olacaktır • ·

. . ~=~~~==~····ı
t

Müıabakamıza ait reıim :
ve talıilat bugün ıeki- :
zinci •ay/adadır.
:
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Elekri~Şirketinin Kaçakçılık Suçluları
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BAŞMAKALEDEN

Bir \ı
J
<}.__~ L,
1

DEVAM

~;_)1-

01gunluk

_ YENİ,

BAHAR
MÜSABAKAMIZ

İddianamede, şirketin, Adalar ve
Anadolu şebekesinde kullanılmak üzere gümrüksüz olarak memlekete
ithal ettiği levazımı, Rumeli cihe ..
..
tinde kullandığı, böylece şirkete güm
rüksüz ithal müsaadesi verilen 750
bin liralık malzemeden 174 000 lira••f\•• P§C j44$'Şi
(Başı 1 incide)
lıgınrn Anadolu ya.kasında,
40 bin
yilz uzak durmak istemek, hiçbir şey
lira.lığının da Rumeli yakasında kulyapamamak demektir. Halbuki biz
landığı bildiriliyordu.
ıx;k çok şey yapmıya ve kaybettiği SORGULAR
mız zamanı kazanmak için
çabuk
Yine iddianameye göre: Şirket şef.
yapmıya mecburuz. Bunun için yüzde
Jeri, bu yolsuz hareketlerinin anlayüz hüsnüniyetle hareket edildiği ve
otldığıru farkedince suç mevzuu olan
malzemeyi gizlice Anadolu yakasına
icap eden her tedbir doğru bir suretgeçirmek istemişler, yakalanmışlarte alındığı halde ortaya çıkan yanlış
dır. 1918 numaralı kanun mucibin •
neticeyi her devlet adamı, hiç sıkıl
Dünkü malıakemeJen ba,lıa IPİr •örünÜf · •
ce muhakemeleri lazımgelmektedir.
madan itiraf etmelidir.
Sonra sorgulara başlandı. Şirket
1k- J_Iayır:. _Biz yalnız maaş alll'lZ. j rahat yapıldı. Ve tekrar ma.Akemeye Fısıltıya fırsat vermenin zaran
hukuk işleri mUdürU tlirkçe bilmiyen
hakkında bu umumi esası tesbit et·
raınıye ~ 8a.jka paralal' alma - devam edildi.
lere tercümanlık ediyordu. ttk ola • yız.
Hakim - Tesisatın yapılacağı yer t!kten sonra asıl münakaşaya gelerak B. LA.zyan sorguya çekileli ve
B~n_dan s~nra suçlu Lazyanm ev· itibarile gtimrüklil veya gümrüksüz lım:
tunları söyledi:
Yukanda dediğimiz gibi, Ali Çetinvelkı i!adesı okundu. Burada Laz • olduğunu anlıyabil ·
· · · .,
" - Ben bu gibi iflerle me,gul ol· yan, kaçakçılık işinden ancak tah Bsua mühendis ırHmısıruzB. 1 l kaya, samimi kanaatlerini ve tenkit.
.....,.
ayır. un ar a
marn. Bunlar kayıt dairesinin işleri k'k k ·
dı
omısyonunun ışe başlama.sın - doğrudan doğruya. alakadar milhen· lerini millet kürsüsünde ortaya koydir ve onlar mesuldUr. Fakat eğer an sonra haberdar olduğunu ve a. disler meşgald" l
muş ve evvelce ayni mevkii işgal eden
haberim olsaydı tedbir alırdım.
sıl yolsuzlukların
da kenef . .
.
H" i
ur er..
• arkadaşına ayni kUrsüde meselenin
.
ısının şırak m - Yeni yapılacak inşaat iHakim - 1932 senesinde bu tekil
•
kette ışe b~adığı 931 yılından ev - çln mürakabe hakkınız yok mudur? diğer bir zaviyeden görUnüşünü ayde gümrük muafiyetleri için bir ta.- vel yapıldıgı
..
l"
~~ soyuyordu. Bundan
- Yeni yapılacak inşaat hususun dınlatmak ve hareketini müdafaa etmim yapmışsınız.
Resim No. ?
so~ra c:lse ogled~n sonra saat ikiye da tetkikat yaparım işletme hususu- mek imkanını böylece hazırlamıştır.
- Evet.. O zaman bu ,ekilde gUmtalık edilerek tatıl edildi.
na karışmam.
Bu reıim fU on türküden hangi•ine aittir?
Recep Pekerin tenkidi karşılayış
rtik muafiyetleri için yeni bir ka 4
Adalar
sahilinde bekliyorum
üstümil7.e aıtm kilit vursaJal
!KlNct
CELSE
Oğled
. .
·
ılahtaraga methalındekı ha - tarzı, rejimi seven ve hareketlerinin
nun çıkmı,tı. Burada gUmrUksüz geYarim
seni
serian
istiyorum
46
Telgrafın telleri
en sonra saat ıkide maznun vai hat yeni
. r b. .
hesabını vermeyi tabit bir vazife bitirilen eşyaların başka yerlerde kul- Lazyanın sorgus
d
d 'ld'1
ve proJe ı ır ınşaat mı
10
Bahtelerde
aşlama
Pamuk
gibi elleri
Udd ~na ;vam e dı • dır? Yoksa bir işletme tesatı mı • len bir devlet adamına yakışacak
lanıldığı takdirde bUyUk cezalara Bu defa
Aşlamayı taşlama
m
eıumumı maznun an dır? Nafıa Vek&J€tin' tasdik'
ik- tarzdadır. Recep Pekerin şu sözü,
~arptınlacağı bildiriliyordu. Bunu
bazı sualler sormıya başladı.
tiran et .
. d1r 7 ın
ıne
ıs
Ça:nrda
buldum seni
ruhlarda iz bırakacaktır:
görünce derhal ölen direktör Hansen.Müddeiumumi - Lazyan birinci
_ E mış mı . •.
. . . .
Ellere vermem seni
~~ al- • . vet.. Yem hır tesıs ışıdır. Ve- "Yaptığımız işlerin muhasebesini
se mUracaat ettim. O da bana derhal derece imza sal~hf t' .
ye ını nert;U.:;n
kaletın tasdik'
dil . tir
öllinciye kadar vermeyi Atatürk re- 30 - Ka~rda Kürt evleri
~e arze mış .
bir ta.mim yazarak JUbelere gönder- m.ıştrr?
Ya:rıtmı~ develeri
t kli!
- Bu projeyı yaparken orada kul- jiminin )i.iksek ~ref ~e namus borcu
- MüdUr meclisi id
memi bildirdi.
36 Oğlan yaylı kız yayh
etmişti Kab~l olund areye e
!anılacak malzemenin teferriıatını olarak söz \'ermi~ lnsanlanz.,,
BU TELAŞ N!ÇlN?
Ben da~·anamam gayn
- &nolann ve d~ğ·
k .
ve cinsini de biliyor muydunuz?
Rejimin temeltaşı olması lazım geHlklm Bu kanını suçlulara
1 er evra m ım
c·
1 rin' b' .
37 - Oturmuş kumar oynar
ıns e ı ılıyordum. Fakat len esaslardan biri de şu sözlerle pek
mahsus ve onlan allkadar ederdi. ha edildiklerini söylüyorsunuz .. Bu
Ciğerimin köşf':SI
adet
eskiden
de
var
mıydı
markalarını,
hayır.
güzel ifade edilmiştir :
Siz niçin tellta dUşerek böyle bir
1
44
Suya
iner ta,:şanlar
_ Evet, vardı.
~ Fenni malzemeyi siz mi tesbit
Bu kuponları kesip
"lşlerin incelenmesindeki mahzuru
tedbire lUzum gördünüz?
Yine
oldu
akşa.mJar
.
edıyorsunuz?
örtbas edecek bir )'aran zihniyetinin
_ sakfaymız
- Kanun büyük cezalan mUstel- Şu halde listelen olması lazmıgelir
- Evet .. Ben sipariş ederim. Geri- bu Cümhuriyet rejiminde kökleşme 20 - F...zlrgfuıda bir ~ var
zlmedi. Tabiatile §Ubelerimizi tenvir
Kanadında gümii!} var
_· İhraç bonol
h b
sile servisler alakadar olurlar.
~~~
sinin düşmanıyım.,,
etmemiz llzımdı.
armm mu a.se e det
s·r
h
28 - İkimizi bir odaya koy.salar
~ ~ ta:a~ada proJe yapılırken Münak~anın asıl mevzuu hakkın
Hakim - Şubelerinizin bu fekilde terlerinde kaydi vardır. Ve defter - . ıer de mahfıriıur
ınşaat ıçın kafı malzeme olup olma •
bir yanlışlık yaptığından mı korku •
da her okuyı· ıı istediği kanaate vaM f ..
·
dığını tetkik ettiniz mi?
)'ordunuz?
ua ~ş:anrn ayn bir defter - Bu hususla doğrudan doğruya rabilir. Çünkü her iki tarafın söyle·
.- Hayır•. Böyle bir feyden fUphe den geGmesı
. . alakadar olması 18. • dikleri aynen ortaya konulmuştur.
be etmez mi.,·
mu.. h end.ısının
K t ıcap
irtibatı
bile tamiyorum. Fakat ihtiyaten naon ro111l n alakadar olmu • znngelirdi.
Kanaat ifade eden sözlerin açık bir
Earı dikkati celbetmeyi lüzumlu gör yorum. Ancak malt\mat verilirse ala
surette söylenmesi ve umumi menfa- hattı ile birleştirlimesi istenen Irak
kadar olurum. Çünkü her şubenin
SORMAMIŞ MI?
dük.
ate taallQk eden bir iş hakkında mü- hattti"fle l>ftleştlttırtıesi litenen Irak
Ha.kim - Projeyi ).'p.pan mühen •
Hikim - 935 yı1.@d& tekrar bu ,e bir şefi vardır.
nakaş&lnrnı aynen neşıylunması, re- demiryollarmm Diyanbiekir hattuia
- Muaf olarak getirilen eşyanın dise, hadiseden sonra gllmrUksUz eş
kilde bir tamim daha yap~mız?
jim hesabına bir olgunluk alametidir.
nereden bağlanması muvafık olacağı
ya kullanılması sebebini sormadınız
- Evet o defa da Nafıa Veklleti evrakmı imza eder miydiniz?
Hiç şUphe etmiyoruz ki okuyuculanEvet.
mı?
ve takip edeceği yollar hakkında Ibize böyle bir tamimde bulunmu,ıu.
mız bunu memnuniyetle karştlıya
Hakim - Dava hakkında bir diye
- Malzemenin gümrük resminin
Biz de VekAletin bu emrini fUbeleri·
rak
mühendislerile görüşmek için 1caklardrr.
ceğinlt var mı?
verildiğini öğrenmiştim. Bunların le
mize bildirdik.
Bu münakaşanın ve bunun aynen raka giden Nafia Vekaleti inşaat da- Hayır.
va.zım servisindeki evrak tarihleri ve
Şirket 932 yılma kadar muaf e.şya..
26 yaf1nda,
iresi reis muavini Bay Ferdi Eli.ziz
Bundan sonra şirketin baş mU - gümrükteki depo tarihleri malum - neşrinin delalet ettiği mftna şudur ki
yı ayırt etmiyordu. ttk tamimden
ı1 fakat·1
BOnra, gUmrllksUz giren e.şyalar için hendisi Jül Gillerinin sorgusuna ge- dur. Bu malzeme Anadolu yakası Ti.irk rejimi, kendini perhize ve ba- inşaat mühendisi Bay Abbas Bağ
elldlnl• "lleoet"
tıewlwlnl luırvtllfer.
ayn defterler tutulmıya başlandı. çildi. Suçlu hakimin şuallerine şöy- için getirildiği için şirket gümrükte kıma muhtaç bir hasta addetmiyor. datta daha bir müddet kalacak ve
bir depo ayırmıştı. Bu malzemenin Hüsnüniyete dayanmak ve müsbet ol· temaslara devam edeceklerdir.
Şirket defterlerini on beş aene mu- le cevap vermiye başladı:
Hakim - Bu gibi getirilen eşya Silahtarağaya nakli yanlışlıkla ol • mak şartiyle serbest münakaşaları
hafaza eder. Fakat ihraç bonosu vehoş görebilmek, bir hükumet için en
ya diğer evrakları Uç senede bir im- hakkmda siz mi emir veriyordunuz? muştur.
ZAYt - 207 sicil numerolu şoför
- Hayır.
Malzemeyi gümrükten geçirirken açık bir sağlık ve kuvvet alametidir. ehliyetnamemi kaybettim. Yen.isini
ha eder. Son olarak 933 yılı sonuna
- llıraç bonolarını da görmüyor resim verilmiştir. Fakat bilahara de
kadar bu gibi evrak imha edllmiştlr.
çıkartacağımdan zayiln hükmü yokAhmet Emin YALMAN
muydunuz?
pozite
geri
almmıştır.
Bu
malzeme
tur.
Abdi Nur
DAH1LI BİR NlZAMNAME
Hayır.
kullanıldığı
vakit
gümrüğü
verilmiş
YOKMUŞ
olup olmadığını bilmeniz lazıın gel- O halde ne işle allkadarsmız? bir vaziyette idi.
İstanbul asliye i.içUncU hukuk mah
Hakim - Şirket muameleleri kin
mez mi?
Hakim - AlA.kadar mühendislerin
- Projeleri tetkik ederim. inşaat
dahili bir talimatname veya
- Bilmiyorum. Çünkü malzeme kemesinden: Coya Koh en tarafından
işlerine nezaret ederim.
bunlardan haberi olmamış mı?
...__ ,_.la...........
name var mıdır?
anbara girdikten sonra fen heyeti re kocası Beyoğlunda Altıncıdaire civa- Lazya.n muaf eşyalar hakkında
- 1932 den evvel anbarlardaki
- Yoktur.
...
Cildinizdeki Biocel cevherini uyaıı
isi alakadar olmaz. Bu malzeme an. rında Şimal sokak 6 numarada mumalzeme tasni! edilemediği için vak
- Nasıl olur?. BilyUk bir Anonim tamim yanmış. Haberiniz var mı?
dırdı,~
\'C her ne yaşta olsanız gil "
cak anbar kayıtlarile belli olur çün- kim Aron !zak Kohen aleyhine mah- Evet. Ben de memurlara tebliğ tinde önUne geçilememiştir.
Şirketin bir nizamnamesi olmaz mı?
zel
ve
genç
bir ten temin ediniz.
kü üzerlerinde hususi bir işaretleri kememizin 937-472 No. lı dosyasile
H!kim - SilAhtarağadaki havai
~J.ı.<.uu.ı.zı
t.erıitaze
tutan bu kıyn1et
- Hayır, yoktur. Yalnız şirket ev ettim. E8asen onlar muaf eşyanın
yoktur.
ikame olunan boşanma davasından li Biocel cevheridir. Fakat, kederlet
Yeke muamelelerde imzaları buluna- yalnız Anadolu yakasında kuh!anıla- hatta mevcut muaf eşyadan başka
Hakim - Bir kablo hususi köprü
diğer taraflarda komisyon mUdafaacak kimseleri alakadarlara bildirmi~ cağını biliyorlardı.
altı için mi sipariş edilmiştir. Yoksa dolayı: Müddeia.leyhe berayı tebliğ ve düşünceler Biocel'i kuruttukla.ı1
y ANLIŞLIK OLMUŞ
smdan sonra kaldırılmış eşya var mı
tir.
anbardan bir ihraç bonosile mi alın gönderilen istida sureti ikametglhı cihetle 10 kadında 7 si mevcut ya.Şl•
Suçlu, muaf eşyanın, yanlış yer - dır?
v· .;oruııürler. Cildi- Evrakta kimlerin imzMI bulı.m
nm meçhuliyetinden bahisle bil! tebmıştır.
lerde kullanılmasmm Nafıa komisyo- Bu husus hakkında hiçbir ma •
nizi;
genç
hayvanlarda
gizlenınif
ması lizımgeliyordu !
- Köprü i<;in sureti mahsusada liğ iade edilmekle olbapta mahkeme- Birinci derece imzaya ıal!hi • nunca meydana çıkanlması mesele- l\ima.tnn yoktur. Varsa o direktör • sipariş edilmiş değildir. Anbardan ce verilen ·karar dairesinde istida su- cilt hüceyratı merkezinden istihsal e
den çıkmıştır.
yetil olarak dört kip va.rdı:r. Bunlar- sini de töyle izaha çalıştı.
reti mahkeme divanhanesine talik &- dilmi.f taze ve saf 3iocel Ue besieyi"
alınmıştır.
dan biri ölen direktör Hansens, diğer
- Memurlar bunu bulduklan vaHA.kim - Anadolu yakası için g&Burada mUddci vekili söz alarak dilmiş olduğundan müddeialeyh A- niz.
Bu şayanı hayret cilt unsuru tabii
leri de tramvay tirketi direktörü Kin kit tetkik komisyonunun işe başla • len malzeme evrakını bilA.hara gör • sizce. Adana battı için sipariş edil . ron !zak Kohenin bir ay zarfında
ihtiyat
Biocelinizi uyandıracak
dorj, ıirket umumt katibi Gurson ve dığını bilmiyorlardı. Hattı biz komis mediniz mi?
miş olduğu maltımdur. Demiştir,
müracaatle mezktir istida suretini
buruşukluklar,
çizgiler, siyah ben "
ben varım.
yonun gUmrllk işlt.-lle meşgul oldu - Bunlarla levazım servisi allka
Saat 7 ye geldiği için mahkeme 7 tebellüğ etmesi lüzumu ilAn oluler
gibi
yaşlılığın
alii.metlerinde!J
- Evrakları bu kadar kişi birden ğunu bile bilmiyorduk.
dardır. Ben ancak senede ve yahut mayıs saat ona bırakıldı.
nur. (32177)
kendi
kendine
kurtaracak,
hakiki v•
mi imzalıyordu?
Haldm - Şirket fazla memur is- altı ayda bir yapılan cetvelleri tet devamlı bir gençlik temin edecekti!·
- Hayı.r.• Yalnız iki kişinin imza- tihdam etaeydi bunlan kısa bir za • kik ederim. Esasen muaf ve gayri
Biocel cevherini haiz yalnız bir cilt
manda meydana çıkarabilir miydi?
m katidir.
_ Evet.
muaf eşya ekseriya bUyük sipariş •
unsuru
vardır. O da, penbe rengill ..
- Tabii siz de bir çok evrak imza
SOKüLEN EŞYA
ler halinde toptan getirilir.
deki
Tokalon
kremidir. Hemen bu al<
lamıştınız?
Komisyon
işe
başladıktan
BOnBundan
sonra
mUddei
vekili
köprU
ilam
yatmazdan
evel tatbik edfnilf
- Evet.
ra
fabrika
ve
diğer
yerlerdeki
bazı
altında
muaf
kablo
kullanılıp
kulla
•
sabah
ta
beyaz
rengindeki
Tokalotl
BİLMİYORMUŞ!
aletleri
yerlerinden
sökttirmUşsUnUz.
nılmadığı
hakkında
sorulması
için
kremini
kullanınız.
72
yaşlarınd•
- Şirketin Anadolu yakası i çin
söz almıştır.
ki kadınlarda bile buruşukluldar zr
muaf olarak getirdiği eşyaları Ru • Bunu niçin yaptınız?
Bunoo
için
ölen
direktör
Han·
Mumaileyhe
cevaben:
1936
Teşrini
il
olmuş, 40 yaşlanndaki kadınlar sD
meli tarafında kullandığını bilmiyor
~
Mamuıatmı
senı
emir
vermişti.
Direktör
bana
bu
evvel
bidayetinde
köprü
altında
gümcak
25 yaşmda görünmüş ve genç
muydunuz?
kızlar
ise hiç bir vakit göremedikıetl
kuk
9ube!Ue
görllştUğUnU
ve
komi&rilk
resmi
olmıyan
bir
kablo
kullanıl
- Hayır. Bu, benim işim değildi.
cazip
bir güzellikte bır tene ınaUl<
yonun
da
makineleri
yerlerinde
gör·
dığıını
öğrendim.
Demiştir.
Ben 1930 da firkete girdim. 1932 de
te>tib
0lmtıA.
nhırlar. Rİ7. de Tokalon kt'e~
düğünü
illve
ederek
bunlan
yerle
•
HAkim
Bu
emri
aiz
mi
verdi
pp...
yalnız muhasebe işlerine bakıyor ni
kullanınız.
Binlerce kadınlar gı
dum. 1933 te levazım işlerine de bak rinden kaldıralım, gUmrUğe de be - n1z?
Markaya
'ediniz
l "'nnun kalııcnkı:11mz.
- Evet fakat malzemenin gUmrllk
mam bildirildi. GUmrüklU gUmrilk - yanname verelim, dedi.
dikkat
Bundan
eorıra
mallarm
teellm
ve
süz
kmmmdan
kuJlanılmumı
söyleıUz eşyayı ben ayırmıyordum. Bana,
sen malzeme işlerile meşgul olma, teseUilmU ile meııul olanlar hakkın - medim.
Zührevi ve cild haatahkl~
Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir.
BİLMİYORMUŞ!
diye bildirilmişti. Muaf ve gayri mu- da ba.zı sualler soruldu ve suçlu u •
taklitlerinden sakınınız
HAkim - L!zyanm ifadesinde fen
af eşyaları muhasebe ve levazım da- zun izahat verdi v~mrUğU veril >r.
Toptan
heyetinin,
kullanılan
malzemenin
ma
satış Deposu: İstanbul Tahtakale No. 68
miyen eşyanın Rumeli yakasında kul
irelerinin bilmesi l!zımgelir.
1
)fleden BOnra Beyoflu Ağacatfl
hiyetl hakkında muhakkak sarih ma.larulmasmı
yanhı,lıkla
tavsif
ettL
- Siz ma!Lflllızd&n ba.fka firketTel: 22269
ıca~dfı No 313 Telefon ·4~ı:;.'t
lumatla.rı olm&AI lAzımgelcliğini söyÜÇÜNCÜ CELSE
ten ikramiye veya kazançtan ikrami
lemiştir.
Sizin
bu
kablonun
muaf
Bundan sonra on beş dakika istialıyor muydunuz?
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Londra, 28 (A.A) - Şeker konferansı, aşağıda gösterilen takribi kontenjanları dağıtmıya karar vermiş

Ertesi ..

tUn SOk gun Emevi askerleri, bü'rürkı _ak ~l~nru kesmişler;
o}n .. ı erın eli Sil8.h tutacak çağda
-.llarını kanı·il
.
.
di., 0 an
.. en. tevkif
etmışlerondan d da, m~~hış bir talan; ve
b::ı ..1
aha muthiş bir katli.8.m
~ anuştı İk' ··
kent'in b' · .. ı gun zarfında, Bayİşken
ütun gençleri, zalimane
ı...
celerle
katıedil mış
· lerdi. B aş.
-.,yan taı
vaın
an da, tam beş gün de -

yaı~~ul<:uıar,
varnı

ki

en

tir:
Almanya. 50.000, Belçika 20.000
Brezilya 60.000, Küba 880.001), Cava
1.020.000, Hayti 30.000, Macaristan
40.000, Muvazambik 30.000, Peru
375.000, Polonya 120.000, Sovyetler
Birliği 200.000. Çekoslovakya 310.004
S~ndomenik 375.000 ton.
Bazı ahvalde Fransa ile Çekoslovakyanm mütekabil en 37.000 ve
10.000 ton şeker ihraç etmelerine mü
saade edilmektedir.

kıymettar eşya

an, en ehemmiyetsiz şeylere

caya kadar şehir haricinde-

.AsOrduga.Jılarına taşıdıktan sonra;

ortasınd b" . . .b.
a ır ıncı gı ı
an mamur Türk beldesL

°

ne h
İııısater la.raftan ateş vermişlerdi.
ltıeQi ~~ Yangın alevlerinin erite'\nt... gı taş binalar da, kazmalarla
1i"~arak• Tür"k varlığının kıymetYes::e:re~ eserlerini, hak ile
la k
llllşlerdi... 1ş bu kadartıe ~·. bir şey değildi. Elleri.
tu ;eçirdikleri bütün Türk kızları
birı e .çocuk~ı, esir ederek biri·
linderın? b~!amışlar.. bir sürü ha,,
:a0 e eUva.rı.ıerin önlerine katarak
l'a.$an'a göndermişlerdi.

Sonra da, bir atın saman torba.sı
na konularak, Şama götürülmüş ..
Emevi halifesinin ayaklan dibine
atılıvermişti.

Borcunu veremiyen bir
Türk asıl:zadesi:
(Müslif!1)

Ru

B

'U _hft.dise, Horasan Türkle.
ok . . rınin kalbine zehrili bir

'Jiddgı~~ t~ir etmişti. Her tarafta,
ti. e li bir heyecan başgöstermişFa~at b~ ~eyecanı izhar etmek
değildi. ÇUnkü, yeni Hoda
:Valisi olan Haccac, burada
za1ımane
b'ır l"dare tesıs
. etmı.ş
. ..
aut..
.
Yalın. Türk Varlığının üzerine,
kılıçlardan mürekkep bir ağ

tnU

?'as::un
un

gerınişu.

~Ybe,

(Baykent) ten aldığı
Ylikl et eşyasını, binlerce deveye
tlrk eterek Şam halifesine gönde~aı en; kendisi ae, yeni mevkil~
e~nrnaıc !ç~, ordusuna hareket
likt verıruşu... Şarefli muharip.
larıen ziyade, namerdane taarruza kanlara bulanan kılıçlar; bu
&efer
de T'"
del . 1 urklerin medeniyet abi\'al~den (Talkan) şehri ve ha.
· ti. M"t
fe ısı
. Uzerine çevril mı.ş
u eve zayıf Türk kuvvetleri,
lerc en kılıçtan geçirilmiş... Bintıe~1?astiumun cesedi, atlara çiğış .
lt ('ralkan) şehri, - tıpkı, (Bayent) gibi - kendini kahraman:: lllÜdafaa etmişti. Kuteybenin
PUlçula.rı, uzun zaman zorlama1
:;ına rağmen, şehre kolayca gi\>e~e~işlerdi. Ve nihayet, son kuv
~~i Barfederek şehri ele ge\'
eri zaman da; artık vahşet
~ n lınertliğin son haddini gösterş erdi,

lta:;;

1

l<ı A.ra.p tarihlerinin verdikleri matuı~ata nazaran; burada. yapılan

ell nı ve şenaat, cihan tarihinde
~tlyler ürpertici bir vaka teşkil
bı e~edir ... Şehre giren ~alipler;
_..:ı.;-de goru
.. "lm eınış
.
tidç bır harp ..l,ö.lı...ı.u.ıı

~:t göstermişlerdi. Yurtlarıp.ı

lerı. 8.tnanca müdafaa eden Türk-

te}t' değirmen arklarına götüreltuı ~rada yerlere ya.tınp kulaktan
'tı:ıAt~ga kesmişler .. ve böylece kesle--...ı\~ Yorulduktan sonra; diğer
b~ de ( (Talka.n) a giren yolun ke
~ da, bef kilometreden fazla
ı~anı eden ağaçlara asarak bincie ~ ınasum ve kahraman TilrkU
' u surette imha etmişlerdi

Ş

ehtr, günlerce yağma edil-

~

nılşti.

Milyonlarca altın
'etı :tindeki Tilrk medeniyet elet.ıı el'i, Parçalanmış; develere yüklel'l:t'ek Şam halifelerinin hazine'ttı;;e .gönderilmişti. Büyük Türk
~l.~~Yetine, burada da ağır bir
; lndirilmişti.
~uvaffa.kıyetten bUsbUtün

~ile ınu Serdar Kute.ybe, on iki
b~

"' ~lı.nı

tema.diyen Tilrk varlığına

tbnif..

Orta Asya.nm

şerı

t~ eeıut <;ennetlni, bir harabezare

'l'~~ll)ti. Fakat buna rağmen,

S

ve mağrur
~e:r, hiç bir yerde eğememiş .. E~U hakimiyetini, kökleştireme'l'tı.

llıilletinin hür

~I ?'kler; lstlkl&.llerine o kadar
?ı-ıı~la.Mr lcl:
(SP.merkanU

YOKSELIYOR
Dün borsada biraz hararetli muameleler olmuttur. Türk 1:i
cunun frank ile ödeneceği hakkında gelen haberler kat'i olrı
malda beraber piyasada tesirini göstermiş, 20,15 liradan açıl
Türk Borcu 20,45 liraya kadar yükselmittir.

!

Paristen gelen telgraflarda ise açı- 273 franktır. Frank
ile ödeme şeklinin kabulü teeyyüt ederse bir ay sonra kuponların tediye
zamanı olduğuna göre, her kupona
en aşağı bir lira ödense yirmi liralık
bir Türk borcu 19 lira kıymetinde kalacaktır ki, bu da borsacıların düşün
Şehir Meclisi zeytinyağlarına
t
düklerirıe göre yüzde on bir faiz ge- cak yüzde 25 nisbetinde susam v
tirmiş oluyor, demektir. Yüzde on bir pamuk yağlarından birinin karıştı
faiz borsada en mükemmel bir iş te- labileceğine, fakat sade yağlara l
lakki edilmektedir. Türk borcu alıcı bir şeyin karıştırılamıyacağına k
larının artması buna hamledilmekte- vermişti. Ayni zamanda yağlara m
dir. Fransız frangı 110.75 olarak gel- teviyatını gösteren birer ettiket k
miştir. Merkez Bankası 93,5 lira, As- nulması da mecburi tutulmuştu.
lan çimento 14,30, Ergani 95 lira, da- günlerde belediye memurları taraf
hili istikraz 299 Anadolu tahvilleri dan şehirdeki yağcılarla bakkall
39,95 tir. Diğer hisse ve tahvillerde kontrol edilmiş, bir çoklarında. eti~
değişiklik yoktur.
görülmemişttr. Bu kontrol esnas
etiketli ve etiketsiz yağlardan n ·
neler almmıştır.
Muamele vergileri hakkında MaliBu ntimuneler tahlil ettirilme
ye Vekaletince yeni bir karar hazır
dir. Bozuk yağ satanlar şiddetle ce21
landırılacaklardır.
lanmakta olduğu ve sanayi müessese28 NiSAN ÇARŞAI\IBA
Sıhhiye Vekaleti,
ekmeklerd
lerinin de bu yeni kararla muamele
PARALAR
gl~tenin milctarmı yeniden tayin e
vergilerini gümrüklerde verecekleri
mıye karar vermiş, bunun için bUy\j
haber verilmektedir.
626,Sterlin
624,şehirlerdeki belediyelerden nUmun
126,123,Dolar
Muamele vergileri hakkında devam
113,108,Fransız Fr.
ler
istemişti.
eden tetkik.at bitmek üzeredir. Mali125 120.Lıret
Bu
numunelerin Ankara Zir
22,18.Drahmi
ye müfettişleri bu işle meşgul olmıya
84.Belçika frangı
80.Enstitüsü
tarafından tetkik edilme
başlamışlar ve ilk olarak kauçuk i580,570,İsviçre Fr.
lerine
başlanılmıştır.
23.20.Leva
malatile meşgul fabrikaların bu hulış 275.-kapanış

Bozuk Yağ
Satanlar

Muamele

Yanın

Paıı.tdry

Konferansı
Kararları

Ucunda

etmişti.
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TORK BORCU

Türkleri, Emevi ordusuna vergi
vermeyi kabul eden hükümdarları (Tarhun) Hanı memleketlerinden kovarak yerine (Gurak Han) ı
geçirmişlerdi.

tarihte,
(Merev)

(Horasan)

ile
(:Mahan) kasabası civarında, (Mahvan) kariyesinde (Usman) isminde bir Türk asılzadesi oturuyordu.
(Garbi Türk devleti) nin oldukça mühim bir ordusuna kumanda
eden (Usman) rn pederi; Çinlilerle
yaptığı bir harpte, mühim bir entrikaya kurban giderek, ordusunun mühim bir kısmı mahvolmuş,
kendisi de, bu badire esnasında bir
nehri geçerken, atı ile beraber boarasında

Şam Serdarı, (Maveraünnehir),
Toharistan, ve Harzem diyarını
altüst ederken; Artık gözlerini
açan Türk beyleri de kendilerini
ğulmuştu.
toparlamışlar; çirkin rekabetlerini
(Arkası var)
bir tarafa bırakmışlar; birleşmeye
başlamıolardı ... Azerbaycana giren
bir Emevi ordusunu, şiddetle karşılamışlar; çok acı bir inhizam ve
mağlf.ı.•..:ıiyete uğratmışlardı. Ondan
sonra da, Serdar Kuteybenin istila 1
ordusunu kovmıya hazırlanmışlar
dı. Bu sırada, Şam hilafet ve saltanatında bir tebeddül husule gelmişti. Artık mevkiinden fevkalade
mağrur
olan Serdar Kuteybe
Çirkin k~ınır, derlerdi. Bu da
kanşrklıkta elmaslı bir külah kapeskiden mümkündü. Şimdiki tuva
mak istemiş .. Yeni halifeye biat etJetlerle k~ınmıya, güzel olarruyan
mekten istinkaf ederek Horasan vi
yerleri saklarnı~·a imkan yok. Onun
!ayetini bir hükiimet haline ifrağ
için herkes, her tarafından güzel
edip başına da kendi geçmiye teolmıya mecbur.
şebbüs eylemişti.
Bele kısa eteklerle, o güzel iskarFakat; yüz bine yakın masum
pinler yok mu? Minimini, zarif bir
Türkün hayatını .. ve koca bir mili'lkarpinln üzerinde, güzellik tabloletin medeniyet ve irfanmı söndüsu tamam olmak için, hiç olmazsa
ren bu adam; bu teşebbüsünde
kısa eteğin vardığı yere kadar gü muvaffak olmak şu tarafa durzel bacaklar lazım.
sun; bilalds, kanlı vicdanından
Halbuki güzel, mütenasip ba<.'akcürümlerin hesabını, bizzat kenlar en az görülen şeylerdendir. Çok
di kaniyle ödemişti. Şöyle ki:
defa oyluk kemikleri ya fazla uzun,
yahut fazla kısa olur, vücudün te erdar Kuteybenin •. yeni h~l!:
nasUbünü bozarlar. Bereket verı;in
feye biat etmek lStemedigı
ki, usta terziler oyluk kemiklerin Şamda haber alınır alınmaz, derdeki bu nisbetsizliği, tuvaletin behal memuriyetinden azledilmiş ..
lini biraz aşağı, biraz yukan alarak,
Hora.sana da başka bir vali gönbir dereceye kadar düzeltirler.
derilmişti.. Kuteybe, bu adamı tev
Fakat bacaklar güzel görünmek
kif etmek için Horasana gelmişti.
için, ayak bilekleri ince, baldırlar da
Fakat yeni vali, bundan haberdar
dolgunca. amma, pek az yağlı olmaolur olmaz, daha çabuk davranlıdır. Makbul olan şey yalnız baldır
mış. O gece ansızın Kuteybenin saadalelerinin dolgunluğudur. Bunla.rayını basarak hem kendisini, hem
nn ilzerinde yağ toplanmışsa ba de - 11 kişiden mürekkep olan caklara çirkinlik verir, bilhassa inoğullarını ve kardeşlerini tevkif
san bir kanapenln üzerinde oturup
etmişti. Kuvvet ve şöhretine mağ
ta bacaklannı biribirlnin üzerine at
rur olan Kuteybe, kendi aleyhine
tığı vakit karşıdan görenlerin gözböyle bir harekete ihtimal vermelerini adeta tırmalıyor.
diği için, sarayında hiç bir tedbir
Kadın kemiği tabii olarak ince ol
ittihaz etmemiş .. Onun için cüretduğundan normal halde ayak bilek
k&.r mütecavizlerin ellerine geç leri de ince olurlar, baldırlarla ayak
mişti. Ancak o zaman bir
arasında mutlaka. bir ince kısım bulunur. Ancak bu normal hal pek a.z
odaya kapanmış, kendini müdafaa
görülür. En çok görülen bacaklaretmek istem.işti. Lakin, kapısını
da baldır adalelerinin üzerini kalın·
parçalayıp içeri girenlerin karşı
ca yahut kaim bir yağ tabakası kap
sında, uzun müddet sebat göstereladıktan ba.5ka bu tabaka ayak blmemişti. üzerine atılan bir hanleğlnfn etrafım da sarını~ bulunur,
çerin, kalbine girmesiyle yere devbileğe - hiç te normal olmıyan • bir
~ .. ve o anda omuzla.rma çökalınlık n çirkinlik verir.
kenlerin kılıçlan ile kafası kesileHiç hoşa gitmiyen bu kalmhğm
rek vücudu, lime lime edilmişti ..•
sebebini bazdan ipek çoraplara atErtesi gün, bu kanlı serdarın kıp
federler. ipekten, hele ajurlu, çorap
kızıl kanlara bulanmış olan kellelar bacaklann ısmmasma. engel osi uzun bir mızrağın ucuna. takıl
lurlar da, deri üzerinde bir hastamış.. Davullar ve zurnalarla Holık hasd olur, derler ve bu hastalırasan sokaklarında gezdirilmis ..

Vergisi
İçin Karar

sustaki mütalealarını ve
tetkik etmişlerdir.

r

hesaplarını

Şehrimizde müesses bütün sanayi
müesseseleri gümrük, kontenjan, muamele vergisi gibi müesseselerini yakından alakadar eden meselelere ait
raporlarını Sanayi Birliğine göndermektedirler. Birlik bu raporları Iktı
sat Vekaletine gönderecektir.
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T L ER i füli~~lttft?fiiltttt~
Güzel Açıhr ...
ğm adına

da "ipek çorap,. hastalığı
derler.
Halbuki bizim memlekette, eski
ça~af deninde bayanların kalın
çornl> giyerek bacaklarını sıcak tuttukları vakit, aynk bilelderlnin ~im
dilcilerden daha kalın olduğu dü!i>ünülürse ipek (,'ornplarm bu işte
siri olmadı~ koln:r unıa.,ıhr .
Doğrusu, baldırları ve ayak bilek
lerini yağ tabakası kaplama';ınm sebebi hareketsizliktir.1.'ürünıeden, do
Jıı.5madan yalnız ayakta durmak bu
hali geçirmek i~in ~·etişmez, ak-,i •
ne olarak artırır, çünkü ayakta dur
ma "·a.ziyetinde hareketsizliğe bir
de kan dönmesinde gti~lük katılır,
kan iyi dönmeyince bacaklar daha
ziyade ıiİ er.
Bacaklarda tenasüp her nkit
makbul ve kısa etek modasmdanberi daha ziyade arandan bir şey
olduğundan, kaim, yağlı bacaklan
inceletmek i~in türlü türlü çareler
düşünenler olmuştur. Elektrik cereyanlarlle, diyatenni, ile, enfraruj ı
şıklarla tedavi usulleri haylıca fayda verirler. Fakat bu usullerden bir
tesir görmek için tedaviye ~ok uzun, can sıkacak kadar uzun müddet devam etmek l&mndır. Sonra
da tesirleri muhakkak değildir.
Onun için, daha iyisi, hareketsizlikten gelen bu hali hareketle yok
etmektir. Yol yürümek, başka hiç
bir şey yapdm.asa bile, bir taraftan
çirkinlik veren yağlan eritir, bir taraftan baldır adalelerine tenasüp
verir.Bacaklar üzerine masaj bek lenilen faydayı daha ziyade kolayıa.,tmr. Kadın sporlarmın her tUrltisU, ko~mak, dansetmek, kı~m buz
Ustünde kaymak pek iyi gelir.
En iyisi kız çocuklan daha pek
küçük ya.,tan ba<'.aklarile dalma ha
reket etmiye, dansetmlye, koşmı ya, bilhMsa ~eınber atlamıya aıı,.
tırmakttr. Çocukluğunda bu hare ketleri yapmış olan genç kızın ha caklan mutlaka mütenasip ve gU zel olur
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Florin
Çekoslovak luo.
Siling
Mark
Zloti
Pengo
(,ey
Dinar

~o

'2-

-

1053,253,-

Banknot

66.75.23.28.22.50
24.14,52,-

63.70.21.2520.21,12.40,-

lı'arono

Altın

'

1054,254,-

Letonya ile
Ankara, 28 (TAN) Hükme
mizle bir ticaret anlaşmaBI yapma
üzere ilk defa olarak Letonyad
şehrimize bir ticaret heyeti gelece
tir.

ÇEKLER
624,50

Londra
Ncv.York
Par is
Milano

625.-

0,7907

0,7890

17,74
15,0040
4,6810
87,51
3,4525

17,75
15,0192
4.6812
87,44
3,45
64 ,05ı2
64,1,4420
1,4414
22,7175
22,6992
4,2225
4,2192
13,7710
13.76
1.9668
1,9656
4,17
4.1730
3,9875
3,9840
107,6060 107,52
34,40
34,4275
2,7486
2.7510
23 .8375
23,8175
3,1050
3,1075

Briıksel

At ina
Cenevre
Sof ya
Amsterd.
Prag
Viyana
Madrid
Berlin
Varşova
Buda peşte

Bükres
Belgrad
Yokohama
Moskova
Stokholm

ZAHiRE
BORSASI
28

FIAILAk
Bufday yumusak
Arpa
Çavdar Anadol
Çavdar Trakya

6,10
6,25
4, 6
4,14
4,36
4,37,50
4,25
4,38
5,9,38
10.10,- -,139,105,- 110,50.31, 7
23,21

-.-

Mısır sarı

-.-.-

Kusyemi
Keten tohumu
Kendir tohumu
Tiftik oilak
Tiftik deri
Yapak Karayaka
Paynir beyu
(;j ~

te-

1 987

-.-

- .-

LE

r.

Buiday
Çavdar
Arpa

447
45
73
45
45
15
60
3

Mısır

Yulaf
Fasulye
Un
Peynir beyaz
Peynir kaşar

1c;

1

fındık

Ton

Toı:ı
Toı:ı

Ton
Ton
Ton
Toı:ı

Ton
Toı:ı

8 Ton
380 Ton
300 Toı:ı
51 Toı:ı
22 Ton
5 Ton
8 Ton

Arpa.
Çavdar
Yapak
Mercimek
Kendir tohumu
İç fı9dılı:

Fi ATLAR
" 1~
6,25
Bufday Liverpul
5,95
Buğday Silı:ago
6,02
Buğday Vinipelı:
5.33
Arpa Anverı
3,58
Mısır Londra
7,99
Keten T. Londra
87,85
Fmdılı: Ö. Hamburır
87,85
Fmd:ık K. Hamburg

•

K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

Dünkü muameleler

Ayhk Moda
Mecmuası

1
Mayısta
Çıkıyor
Avrupanm en son modellerini Avrupa mecmualan
kadar nefis ve sık bir çerçeve l~inde bulacaksınız.
Fiyatı yalnız

15

kuruş

tur bütün bayilerde bu-

Dün zahire borsasında muamelelerde ehemmiyetli bir değişiklik ol •
mamıştır. Şehrimize on sekiz vagon
buğday üç vagon çavdar, dört vagon
arpa, üç vagon mısır ile Uç vagon yulaf gelmiş ve mühim bir kısmı satıl
mıştır. Fiyatlar da bir gün evvelkinin
aynidir.

GIMAN

HAREKETLERi

1

Bugün Umannnrıa gelecek vapurlar:
Saat: 18,SO Tayyar Mudanyadan,
6,SO Saadet Bandmnadan, 8 Bartm
Ayvalıktan.

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar:
Saat: 16 Güneysu Karadenize, 9,SO
Uğur hm.ite, 8,80 Tayyar Mudanyaya, 20 Saadet Bandırmaya, 10 İnönü
Mersine.

===ıo
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Mecliste Şark Hattı Münakaşasında
Başvekilimiz de izahat Verdi
İsmet İnönü Müstakbel

Neslin Tenkit Edebileceği

Noktalarda Durdu
Ankara, 28 (A.A.) -

Kamutayın pazartesi günkü toplantısı

esnasında Şark Demiryolları imtiyaz mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci müzakeresi münaaehet'yle Recep Peker
(Kütahya) ile Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetinkayanın yapmıf oldukları beyanat dün netretmittik. Ba,bakan ismet lnönünün ayni
mesele hakkındaki beyanatlarını da ehemmiyetine binaen aynen
neşrediyoruz:
"Şark şimendiferleri mukavelesinin Meclisten geçmesi mUnasebetile
açılmış olan mlizakereye bugün de
devam ediyoruz. Ilk müzakeresinde
yoktum. Mesele ile vazifesi dolayısi
le alakadar olan, eski ve yeni vekiller
bibirilerine bir çok mevzularda temas
etmiş bulunuyorlar. BugUn memnuniyetle mii§ahade ediyoruz ki, arkadaş
larımızın biribirlerine karşı şahst infiale varacak imalı ve tarizli sözleri
yoktur. Bunu kaydetmek bizim içfn
memnr.ıniyettir.

Memleketin menlaatlerini
müdafaa mevz;uunda
Ondan sonra eski ve yeni mukavelelerin bazı mevzuları ilzerinde arkadaşların tenkitlerini dinledik. Efkarı
umumiyenin ve büyük Meclisin bir
noktada bilhassa meserret duyması
lazımdır. O da memleketi alakadar eden bir mevzuda bir prensip takip e·
den, ekseriyetle bir partiye mensup
arkadaşlar olduğumuz halrle memleketin menfaatini müdafaa etmek için yekdiğerimizi tenkit etmekten, fi.
kirlerimizi millet huzurunda açık söy
!emekten sakınmıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). Zannediyorum ki, şir
ket mukaveleleri meselesinde tasav vur edilebilecek bütün teferrUatı bu
kadar açık yürekle teşrih etmek iş
lerin B. M. Meclisinde selA.metle cereyan ettiğini göstennek için büyUk
teminattır.

Eski mukaveleler karıuında
Şimdi münakaşa

nereden

çıkıyor?

Devletin

hükümranlık hakkı

Re~p Peker mülahazatmı söyler ken devletin hakkı hUkümranisine is
tinaden raşa hakkı gibi zayıf
bir
noktadan fazla bu nokta üzerinde ısrar etti. Söylemeğe mecburum ki dev
!etin hakkı hilkümranisine istinat eden esas satın alma hakkı zayıf bir
hak değildir. Belki bütiln h:ıklann
üstünde gelen bir haktır. Onun için
hararetli münakaşalar esnasında, tasavvur: ettiğimiz manalardan daha
ileri gelen sözlerin mübalağa edilmemesini, bu münasebetle mevzuubahis
etmek isterim. Kezalik şirketler hakkında bura.da bir çok sözler söylen miştir. Şirketlere şöyle yaptık, böyle
yapacağız denildi. Arkadaşlar, he:Jimiz si?.e karŞı mesul mevkideyiz. H&pimizin vaziyeti, hUkfımetin vaziyeti,
şirketlerin vaziyeti kanunlarla, hü kümlerle bağlıdır. Bizim bu mevzuda
söyledikleıimiz kanunların devlete
verdiği hakkı hul{is ile takip edece ğimizden ibarettir. Bu, vazifemizdir.
Şirketlerden de mukavele ile bağlı oldukları vazifelerini yapmalarını takip
edeceğiz. Yani biz ve onlar umumi
ve hususi hükümlerle bağlıyız. Ali
Çetinkaya arkadaşımızın şirketler
hakkındaki siyasetimize ait olan sözlerinden fazla bir mana çıkarmama
nızı rica ederim. (Bravo sesleri, alkış
lar).

Çetinkayn Parti grup şefi ve bütçe
encümeninde idi. lkl sene zarfında tet
kik etmek için elbette vakit bulmuş
tur. Kayseri saylavı Hasan Ferit nafıa encUmeninde azadır. Şu kadar sene Şark şimendiferlerinde hukuk müşavirliği yaptıktan sonra gelmiştir.
Bu mesele üzerinde hizmet edecek va
ziyette idi. Mitat (Aydın) bütçe encümeninde mazbata muharriri idi. B.
Salih Vahitle beraber bu meseleyi tet
ki ketmek için ayrıca memur edilmiş
!erdir. Raporları vardır. Bu arkadaş
lar ve biz çok şükür hayattayız. Senelerce tetkik etmiş bulunuyoruz. O
şerait altında Büyük Millet Meclisine
eski mukavelenin kabili istihsal bir
netice olduğunu söylemiştik.
Nankör fey!
Arkadaşlar, mukavele denilen §t'Y
çok nankör bir §eydir. Imzasmdan
bir dakika evvel ya imza ediliyor veya kayboluyor dendiği zaman
bin
müşkUIA.tla elde edilen neticenin kaybolmasını istemiyecek çoklıuk bulunabilir. lmzasından bir saat sonra da
yiizilne bakılmaz bir şeydir, çünkU bir
çok kabili istihsal görülen şeyler iı:ıtihsal olunmamıştır. (Alkışlar). Bu
glinkü mevzular üzerinde o zaman da
çok münakaşa geçti. Satın alma hususunda sarahat yoktur. Niçin yok tur? Elbette bu mukavelede atiyen
satın alma ihtimalini düşünerek bir

velesinin Meclisin tasdikine arzolunması milnasebetile geliyor. Nasıl 929
mukavelesinin milnakaşası bir gün
B. M. Meclisini ve efkarı umıumiyeyi
işgal etti ise 937 mukavelesinin de
bir gün B. M. Meclisinde bir çok zevk
li ve hararetli münakaşalara mevzu
olması mümkündür. Gerek Recep Pekerin ve gerek Ali Çetinkaynnın vücuda getirdikleri işlerin iyi tarafları
arkadaşlarımın, amma mesul taraflanna iştirak ederim ve onlardan daha
evvel gelirim. (Şiddetli ve sürekli al-

takım

hükümler koymak iyi olacak-

kışlar,

Niçin konulmamış? Akla mı gelme
miş? B. Recebin notu bu tste emek
sarfedildiğini g&rt.eremktedir.
Biz
mukavelede, ilerde satın almn ihtimaline karşı devlete mlisai.t olacak hüktimler koymağa çalışmış17.. Sonra
hukuk mUşaviri ile konuşan Nafıa
vekili gelmiş ve demiş ki, emC'k sarfettik. Şimdi satın alma husus'..lnda
bir hüküm koymıya kalkışmak devlet
aleyhine bir neticeye müncer olabi lir, o halde satın alma noktasından
bugün devlete müsait hükümler koymağa imkan görülmüyor, umumi ahkam dahilinde kalarak devletin esas
hakmrlan ıs!.ifade edf>.rek satın alma
mesetasmt başka bir ıama.n ileri sürmek Yl•~:1:-u derpi§ edelim Bu makul
harek-::t.i giırmemek hıı.ksızlıktır.
Satınalma hakkı
13 üncü madde io:i~tı arkadaşlar arasmdıt, b.l madde sa.t1 ı alma hakkı·
nı veriyor veya vermiyor gibi münakaşalar geçti, Bızim kanaatimizce 13
üncü madde üzerina satın almadan
bahsolunması bizim için meseleyi
tekrar mevzuubahis ctrneğe imkan
verir. Bunıı kabul etmemek zuhuldür.

Si:ıe

tı.

937 de Şark şimendlferlerini satın al·
mak için mukavele yapmış bulunu yoruz. Bu mukavele bugiln kabili istihsal olan, bütün menfaatlerimizi
temin eden iyi bir netice midir? hlesul olan vekil bunu müdafaa ediyor
ve bunu müdafaa ederken tabii olarak mukavelenin istinat ettiği mütekaddim mukavelelere ve bütün bir ta.
rihe işaret ediyor. Tabii bizim zamanrmızda yapılmış olan ilk mukavele
929 mukavelesidir. 929 mukavelesinde eksik olan maddelere işaret etmek
bugün alman neticeyi kıymetlendir mek için bir vasıta addolunabilir. Bu
nu eski Nafıa vekili Recep Peker izaha muhtaç addederek o da eski mukavelenin kabili istihsal olan en iyi
bir netice olduğunu izah etmiye ça Iıştı. Zannediyorum ki, her iki arkadaşımızın esas naktada hakkı vardır.
Biri diğerinin işini hafif görmüşse ve
ya bu manada telakki edilecek bir söz
kaçırmışsa bir hata etmiştir. O da, o
biri de h er ikisi de hata etmiş ola.bilir. Hakikat şudur : 929 mukavelesi o Satın almağı ilerılc ı;ıı şerait altmJıt
tserait altında istihsali kabil olan aza- yapacağız gibi bir hllküm konmaması
mi bir neticedir.
B. Ali ÇetinkayA.ya hak veriyor ki,
921 tarihi
sarahat yoktur. B. Reı.;Jp Pekerin söy
Bu mukavele 927 de Meclise veril- lediği, biz 0 zaman frank meselesıni
miştir. 927 daha bizim Anadolu hat- kA.ğıt para üzerinden hesap e<leriz,
tını dahi satın almadığımız bir zaman demişiz, onlar da altın üzerinden dedır. Hiçbir hattı satın almamışız, bir mişler. Onlar demiş ki, siz bu hattı
şirketle temas etmemişiz, henUz şir su zamana kadar satın alamazsnıız,
ketlerle Lozan muahedesinin mecbu- biz demişiz ki, imtiyaz müddeti §lı za
ri mütemmimi olan readaptasyon ah- manda bitecektir, biz bunu sa.tın alakamını tatbik etmek istiyoruz. 927, biliriz. Her ik! taraf buı:ılnrı kabul ethenUz düyunu umumiye meselesinin memiştir, Fakat nasıl ayrılacağız?
kfı.milen açık olduğu bir zamandır.
Ayrılırken
hiç bahsetmemek bizim
Yani dUyt:.ınu umumiyenin altın esa- teklifin
reddi mi, onlarm teklifinin
eı Uzerine tediye olunması ve bizim reddi mi, mahiyetinde telakki olunanoktai nazarlanmızca kağıt para Uze cak? Hukukçuların tedbi~leri çoktur.
rindcn tediye olunması münakaşası Nihayet hukukçular her iki taraf..ın
928 mukavelesile daha ilk neticesine bu sözlerini mevzuuhahi8 ettikten
varamamıştı. Bu şerait altında
927 sonra bir neticeye varılmaJan ayrıl
de mukavele Meclise sevkolunmuştur. manın her iki taraf aleyhine bir nı!
Meclis bunu tetkik etmemiştir. Yal- na çıkarmaması için iki tarafın noknız hükumet tetkik etmiştir denile - tai nazarmı kaydetmişlerdir.
mez. Bu mukavele Meclisten 929 da
Bizim noktai nazamnız o demektir
çıktı. Mecliste iki sene kaldı.
ki devlet ilerde satın alma hakkını
Mukaveleler üzerinde çalı,anlar muhafaza eder ve onu mevzuubahis
Bugün mütalealarile bizi pek müs- ederken frank hususu ortaya çıkarsa
tefit eden arkadaşlarnnm hepsi o za- ondan altın esası kabul edllmiyen•k
man bu mukavele U:ıerlnde çalışmış o diğer bir mevzu üzerinde cevap ver lncaklardı ve fikir söyliyebilecek mil mek hakkını muhafaza ediyor. Bunhim makamlarda bulunuyorlardı. Ge- lar hukuk milşa.virleri tarafından taniş mikyasta vazifedardılar. 13. Ali biatlle alınan tedbirlerdir.

Yeni mukaveleye gelince..

teklif ettiğimiz anlaşma neticesinde
alınmasının faydası var
dır.
Devlet bunca sene teehhür etmiş olan ve bu memleket için
lüzumlu ve faydalı olan bu hattı satın almalıdır. Iki, Uç sene daha beklemekten hattın üzerinde vlicude g~
lecek tahribatla daha fazla zararlı olacağız, neticesine vardık. Çünkü şir
ket gideceğim diye buraya fazla para sarftememiştir ve etmiyecektir.Bu
beşeri ve tabii bir hadisedir.
Bir gün eline geçecek olan bir malı
devletin bir an evvel alması onun daha ziyade tahrip olunmaması
ıçın
faydalıdır. Demek ki, bunun satın alınmasında mali noktai nazardan da
faydamız vardır.

Satınalma İfİnİn mahiyeti
Avrupa hududundan
ta Türkiyenin öteki hududuna kadar
giden şimendiferlerin satın alma meselesi tesad~en B. Ali Çetfnkayanın,
B. lsmet Inönünün, B. Recep Pekerin
kendi marifeti olarak yapılabilmiş bir
eser olmaktan çok daha büyük bir
Arkadaşlar,

şeydir.

.

toplantı

Büyiik Millet Meclüi

---

;;;;;m;

halinde••

Ali Çetinkayanm
Recep Pekere Cevabı
Nafıa

Vekili Diyor ki:

"Elimizde Daha Birka ç Şirket Var. Bunlar
Milletin Bünyesini Tahrip Ediyorlar. Onları
da Satın Almıy a Çalışacağım ..

(Bravo sesleri). Anadolu hattı için
devletler Türkiyenin eline geçmesin
Millet Meclisinin pazartesi celsesinde, Şark Demiryollarınfll
diye hayli siyasi tedbirler almışlar ve
Adana mıntakasında bulunan biitün aatmalma mukav;lesinin tasdiki etrafında müzakere yapılırkeıl
hattı satın aldığımız zaman bunu el- eski Nafıa Vekili B. Recep ~eker, Bugünkü Vekil B. Ali Çetinka•
de etmek için pek çok zorluklar çık yanın, daha evvelki celıede eski mukavele için ıöylediği bazı aÖ.Z'"
mıştır.

ler üzerine uzun bir cevap verdi ve bunun büyük bir kısmını dün

Parayı ödediğimiz halde bunu filen
Hepimiz mukavelelerin ahkimı da- işgal edebilmek için büyük güçlükler- aynen koyduk. Bugün de B. Ali Çetinkayanm B. Recep Peker•
iresindeyiz.
le karşılaştık. Nihayet Şark hattı kal verdiği cevabı aynen atağıda dercediyoruz:
Bütiln bu münakaşalar 937 muka"Meclisin dahili nizamnamesine
------------

bravo sesleri).

937 mukavelesinde, bizi ilerde

nasıl tenkit edeceklerini görmüyor olmadığımı ayrıca

arzetmek isterim.
937 mukaevlesini pahalı alıyonı?.. Bu·
nu istikbal bize söyliyecektir. 937 mu
kavelesini, gerek bunca senelik tecrübemize, gerekse diğer hatlara nisbetle sıkı bir surette mukayese edecek
müstakbel hesapçı bu hattı.bizim pa·
hah aldığımızı söyliyecektir.
Arkadaşlar, sermayeye, faize. malt
hususlara, mesela yüzde yedi ye:ine
yUzde beş faiz gibi bir takım notlar
vardır. ki bir münekkit •' ı ka<lar ı c
rilbelerden sonra, bunu lsmet Inönü
hUkUmeti nasıl yapmış diye söyliyecektir. Bugün arkadaşımın verdiği izahattan da gördünüz ki 937 muka·
velesi uzun bir maziden gelmektedir.
Istikbalin tenkit edeceği bir nokta da
§udur: lki vekil arasındaki münakaşada 937 mukavelesinin her iki vekil
tarafından ayni şekilde ve iyi bir SU·
rc.tte anlaşılmış olduğu efkarı umumıye nazarında müphem, güpheli kalmıştır. Her ikisinin anlamadığı bir ta
kım yerler var ve tamamile anlama·
dıkları halde mukaveleye istinaden
yine müzakere idare olunmuştur. Bu
şartlar altında tam ve en iyi neticelerin alındığı daima münakap götürür. .
.
Istıkbal~n bu susıllerine ~e~ap vcrt~orum: Bız 937 m.ukavelesını her şek
imde satın alma hakkı vardır, yoktur,
frank altındır veya kağıttır tarafla·
rmı bilerek takip ettik. BUtUn mütalealan kıymetleri dairesinde göz önüne aldık. Netice olarak vardığımız
karar Şark şimeooifer hattının size
-----,-

mıştı.

Ctimhuriyetin 13, 14 üncü senelerinde büyük münakaşalardan son
ra bunu da tahakkuk ettirmiş bulunuyoruz. Demek ki, baştan nihayete
kadar büyük bir ana damar tamamile
devletin eline geçmesiı ~ cümhuriyetin
ilk yılından beri takip olunan siya8etin, B. M. Meclisi ve onun icra kuv·
vetlerinfn şuurla ve isabetle takip ettikleri ana prensibin hem iktısa.di sahada, hem siyaset sahasında tamamı
le tasdik ve teslim edilmesi neticesinde alınmıştır.

8

istinadan bir hak olarak Recep Peker muhaberemir.de sakat bir telakJdY
arkadaşımız kendilerinin isimlP.rinin sebep verdiğini Başvekfı.let makaIJlı•
bahsedilmesini esas ittihaz ~derek na bir takrirle arzetmiştim. Bu 8 8 !'
söz aldılar. Dikkatle mütalealarını vekaletten bir heyeti hukukiye te§kil
d~ !edim. Anladım ki benim, huzuru- edilerek tetkik edilmesini teklif etnuzda biltUn samimiyetimle ve müte- miştim. Heyeti hukukiye tetkik etvazi bir tavır ve lisanla Şark Simen- miştir, verdiği rapor buradadır.. ~r
düerleri işletme imtiyazını satın al- z oderseniz okurum. Vardığımız ne "
makhğımızı izah etmem, maalesef tice; intizar hesabı sakattır. BilbC.I"
bir suitefehhlime sebebiyet vermiş _ sa intizar hesabından teraküm ede '"
tir. Nokta! nazarımda hiç bir suret - cek, tevellüt edeoek parayı hat öde '"
le Recep Pekerin şahsını ve zama _ miyor, devletin ödemesini de oraY•
nı memuriyetini kastedederek dilşU - ilave ediyor. HükQmetin borcu ola•
Şark hattının hu•usi ehemmiyeti nillmUş, hatıra gelmiş hiç bir cihet rak ödenecektir demektedir. Bu çok
Şimdi bu son hattın, uçsuz kalan yoktur, kenfilleHni 'tekrat teihlii e - mühimdir. Bakın.alt mecburlyetlndıe '"
Şark dcmirylolarınm da bir an evvel debilirim. (Bravo sesleri).
yim.
devletin eline geçmesi teahhuru caiz
Recep Peker (Kütahya) - Teşek"Hilktımetin zimmetinde görUle '"
olmıyan bir vazifedir. Bunu ele al - kür ederim.
cek mebaliğe kumpanya lehine yUI '"
maktaki fayda, diğer bütün mülahaESK1 BİR BELA · ~ .
de beşten faiz yilıiitillecek."
zaların üstündedir. Bu hat askeri ve
Ali Çetinkaya devamla:
Hükümetin niçin borçu olsun. Bll
siyasi noktai nazardan hususi bir e- Memleketin esaslı bir meselesi bir akittir. Bir tarafın beşte dört.
hemmiyeti haizdir. Bu sözleri biz is- ve bir derdi vaziyetinde olan 1872 se- diğer tarafın beşte bir nisbetinde ~it
· mus
·· t enı't b'ır a kit vazı •
tikbalde -bizi dediğim zaman sırf nesindenberi bir bel! vaziyetinde iş- s ermayesıne
kendimi kastediyorum - yapılan bu letilmekte bulunan bu Şark Demir-1 yetindedir. Hattın kazanması esas.'"
mukavelenin zayıf tarafları için ten- yolları imtiyazı meselesini kaldırmak ~.ır. B~y!e olduğu halde hUkQnıe:
kit lütfunda bulunacak nesillere ce- benim için ve şüphesiz heyeti muh- ödemesını anlıyamıyorum. Her Jl•
vap olmak üzere söylüyorum. Kendi tereme için bir zevki vicdantdir. Bu- sılsa konmuş. Ben bunun nasıl kO
!erinin hatırına gelebilecek daha iyi nu takdir ederek bUtUn vuzuhiyle an- duğunu Mlft. bilmiyorum. HlikOrneve daha etraflı neler varsa bunların lattım. Her halde zannediyorum ki, tin niçin borcu oluyor. Bunu her baJl"
hepsini görmiye çalıştık ve eski mu arkadaşlar ilzerinde böyle suitefeh - gi bir hukukçu tetkik ettiği zaınaıı
kavelelerde bana taalluk eden nokta- hüme meydan verecek derecede be - nasıl kabul eder, aklım ermez.
lardan anlaşılıyor ki, vazife haricinde nim sebebiyet verdiğim bir vaziyet
ESKI MUSTEŞARIN
bulunduğumuz yerlerde de arkadaşla yoktur. Bütiln samimiyetimle r •
ŞAHSIYETI
rımızın hizmetine daima ha:r.ır bulun meselesini tetkik ederken, esas mu Şimdi bir iki yere affınıza güveneduk. BütUn bu şerait bir araya geti- kavelelerde raşa kaydına tesadilf e • rek dokunmak mecburiyetindeyinl•
rildikten sonra hulus ile sıtkile nasıl demedim. Ve ondan sonraki vaziyet - Burhan ettin Beyin şah"
929 mukavelesinin çıkmasını Büyük lerde de rastgelemedim. Raşa keli - s ı n d a n b a h s e t t i m . B e ıı
.Meclise teklif etmişsek 937 mukave- mesi yalnız kelime olarak hiç bir şar- bugün mesulüm, Nafıa Vek!Iet.1
lesinin tasdik olunmasmt Şark şimeıı tr ihtiva etmemek üzere 929 muka- makamında bulunuyorum. Burbanetdifer hattının devlet eline geçmesıni velesinin 13 üncü maddesinde zik- tin Bey asgari beş şirkette meclisi ı
bu memleketin menfaatine muvafık redilmiştir. Onu da sarahatan oku- dare azası idi ve Şark Dcmiryollaı1
iyi bir iş addediyoruz. Muvaffakıyet dum, mütalea dahi beyan etmedim. meclisi idare reisi idi. Vefat etoıi,.
B. M. Meclisinin olacaktır. Bunu tas- Ondan sonra yine dosyasında Recep tir. Fazla söylemiyeyim. Istanbul hilvip buyurmanızı rica ederim arkadaş Pekerin el yazısı ile ra.şa hakkında kfımetinde Abuk paşanm mUşteş~~
lar.
bir miltaleasmı dahi okudum.
olduğu sırada şirketlerle aktettığl
Umit ederim ki, bütün bu münakaBundan bir yanlış mlna çıkmasını mukaveleler elimizdedir. Mukavele·
şalar efklrı umumiyetle, meselenin et anlamıyorum. Yine kendileriyle bu !erde nazır namına imzasını da k 0 Yraflı tetkik olunarak B. M. Medisin- noktada beraber değilim. Orada raşa muştur. Bu a<lam buraya
geıere~
de hu~trla karar verildiği hakkında hakkı zikretmekle beraber, yine ra.şa müst~ar olmuştur. Ve 928 de ~ı,
yeni bir teminat neşesi husule getir- hakkı iktisap edilmi• değildir. Raşa.- 929 da mı istifa etmiştir. ŞirkeUerill
sin ve Büyilk Meclisin hafızasında bil nın nazarı dikkate alınması için ııart ba~ına geçmiştir. Bilhassa Şark DC"
tün bu münakaşadan eğlenceli bir ha- olması lazımdır. Böyle bir &ey yok- miryollarının başına gelmiş, 0 nu id&·
)ıra kalsın. (Bravo sesleri, şiddeti\ tur. Böyle bir ibare zikredilmiş
ve re etmiştir ve karşımıza daima o çıJc·
ve sürekli alkışlar)·
kendi el yazrlariyle kaydedilen işaret- mıştır. Ve son müzakere ve müna·
le teyit ediyor ki raşa meselesi halle· kaşalara yetışemedi, Allah rahJllet
dilmiş ve bir şekil alınış vaziyette de- eylesin, diyelim, vefat etmiştir.
ğildir.
Burhanettin beyin üzerinde duJ1118 '
Bunu, bu suretle izah ettikten son- mızm manevi sebebi budur. 27 senera bütiln mütlaealarmm her hangi bir sinde hazırladığı komisyonun btıŞ~ •
milfredatı üzerinde fazla izahat vere- da bulunan Burhanettin bey, ~ mıl·
rek heyeti muhteremeyi rahatsız et- yon altın frank hesap ediyor. aec~?
mek istemiyorum. Geçen milzakere· Peker zamanında tetkik ediyor, encıı·
de lazım olduğu kadar izahat verdi- mende israrla istiyor, yeniden tet•
ğimi zannederek fazla söz eöylemek kik ediliyor, altı buçuk milyon ııttıtl
istemiyorum. Yalnız işaret ettiğim franga çıkıyor. Işte Burhan.ettin ~
bazı noktaları izah etmekte
lüzum yin şahsını böylece uzaktan tanırıJJl·
hiesediyorum.
Başkaca eskiden geçmiş bir şeyi#'
INTIZAR HESABI
yoktur.
Daha ziyade intizar hesabı meseBir cihete daha işaret edeyim .. ~
lesinde durdular. Bu intizar hesabı 34 senesi Şubatının 24 Unde vekil 0 ı
meselesini ben yalnız şahal olarak dum. Yerime arkad1l.3nn B. Fuat veJc
0
görmUş, dilşUnmUı ve hUkmetmtı. o- let ediyordu. Ondan teslim aldını. \
nun üzerinde· yUrtlmüıı değilim. Inti- zaman Imıir - Kasaba hattının afC
z11.r hesabı meselesinin şirketle olan
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lar. Izrni . Arkadaşlarım hatı~larta nıUsten\- Kasaba hattının hesaba-

liradan çı~t Yekfuıu iki milyon kUsUr
rannı. Yİiıd •ktan sonra baki kalan pa
40 1 da ~{ e 60 ı hükumete, yüzde
teydi, a:ete ait olacak denilmekleceğ:i ve d katen bir para temin edibakıyesin· aha fazlasının hUkümete,
olacağı g;~' b~ha azının §irkete ait
lesef birin . r §ey var.. Fakat maanede açık ~e se~eae değil, ikinci se\'ekalete el ~ye başlamıştır. Ben
küsur lir: i~~gtnı zaman açık 500 bin

l3ız bunu

klik.
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.ödemek mecburiyetinde
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BAŞKA BIR şEKLI
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uır §eklid'
e. tazminatmm başka
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Bilhasa bu sene pek çoğalmıştır.

KORKLERlNlZI

tına vard kattın s~tın alınması kara· lzmır - Kasaba hattı
Bonra dah satın alınmıştır. Bundan
tır. AI. a 4 - 5 şirket satın alınmış-

leşebbu!'·?n - Antalya hattını yapmak

A.ydın h ~nde. bulunduğumuz vakit,
lsterniyea~ şır~eU derhal tazminat
bUna h ebbUs etti. Hükflnıetiniz
liakern a.kkı olmadığını bilirdi.
ltı oını e ;.~tınek istedi. Buna da hak-

tiC(!d adı~ı gördük. Görüştük, ne lstid etke.~dılerinde satmıya doğru bir
~ak a gordUk. Müzakere açtık Mübüa:~ neticesinde Aydın hattın:ı da
Ol>n ıgmız ııekilde satı
Idık F k t
..ı.da d ·
n a
·
a a
!nanına a gördü mki, harbi umumi zaa olan bir h
tan 27
k
;eıesinde hah d' ~ap
mu a0 sene z f se ılıyordu. 1894. de
Olarak m ar ı?da kilometre tazminatı
h
uallak bir h
rd B
esap dahil oldu_ esap va 1• u
~inıet
.
gu halde sermayeye
li
en bır ·1
..
tası kad
. mı yon kusur lngılız
.
ar bır ta .
k b
1
1llza edil .
zmınat a ul
ve
llihayeti ınış ve her sene mukavelenin
llıesi es~e ka~ar faizinin zammedilda nı.eınl ~da ılave edilmiı;ıti. Bunun
nu g0rd...ek et hesabına zarar olduğu
hayet nıu ' Ça.lı§tık, uğraştık ve ni?'unuıa Uvaffak olup layihayı huzullıız.
getirdik ve tasdik buyurdu •

DIGF.::R ŞlRKETLERI DE
ALACAGIM
.
.
etinin hal' .on şırketi. Telefon şir'l'elefon ir~nı h~piniz biliyorsunuz ·
diğı gib~1 ta eU nıhayet sedamıza isteidi. Bun d&arruf. eden bir müessese
tlıere ~n a hesabatmı rüiyet etmek
lllUJevves
ugraştık ve hakikaten bı·rçok
8oııra
vaz1yetlerini
bulduktan
~ geti~~~affak olduk ve huzurunulıyorsu ı ' Sonra rıhtım şirketi. Bik.etirntznuz ki bu şirketten de memletlıeriı:ıd ne kadar muztaripti. Bunun
kararı e de benden evvel verilen bir

~ Sonra telef

ltıaktaa.~rkadaşnn
Saracoğlu uğraş1

faatini d ..' .. Memleketin yüksek mengeldik. U§unerıek tekrar harekete
lrııttard~e bi~etice nhtnn şirketini
!arı. 'rrak. Nıhayet Şark Deıniryol()luraa ol Yanın ihtiyacı şu ve bu, ne
~
et Uıe SUn 1872 d enberı b u memle?llUe~n?e en çok tazyik yapan bir
tlıtiYac edır. Bunu izah etmiye işin
~e ~·Yoktur. Ben bUtçe encUmeha açıkır Yere kadar daha vazih, da'O~ı~ ~ÖYlenıiştlm. Orada. da az
~. t~. Şimdi söylemiye mec'irken ~yle mülevves ve kirli bir
~ltıazCUnııı.~yet sinesinde barm ~ SöıthnÇekılıp gidin, dedim. Benim
~iş b' b.~r heyet huzurunda söy~. ş ır SOzdUr. Uzerlnde israr et'apı8.l'tark Demiryollan, intizar he~en, :::· l'aŞasına, §una ve buna rağ
«altıtı Inleketin, cUmhuriyetin bir
l'ııtın bolarak ve cilmhuriyet evlatla~l?ı.ı f~n~ daha iyi lrullanacaklan e~erel'ıii e11 sUrerek bu neticeye geldi.
~4 da at üzerinde söylemiyeyim. Şu
ilaha UYin~. ilave edeyim ki elimizde
c;, dort şirket vardır. Arkadaş.

Ilı

•1afıa

24 - Nisan -1937 vaziyeti

onların tahribatından muhafaza
ediniz.

E P R E M

AKTI F

halefi: ZARE HORASA.NC!YAN
KASA:
Kürk ticarethanesi, Kürklerinizi
müsaid şartlarla hüsnü muhaALTIN: Safi kilogram 21.043.497Lira 29.M9.361.58
faza eder.
11.997.445.BANKNOT • • • . • . • .,
Yaz mevsiminden istifade ederek
UFAKLIK
•
•
•
•
•
•
•
•
944.768.59
kürklerinizi tamir ve şekillerini
.._r,,.. tadil ettiriniz. ~ ...- • Dahildeki Muhabirler:

.s,anbul Kon.uLnlığı ~atın
alma I< omisyonu ılAnları
86 mcı alayın mutea.n.ructınden a •

mukabil verilmiş olan 951045, 951057
951098 üç kıt'a ayniyat tesellüm
makbuzu zıyaa uğradığı müteahhidinin 33. cü tümene müracaatından
anlaşılmıştır. Müteahhidin matlubu
ödenmek üzere zayilnden yenisi verileceğinden eski mazbataların bükmü kalmadığı ve bunların Istanbul
Komutanlığı Daire Müdüriyetine tes
lirn etmeleri ilan olunur. (2199)

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden:
Matmazel Filareti tarafından Anka
rada Müdafaai Milliye Vekaleti Deniz
subaylannda;n yüzbayşı Seyfettin a
l h·
1
· · il
deyi me a~ıdadn. ecl rınush bl~~vasından
o ayı mu eıa ey e te ıg edilmek
üzere gönderilen dava istidası ilmühaberine mumaileyhin Fransada oldu
ğu bildirilıniş ve adresi gösterilme m1ş olduğundan ilanen tebligat icrasına karar verilerek bu babdaki
dava istidası mahkeme divanha .
.
. .
nesme talik edilmış olduğun dan tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fmda müdeialeyhin dava istidasına
cevap vermesi lüzumu ilan olunur.

1

. ....

Türk lirsr

• • • .Lira

619.781.871

PAS

Lira

ALTIN; Safi kilogram 5.054.474 Lira
Altına tahvili kabil Serbest
'
dövizler . . . .
Diğer dövizler ve Bo;çl~ kler.in~
bakiyeleri

42.541.575.17

1

619.781.81

bakıyesi

11.240.60

Deruhde edi. evrakı nakdiyı>
karşılığı • . . . .
Ura 158.748.563.Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine
tevfikan hazine tarafmdan vakiı
tediyat
• • • . . . • • .j'---_1_2_.8_5.3_.9_4_0_.-_,

evrakı

nakdiye

.. .......

1

Altına tahvili kabiJ dövizler

• .,Lira
1.531.81
dövizler ve alacaklı klring
• • • • • • • .
23.728.287.57
bakiyeleri
Diğer

145.89·1.623.-

Muhtelif •

. Lira 2.000.000.1
19.192.461.34

21.192.461.34

(Deruhde edilerı evrakı nak(diyenin karşılığı Esham vcl
(Tahvilat (itibari kıymetle ı Lira 37.606 090.47
B - Serbest esham ve tahvilat ~
3.937.561.24

41.543.651.71

Kapalı Zarf Uıulile Eksiltme llanı.

Vekaletinden~

,-;- E:ksitımeye konulan iş: Malatya İstasyon tesisatmda olan 535
~ifllzUnluktaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır.
~ - bedeli "25 715" lira "85" kuruştur.
.\ Bu lee ait evrak şunlardır:
li - lDksiltme şartnamesi
~ - Aiukavele projesi
l) - Baymdırlık işleri genel şartnamesi
lı': - li'ennt şartname
la~ Silselei fiat ve keşif hUIAsa cetveli
lleıali~nler bu evrakı "130" kuruş bedel mu.kabllinde Şose ve KöJ)rU~r
a. . . . den alabilir.
~ ~~ksilt~e ~-5-937 ~~de ~alı gUnü saat 16 da Nafıa Vekiletinlqllliyı Ve Kopruler Reıslıği Eksıltme Komisyonu odasında kapalı zarf
i e Yapılacaktır.
~illa~ ~ksiltmeye girebilmek için taliplerin "1929" liralık muvakkat te~e/ernıesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nushasmda çıkan talimat!14 ~~ tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 18.zmıdır. l.steklile ~l' ~mektuplarını üçüncü maddede ya.zıh saatten bir saat evveline
Clata,,L oınisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir.
"<l olacak gecikmeler kabul edilmez.
"942" "2159"

23.729.819.S
102.696.903.

• • • • • •

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı:
A-

'--------ı

Avanslar:
Altın ve Döviz üzerinE"

Tahvilat üzerine

•

. Lira

.

Hissedarlar •
Muhtelif •

.

64.486.72
12.224 022.38

.

12.288.509.10
4.500.000.10.848.128.72
333.260.971.60

•

l'ekiin
2 Mart 1933 tarih=nden itibaren
İskonto haddi o/c 5~ Altın üzerine avanı

'->en~x Levaz~m ~atınalma Komisyonu l~dn!arr
M. M. V. Deniz Merkez

1

Omsıyonun
Miktarı
Kilo

EŞYA

Satınalma Komisyonundan:

Tahmin bedeli
Lira K.

4Yı

iLE

ÇABUK

ZARARSIZ
TEMİZLENİR
Satıhlar

daima
yeni gibi görünür
Kablarınızı ucuz maddelerle temizlersiniz çabuk
aşınırlar,
çünkü bunlar
pislikleri kazıyıp çıkarırlar.
Satıhları yeni gibi muha•
faza ı:den ve pislikleri
çarçabuk çıkaran ancak:·
VIM'dir. Nemli bir beı
parçasının üstüne bir ali
VIM koyub hnfifce siler•
seniz yat ve pislikten
eser kalmaz.

llk Teminatı
Lira K.

5000
Kabara çivisi
1750 00
131 25
1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı beş bin kilo kundura kabara ~ivisi açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2 - Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 14
Mayıs 1937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır.
3 - Nümune ve şartname her gün komisyonda görillebilir.
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu ve belli vesi(2 82)
kalariyle komisyonda bulunmaları.

333.260.971.6

ve

an

Cinsi

%

ViM

--=-,------------------------s

hal tedavi edip, cümhuriyetin bünyesi
ni tertemiz bulundurmak benim için
bir vazifedir. Ve buna çalışıyorum.
Arkadaşım Pekerle aramızda geç miş hiç bir mesele yoktur. Her iki miz de ötedenberi inkılA.bm en ağır
vazl!elerini üzerine almış ve bera ber ~alışmış arkadaşlarız. Tekrar e diyorum. Kendilerine mahsus hiç bir
kasıtla, hiç bir söz söylemiş değilım.
(Bravo sesleri, alkışlar).

176.894.623.
13.388.443.

1 - lı;tanbul ve lzmır limanları hududu dahilinde batık demir ve zincirlerin denizden çıkarılma işi M. M. V. Binasında müteşekkil komısyonurnuz taraf m d an 3- Mayıs - 937 Pazartesi günü saat H te kapa 1ı zar f
la eksiltmeye konmuştur.
2 - Umumf kıymeti takriben elli bin lira olan ve şartnamesi dahilinde çıkartılıp teslim ediler.ck bu zincirlerin beher kilosuna yedi kuruş kıy
met takdir edilmiştir.
3 - Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ve tahlisiyeci!ikle meşgul ve mü.
tehassıs olduklarına dair lstanbul Ticareti Bahrıye Müdürlüğünden musaddak vesikayı hamil olması şarttır.
4 - 250 kuruş bedel mukabilinde şartnamesıni atmak istiyenlerin her •
gün Ankara'da komisyonumuza müracaatler.
5 - Ek~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun mucibince 3750 liralık
ilk teminatları ve üçüncü maddodP. yazılı vesikalnrını havi teklıf mektup!arını tesbit olunan günde a?,ami saat on üçe kadar komisyona vermiş buyet etmezlerse onlan da almıya çalışa
lunmaları ve b~ından sonr:ı veriler('k muktuplarm kabul edilmiyeceği ve
cağım. Bunu bir vazife biliyorum. postadan mütevellit gecikmelerin nazarı dikkate at.nmıyacağı. (2174)
Çünkü bunlar mflletin bünyesini
tahrip etmekte<Hr. Ezcümle Kadıköy
su şirketi eldedir. Elektrik şirketi yi.
lstanbul Jand,.rma atınalma
ne öyle Tramvay şirketi için biliyor""'
sunuz, birçok mücadelelerden sonra K
•
d

anlaştık. Bunları affınıza mağroren,
söylüyorum. Bunlar gördüğüm, anla
dığım birer yaradır. Bulllan bebeme-

145.89·1.623.- :

Türk Lirası Mevduatı:
Döviz Taahhüdatı:

Ciizclanı:

T1CARJ SENEDAT

edi.

Karşılığı tamamen altm olarak~
ilaveten tedavüle vazedilen . • . ira 19.000.000.Reeskont mukabili ilaveten ted.
vazed. . • • • • • • • • ';:..,__1_2.000.000.

53.832 .240.6~

1

HAZİNE BONOLARI

15.000.000,
1.551.182

"--------

Deruhde

Haz ine Tahvilleri:

Senedat

Lira

Deruhde edilen evrakı nakdiye .1ira 158.748.563.Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine
tevfikan hazine tarafından vaki
12.853.940.tediyat
• • • • • • • • .

7.109.522.01

• • • • ·~---46__.1_1_1_.4_7_8_.o,5

• • .

1F

Sermaye • • • • • • • •
I htiyat Akçeıi •
• •
Tedavüldeki Banknotlar:

1 Hariçteki Muhabirler:

l''ehiin
l.stanbul Asliye birinci ticaret mah
kemesinden: Doviçe Lavant LlyiI
kumpanyasının Andiros vapurunun
69 No. 1i seferile Hamburgdan namı
na yüklenen J. A. N. markalı ve
34110-139 No. lı 30 çuval mavi toz
boyanın konşimentosu Galata lthalat gümrüğünde 9939 No. lı beyanname ile muamelesi ikmal edilirken za
yi olduğundan iptaline karar verilme
sini 1.stanbulda Tütlin gUmrüğUnde
36 No. da mukim Jak Halkusi tarafmdan talep olunmakla ticaret ka _
nununun 638 inci maddesi mucibince mezkfır konşimento her kimin yed
dinde ise 45 gün zarfmda mahkemeye ibraz etmesini ve ibraz edilmediği takdirde bu müddetin hitamında
iptaline karar verileceği ilan olunur. (32180)
_ _ _____
_
larmm teveccühü, itimadı, liderleri _
min itimadı benim üzerimde oldukça
ve bu şirketler de mukavelelerine ria-

Bankası

rürkiye Cümhuriyet Merkez

\

Buı~ liUkUmette müzakere lınmış olduğu 351 kilo koyun etine

bu SUretıe ı

l

GuvE LE R~ll

11

A N

••

ÇATAL BIÇAK, AHŞAB AKSAM, PORSELEN EŞYA,
BOYALI YERLER, MADENİ EŞYA ve CAM EŞYANIZ!
T emlzlemek için dalma VİM kullanınız.

Taki idi erden

sakınınız.

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme
ve Artırma Konıisyonundan:
1 - Merkezimiz binasında milterakim hurda demir, elbise, halı yazı
makinesi ve elektrik süpürgesi vesaire açık arttırma ile satılacaktır.
2 - Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır.
3 - Arttırma ıı Mayıs 1937 Salı günü saat 14 te Galatada Kara Mus..
ta.fa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezindeki komisyonda yapılacaktır.
4 - l.stekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek üzere 1.stanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi Levazımına müracaatları.
5 _ Artırmaya gireceklerin 12 lira muvakkat teminat vermeleri
şarttır.
(2309)

Ankara Belediyesin den:
Ankarada, Belediyece gösterile<:ek yerde bir ekmek fabrikası yaptırıla
caktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kablliyette olacak,
yerli kömilrle veya ,ahir cereyaniyle çalışacaktır. Alakadarların t ekli" rini. şartlarını ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs 1937 !'!onuna kac. il'
Ankara Belediye Reisliğine vermeleri ve yahut göndermeleri iliin
olunur.
(1019)
(2304)

latanhul Borıaıı ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden:
"Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi,, tarafından çıkarılmış ola n
dörtte biri ödenmiş herbirl itibari (5) lira kıymetinde (100,000) hisse senedi 26-4-1937 tarihinden itibaren Borsa kotuna kabul edilmiştir. (2388)

=======================================================TAN
Siz

~e

bu kremden

m.ü stesna ·bir· fırsat

§aşmayınız

HAFTAS
'

Çünkü,
Bütün cihanda ellf senedir dalma üstün ve eşsiz kalmıştır.

KREM BALSAMIN

•

Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe
mahsulü olarak vücude getirilmi
yegane sıhhi iuemlerdlr.

KREM BAtSAMIN

ve

Şöhretini söz ve ı;arl2tanlrkla değil,
sıhhi evsafının Paris, Londra, Bertin,

Ne\.· . York güzellik enc;tltülninden
yüzlerce krem arasında birincilik mü
kifatmı kazanmış olma.kla isbat etmiştir.

KREM BALSAMIN

Gündüz için yağ'lız, gN'f' ıçin yağlı
""
ve halis acı badem kremlPri. Tanın·
mış ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağa
zalannda bulunur.
Depo'lu: tngili:ı K::ınzok Eczanesi
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek
Beyoğlu - lstanbuJ
derecede büyük muvaffakıyet kazanan Hasan Tırat Bıçakları ye-

TIRAŞ

BIÇAGI

.. .................

ni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan muıirren isteyiniz.
~.
Yeni Ha.san Tıra.t makinelerile birlikte Hasan Tırat Bıçakları
lstanbul Har cı Askeri
tuaf olduktan sonra kat'iyyen ıilmeğe ve kurulaınağa hacet yoktur. Ve bu tıra.t bıçağı hiç bozulmamak tartile gayet kolaylıkla ve
Kıtaa•ı HA ~ lan
huzuru net'e içı:nde yüz defa tırat eder. Dünyanın hiçbir tıraf bı
çağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan T ırat Bıçağı
Beher metresine biçilen ederi -6
muvaffak olmuttur. Marka.ama ve ismine dikkat.1adedi6, 10 akuruş olan 30.000 ila 100.000 metre
dedi SO kuruttur. Hasan Tırat Sabunu - Hasan Tıra, Kremi - Ha. çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacak.
san Tırq Pudrası. Hasan Tırat Kolonyası da çok zevk ve net'e tır. Şartnamesini 130 kuruşa almak
veren yardımcı ve mükemmel vuıtalardır.
ve örneklerini görmek
istiyenlerin

-------------·-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - her gün komisyona gelmeleri. tık te.

iŞÇi

KIZ ARANIYOR

,. minat miktan 19~0 ..liradır. İhales~ 1

1

Kaşe makinalarmda çalışmak Uzere kUçük yaşda işçi kız isteyoruz. 1 M:~yıs 937 salı. gunu s~t 15 tedır.
Acele Yeni Postahane arkasmda Basiret hanındaki CELAL ERGUN
Munakasaya gıre.~ck~.erın 2490 ~yılı
kaşe fabrikasma mUracaat.
• kanunun 2 ve 3 uncu maddelerınde
yazılı vesikalan ilk temınat ile bir·
likte teklif mektuplarını ihale saatin.
den en az bir saat evvel Ankarada M.
Şarbayhijında
M. Vekaleti Satınalma komisyonuna
Belediyemiz elektrik santralının 1 - 6 - 937 günllnden 31 - 5 - 937 nihavenneleri. (674) (2157)
)-'etine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40.000 kilo mazot 3.400 lira ve 1.000
kilo makine yağı 160 lira fiyat tahminile 20 - 4 - 937 salı gününden itibaren 11 - 5 - 937 sah günü saat 15 e kanar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye
çıkarılmıştır. Mazot ve yağın evsafını anlamak istiyenlerin müddeti içinde Belediye Santral memurluğuna ve şartnameyi bedelsiz olarak almak
veya görmek istiyenlerin muhasebeye müracaatları ve% 7,5 teminatlı tek-

Biga

n:

lif mektuplannın Belediye Reisliğine göndermeleri ve ihalenin Encilmen
huzuriyle

yapılacağı

ilô.n olunur.

(2302)

,....................................
VATANDAŞ

•••

Beynelmilel Kömür Serg:si
23 Nisan Cuma günü Ankarada açıldı. Sergiyi görmek
hem senin hem yurdun için
f al.del ı• d ı• r•
(2283 )

ANTıt< A
Eski Türk

tahta,

1

--------------·---------~

ıerıe

AuvoRuM
eserleri,

gümüş,

bakır, Beykoz vesair iş-

yağhboya

eski
tablo, gravur, porselen, fayans vazo ve
biblolar, bronz heykeller, her nevi salon tezyinat eşyası alıyorum. Beyoğlunda İstiklal caddesinde eski Polonya sokağında

apartmanı

numaralı

• Merkez
(1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , _dairede Mimar Knol.
tJ•
KUŞTOYO KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ
Sahibi: Ahmet Emin 1' ALMAN
Hem l!lıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. KuştUyU yastık
Umumi Neşriyatı İdare Eden:
100 kuruş, kuşt\lyil ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyil kumqS. SALİM
Jan vardır. Fabrika ve depol!lu: lstanbul Çakmakçılar Sandalyacılar 11okak
Tel. 2327. Satış yerleri: ANKARA, lZMIR, BEYOGLU Sümer Bank Yerli
Mallar Pazarları.

Gazetecilik ve

Neşriyat

Şirketi. Basıldığı

Türk Llmitet
yer TAN matbaası

Öksürenlere:kalranHakkı Ekrem

BU rtAFTA MACiAZALARIMIZI ZiYARET EDENLER EN NEFiS
KUMAŞLAR! UCUZ FfATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLAROIR

YERLİ MALLAR PAZARLARI

