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Hataydaki komisyon 

azaları dün yola çıktllar 
Sefirimiz Bone ile tekrar görüştü 

Hata9da bulunacak Türk Askerinin mzkdarz Üzerin
deki anlaşma, müşkülata maruz buluııuyor 

1 iş hayalında 
yeni Limitler 

l.ki scııCllcııbcrl 'l'ürkiyc iio
1 

.\1 1 
nıanl n nrnsmdnki klcrhıg \'n:Liyctı 

tııcuılekctiıııizin iş hn3 ntı iı:in ehem· 
nııyctH bir cııUişc noktm;ı teşkil edl
)'ordu. Bunun chchl C\ \'ClkJ yıl için. 
de yekunu otuz ekiz mHyoıı lil'n kn
dnı· tutan lhmcnt mnllnı·ırmznı be· 
<ll'llcı•i i\lmnııyndnıı nlınnmnmış ol
nıası idi. Almnııynyn lhrn<·nt ynpnn· 
lar ınallannııı hcılcllcriııi al:ıbilınck 
i~n hiç olınnzsn hlr yıl bckleyccck
lcrtnJ he :ııı cıllyorlnrdı. Uıımm fı,:ln 
da mallarının lıcclclleriııe en nşn~ı 
htr yıllık fnlz llu ,·c l'tmck Ye sntı~ 
flyntJRrmı cln ona g(ire tn) in cyle
hlck mechtıl'iyl'tindo knhyorlnnlr. 

Bu lınl znrııri olnrnk kl<'ring sisto
ltılııln ilk tnthlk fotcııcl<'rlııflo hlnlen· 
hlı•e hUJUk hlr hıkl':'nf hanılcıd gfis

t n i ol J Tiiı·k • lm:tn tkaı·ct fa
•'J3 otl U7.crlne f('nn tesirler ynpıyor· 
ıtu. 

Pnknt ~<'çcn ,.c Cl"lt"lkl scnclcr<lc 
'l'ürklye 11<' Alnınn)'n nrn ınclnkl rnU· 
hnrJcJe münnscbctlcrl üzerine znrar
h t.<' lr ynpan hu gnyrltnbli ,·azlyet 
huıılln artık ortnclnn knlkmıştır. 1kl 
hUkümct nrnc;ıncln nlınnn teclhlrler 

Hataydan ayrılan 7•0-mist1on ı:ı.:ıa1.arınclan iJdsi. 

Faris, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Hariciye nazırı, Bonnc, bugün öğle

den sonra ran nın Londr.a ye Bedin 

büyük elçilcrile 1. ürkiycnin Paris bü· 
yük elçisini kabul etmİ§tİr. 

Fransanın Londra büyük elçisi adc
(8onu: sa.+ saz.$.> 

Almanya ile yapılacak 
ticaret anlaşması 

Menemencı oğlunun riyasetinde
ki hey'etimiz dün akşam Alman-

reni avukatlık kanu.:. 
nu kabul edilai 

Avukathk amme hizmeti midir? 
Meconste !bu madl<dle OızeırDınıde 

tUJzun blır mlYınakaışa cDdu 
Ankara, 27 (A.A.) - Bugün Fik

ret Sılayın başkanlığında yapılan B. 
?t!. Meclisi toplantısında yeni aYU· 
katlık knnunu müzakere ve kabule
dllmlştlr. 

Kanunun staj müddetine alt hü
küm lerl üzerinde Ziya GeYher Etili 
duraral(, uzun bir tahsil \'e askerlik 

devresini müteakip iki seenlik staj 
de,·reslnln maddi vaziyeti müsait ol. 
mıynn geneler ıcın büyük blr külfet 
teşkil edeceğini söylemiş ve bu k~ 
dar esasları ihtiva eden bir kanun 
JAyilıası hazırlamış bulunan adliye 
YekCı.letinln bu noktaya da bir hal 

(Sonu: Sa. 4. Sü .• 'l.) 

Başıboş ihracat 
tarihe karışıyor 

Dünkü içtiınada iç ticaret uınum müdürü ihracatın 
kontrolu hakkında nıühiın bir söylev verdi 

Arpa, buğday, ti/tik ve yapağı ih. 
racat nıaddclcrimizin standardi::.es! 
için Jw.zırlaıı.arok ni:::mmıamclcrc c.sas 
olma1; iizcrc yapılmasma karar veri. 
len mühim topZcmtılardan illı"i diLn sa· 
at 15 tc Ticaret Odası iç Ticaret tt. 

mum miidııril Vay Miimtaz Rcl;'in 
l>aşl.-anlığmcla 11apılm1.§tır. 

Toplantıda Tıirl:ofis vo Tiroret O· 
dası crl•titıı, Tifrl..-iyc StamlarclizMyon 
M i.u.lürii Baıı :Faruk Süntcr, lktısat 

Vckaloti lstaııbul yumurta kontrol 
clairc,n şefi B· Hakkı Nezihi ve yu. 
nıurro k.ontrolOrlcri ile 18taııbuldaki 

ithaltlt ve ihracat tücoarbrı hazır bu-
lwınmşlardır. 

Toplantı sa~t tam 3 tc iç Ticaret U. 
mum miidtirü Bay lıliimta:ın biiyük 
bir cli.klJatZc dinlenen şıı nutku ile lxı~
lam'l§tır: 

Sayın ihracatçılar, 

Son üç senelik ihracatımızın yılda 
(Smm Sa. 6. Sil. 1.) 

iç Ticaret Umum Müdürü 
B. Mıimta:: Rck .. 

aycslnıfo ~cçcn lklnclkfınıım'ln Al
tnnn~ nclnki nlnrnklnrın miktarı 

(13.800.000) Jh·n~·n inmişti. İklnd· 

kllııun,lıııı smırn cln Almanyndan 
tnenılckctfmlzc ynpılan lthnll\t fnz· 
la ı rlouıııı C-41crck on hcş nılJyon 11-
rn) ı bulıım~t 111·. Bıı 111·ctlc A hıınn
Ynr1nkl .nlnt·nklnrııı yekununu teşkil 
eden ( ıa.HoO.OOO) llrn taııınmen c
t'ldlktcn ha':'kn ,.lmıli kler.lng mün\· 
:tcncslııc ~Ürt' 'rürklyc Ahnnnyn)"ll 
{ l .2tHU>OO) lim horçlnnnıı':'tır. 

' 
gaga hareket etti Tiyatro ve sinemalardan 

'J ıirk · Alnınıı tlcıırct ıııii,·nzcncsl
tthı hu soıı 'n7.i,\ eti ) eni lst Ilı nl mcv. 
ltnlnc Jtİl'<li:7:iınlz şıı nylnrcla her iki 
nıcml~kct lı,:lıı ele hü) iik hir iyilik 
•lı'\nıctiı11r. Zh·n iki yıldnnbcrl Al
tnnııynyn mnl sntrnnk hususunda iş 
adnmlnrımızırı giir<lilk lcrl zorluk bu· 
hııımıynrnktır. Almıuıynyn mnl sn. 
tan ticnı·ct e\ lcri \ 'C müstnhc;lllcr hlr 
ene clcl,'11, bir J:Un bile beklemeden 
ntaHnrrnııı bNlell('rini nlnhilecckl('r 
d('rncktlr. 

Almanya TilrklycdC'n ınnl nlnn A\•. 
rupah mu' tcıilcı·lıı hasında ıteldlj:,ri 

ic;ln Tıirk • Alman klerlııı: \'nziyctl
rıJn hu şckilı1c ııonıın1 snfhnya gir· 
mı~ olmn~ı cşyn fl)·atlaı·rnııı dn nor
tnallcşm(' ine hlznwt l'derrktlr. nım· 

ASIM rs 
(Somı: Sa. 4. Sü. !>.) 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikô.qeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakmda çıkıyor -

Almanya. ile yeni imzalayacağı- ı-
mız ucaret ,e kı rıng anıaşması mu-1 Dün gene iki ingiliz 
zakerelerinde nıcmleketlmtzl tem- gemisi bomba landı 
sil edecek olan ticaret heyetimiz diln 
akşam Almanyaya hareket etmiştir. 
Hariciye yekl\lctl genel s~kreterl B. 
Numan MC'ncmencloğlu'nun başkan· 
lığında olan h('yct, dış ticaret umum 
mlMürU B. Burhnn Zihni, Alman kle
rlng masası şefi Nnflz Porey, Merkez 
Danknımıdnn n. Cnblr Relck. lstan. 

( Rnıııı: ,C{a. 4. Sil. 4) 

Biri battı 
Valansiya, 27 (A.A.) - FrankisL 

Jerin bir tayyaresi, bu sabah Valansi· 
ya limanında Arlon adındaki lngiliz 
vapurunu bombardıman etmiştir. Va. 
purda yangın çıkmış ve hasarat vu-

(Soııu: Sa. 4. Sıi. 4) 

Jaııo>ıTrırtn bombardıman ctti1•1cri bir Çin ~"1ıri., 

Çinlilerin yeni bir muvaffakiyeti 

Bir harp gem isi, üç 
nakliye gemisi ballrıldı 

~Ya..."'181 4 tıncü sayı/amı;;da) 

alınacak resimler 
Bu hususta hazırlanan yeni layi
ha Meclis ruznamesine ahndı 

Anknrn, 27 (Telefonla) - Tiyat
ro Ye sinemalardan devlet Ye beledi
yelerco nlınan damga, tayyare 
ve bclcllfyc resimleri ile Darlilflceze 
hissesinin miktarına ve sureti lstl
fnsırıa clnlr kanun lrtylhası Meclis 

ruznnmcslne alınmıştır. L{tyllıa muh 
tellt encUmende şu şckll almıştır: 

Tiyatro ve sinemaların bilet bedelle· 
ri üzerinden damga, tayyare Ye be
lediye rcslmlcrlle DarUIA.ceze htsse-

(Sonu Sa. 4 Sü.1) 

ij>ünlecUı . peşinden : 

Camdan teiefon odaları 
\'nr~o\a belcdİ)C!oiİ umumi telefon odalarını tamamen camdan 

ynptırınn~a karar 'crmiş,J.ir. Bu kararın tatbikntma da geı,:llmiştlr. 

Şiııullyo kıular etrnfı tahta d1t\'ft1·Jnrl" kaııah olnn karanlık konu~ma 

0<lnlnrı cnmclun ynpılıııcn güneşll \'t' nydınhk hir lınl nhııışhr. 
\'nrşm·n belediye idnrcsi tc Jcron odnlnrım cnmılnıı ynpnrkcıı hor· 

kc in hııııılnn mcııınıııı olal'nğını tuhnıin c<llyordu. l•'nknt im tahmin 
cloğru çıkııınııııştır. Bilakis şiki\ l etler bnşlnınıştır. Şikfiyctçilerhı ba· 
şındl\ <la bilhn a kaclrnlar \'arc.I ır. 1'eli"foıı ile konuşmak lı,:in sıraları
m bekleyen erkeklerin içerideki kn<lmları merak ile seyrettikleri ~1-
kAyct :S('bcbl olnrnk ileri sUrUlmckteclir! 

Hnkiknt lıııldc ise ('V\'clcc Jrnrnııhk odnlnrn giren kn<lınlar t<'lcfon 
ile koııu':'mnkt.nn 7.lynclc burada rn,·nlc11crlnl tanzim etmekle nıc,.ı;:ul 

olnyorlnr<lı \ "C uzun zaııınn lç<'rlclen ı,:ıkmnyorlarch. J>ışnrıcla sıra bek
leyen erkekler de bnn<lnn muztnl'i11 ohıyorlnı'dı! Şlnull canı 0<lalar ya· 
ınlclıktan oııra artık hu mahzur kRlmaımştır. Kadınlar konoşmalan

nı bitirir bltlrm('z dışarıya çıkmnldaclır. Fazla olarnlı: <'Rm dnvar1-r 
tahta ~lhl kolnp•n sc i harice nnklf'tmNllğl ic;:ln konuşulan ı:ıö:r.lcrin 

mnhrcnı knhnn~tıın hl:ımC't ctmrkt cı<llr. Hiilfıc;" Ynr ,O\'a lıelcflly('si 

ynııt ığı tetkiknt neticesinde kadınların şikAyetlcrlnl yerinde buJma
auştır. HASAN h~IÇAYI 
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Vazon: 
Papa bırkaç dakika içinde sırmalar

dan ve altın işlemelerden soyuldu 1 So 
luk ve eski bir keşiş elbisesi giydinldi. 
O sırada Belizerin memurların:irorı bi 
ri Papa ile birlikte gelenlerin bekledik· 
leri yere girdi: 

- Papa efendi tahttan indirilmiş ve 
keşiş olmuştur. 

Dedi. Herkes birbirinin yüzüne bak· 
tı: scnra çekilip gittiler . Hemen ertesi 
gün Roma halkın n şaşkınlığı arasında 
Vijil papalık tahtına oturdu. 

Roma kapılannı Belizerın yorı;un 

.fe bir avuç askerine açar&k C'nlan kur 
taran Silver, Likyaya sürilldü. Her şey 
Teodoranın istediği gibi olmuştu . 

Romada olanları Yüstinvanos~ anJC)t. 
tılar: 

- Silver bir entrıkaya kurban oldu, 
onun günahı yoktur. 

Dediler. Bütün hıristıyanlık dünya· 
sı papanın ktı:iınlar elinde oyuncak ol· 
masına çok sinirlenmişti. O kadar ki 
Yüstinyan~ bir aralık bu halden çe
kindi. Teodoraya rağmen Silverin Ro
aıaya gönderilmesini emretti, hatt~ yo· 
la çıkarıldı. Vijilin fena halde canı 

sıkıldı. Fakat Antaııina eski papanın 
ttalyaya ayak basmasına bile meydan 
vermedi. ihtiyar ooam Palmarya ada
sında kaldı. Çok geçmeden orada öldil 
ve bu kavga da bitti. 

Romada bu dalavereler olurken Af
rikada büyük bir ihtilat kopmuıtu. Bu 
kargag.,}ıkta vali ve general Areobin· 
dos öldürlildü. Karısı genç ve giizel 
Projekta onu çoktanberi gizli bir agkla 
seviyordu. Sevgilisini büyük bir cesa
ret ve ustalık göstererek kurtardı. 

Genç kadın onun yiğitliğini o kadar 
beğendi ki birç.ck paralar, değerli mü
cevherler verdi. Fakat zabit bunlara 
hiç aldırnuyordu. Projekta kurtarıcısı· 
nı son derece scvindirm ti:, ödeımck 

istiyordu. Kendisine karıı beslenen aı
kı kırmadı. Mümkün olan en yakın za
manda onunla evlenmek için ıöı verdi. 
ihtilali bastırmak ve Afrika itlerini dü
zeltmek üzere Yüstinyanosun yeğeni 

Germanos göncrildi. Birkaç ay ıonra 
her ıeyi yoluna koyarak döndü. 

Germanos çok yaman bir asker, iyi 
bir diplomat, yılmaz bir adamdı. impa
rator ona çok güvcni>•crdu. Hayatı hep 
hudutlarda, orduların batındı. geçmiş, 
her se!crden zaferle dönmüştü. Kendi
sini askerlere çok sevdirmişti. Bizans· 
ta pek çok kalmamasına rağmen halk 
tarafından da pek seviliyordu. Doğru

luktan ayn!mıyor, kendisinden istcni· 
len işleri hiçbir fayda beklemeksizin 
bUylik bir fer"ıatle başarıyordu . 

Zengin ve serbest düşünceliydi. Im· 
parator soyun]an olan prenslerin birer 
tırtıl olmalarını istemiyor; devlet ve 
ordu idaresind : rol cynamalan Uizrm 
~cldiğinı söylüyordu. Ancak bu suret
le halkın ve kil: senin sevgisi k;'tzanılır: 
işler daha düzgün giderdi. 

Afrikadan döndüğü zaman çok alkış· 
lan:iı. 

Bunlan Teodora hiç iyı kar!jıl;.madı. 
1mparatcrla imparatoriçeden başkası · 
nın onlardan çok veya onlara )•akın bir 
şöhret yapmalarından, halk \"e crdu ta
rafından her raman korkardı. Belizeri 

bile kıskMmıştı. Halbuki Gerıranosun 
ondan üstün bir karakteri vardı . Bun
dan başka imparator sillalesinden oldu· 
ğu gibi kansı da Ostrcgot krallc.ırından 
büyük Teodorikin küçük kızı oluyor
du. Bu kadının kendisinden çok a<sil 
oluşu da Teodorayı Juskandırıyordu. 

Halk ve ordu arasında: 
- Yüstinyaı:ıostan sonra imparator 

olmağa layik olan tek adam prens 
Ocrmonostur. 

Deniliycrdu. 
Halbuki Teodora yeğeni Sofiyanın 

kocası YUstinüsün imparator olmMını 
istiyor, kocas·nı bu arzusuna uydurmuı 
bulunuyordu. 

Gcrmonos hakkında imparatora ok• 
dar çok ıeylcr söyledi ki Af rikadan za. 
ferle dönen prens bir daha it bzışına 
getirilmedi: Bizansta ve sarayında ka
palı kaldı. 

Diğer tar21ftan Artabanosla Projek
taJUD niklhlın kır.ılmı§, genç Ermeni 
abltf ecnebi muhafız alaylan kuman
danlıfma ıetlrilmi~ti. 

Artabınos Ermcnistanda bir kansı 

No 73 
olduğunu unutmuı;tu. Soyunun tranda 
asrı !arca sa tanat süren Arşaklara da· 
yandığını söyluyoı. gittikçe daha c;ok 
gurura kapıl.yordu . Kendisi prens oldu 
ğuna ve bir Bizans prenscsile de .evlen· 
diğine göre YUst=nyanosun mirasına 

konmak ihtimalini uı;ak görmüyordu. 
Bu görüşlerini etrafa hissettiriyor: fa 
kat en c;ok Tcodor"•-:lın gözüne 
çarpmış oluyordu. 

Teoioranın bu şırr.ank Jdam da ye· 
re serıresi lbım geliyordu. Bu işi bir 
vuruşta yap:nak ~çin fırsat gözetiyor • 
du. 

Bu sırada Ylistinyanos sarhoş gibiy· 
Ji. Çünkü Ayasofya bitmişti. Onun 
yapılmış ve yapılacak binairın en bil • 

yü~ü olduğuna şüphesi yoktu. On se· 
kiz milvon altın lira harcamış ama ar
zusuna da ermişti. 

(Arkası uar) 

Türkiye 
Dünya siyasetinde 

mühim bir mevki aldı 
ingıilere, Rurn~nya, Çekoslovakya, Yunanistan ve 

ita ya ile de mali bir anlaşma yapacak 
Eski JWmcn 'Ia~"l>Cl~li Ta. 

tartsl.u'ıı ım /,,ov l r-aya git tiğı 
/ı.-:.bcr l'erilrn.~ ı·r bıı ziyare. 
tin . l>ir tngik • Rom.en m.all 
a ı ıu:11ı'1.~ı ılc aUik..-ul1ır olauğu 

.soulcı ıın i§ti. 
FraıısıZÇ'l "Pari .. mar,, gcızc· 

t em de bu fik re iştirak edıyor 
ve diyor iri: 

MesPla lngilterenin Türkiyı:ı ile böy
le bir an1 rıc;rna•=:ı var. Bu anlrıc;ma ile 
Londra Ankaraya 16 milyon Sterline 
kadar çı~an bır kredi açmaktadır. 

Bu iktısadi ,.e mali anla~ma her ta-

l rafta, lngilt renin Balkanlara Vf! şar. 
ka doğru giriştiği büyük bir tcscbbü. 
siln ~arel:Pt nok ası sayılmıstır. 

Türkiycdcn sonra tngi!~:?re Roman. 
ra ile anlaşabilir .. 

Hat.a Çekoslovakya ile de ayni şe· 

kilde bir anla~ma yapılacağından 
bahSDlnnuyor. Hatta Yunanistanla bl-
lt: ... 

Şarka Doğru 
Sır ınüddettenberi Tilrkiyenin dün

ya siyaJCtinde aldığı ehemmiyetin 
herkes farkındadır. Bazı ihtilaflardan 
sonra Fransa ı·aziyeti sağlam bir şe. 
kilde kurtardı ı•e bugün Türklerle a.. 
ramızd:ı erkanıharp anlaşması için 
müzakereler bile baı;lamış bulunuyor. 
Bu da ı.7. bir ~ey değildir. 

Cemiqeiier kanunu 

Daha dün B. Jorj Bone. "Fransız 
karşılama .. dairesindeki (1) bir ka • 
bul resminde önümüzdeki Ronbaharda 
Ankaraya resmi bir ziyaret maksadı 
ile gitmesi ihtimalinden bahsetti. 

Şarkla alakadar olan yalnız lngll· 
tere değildir. 

Günc\elik Ekmekleri 

Hangi şsrtlar altında cemi1et 
kurulabilecek 

Ankara (Hususi muhab!rimizden)
Bazı mUesseselerln idaresi hakkındaki 
kanun liyihası ile Cemiyetler kanunu 
layihası Meclis ruznamesine alınmı~ -
tır. 

Adliye encUmeninin en son yaptığı 

tadillta göre: 
Kazanç paylagmaktan ba~ka bir 

maksatla ikiden ziyade şahsın bilgile
rini ve faaliyetlerini devamlı bir şc -
kilde birleştirmek suretile vücuda ge
len cemiyetler bu kanun hükilmlcrine 
tlbi olacaktır. 

Her cemiyetin bir ana nizamnamesi 
ve bu nizamnamenin aşağıdaki husus
tan ihtiva etmesrşart olacaktır: 

I - Cemiyetin adı ve merkezi. ~ 
II - Cemiyetin mevzuu ve gayesi 
III - ~ Uessis azaların öz ve soy 

adları, meslek veya sanatları, ikamet
glhları ve tabiiyetleri, 

IV - Cemiyete girmek ve ccmiyc· 
ten çıkmak için konan şartlar, 

V - Cemiyı:t şubelerinin nasıl tc· 
sis, idare ve temsil edileceği ve sala
hiyetlerinin derecesi. 

VI - Cemiyet umumi heyetinin ne 
yolda kurulacağı ve şubelerinin ve a
zalarının nasıl temsil edilec !ği, 

VII - Umumi heyetin vazifeleri, 
salahiyetleri, davet tarzı ve alınan ka· 
rarlann cemiyet azalarına ve başkala
rına ne suretle bildirileceğı. 

vııı - idare heyetinin ne suretle 
seçileceği, salahiyeti ve aza adedi, 

IX - Yılda 120 lirayı geçmemek 
üzere cemiyet azalarının verecekleri 
aidat miktarı, 

X - Hesapların ne suretle teftiş ve 
murakabe edileceği, 

XI - Ana nizamnamenin ne yolda 
değittirileccği. 

XII - Cemiyetin feshi halinde mal
larının tasfiye şekli. 

Siyasi cemiyetlerle birden ziyade vi
la}•etlcrde faaliyet gösterecek cemi -
yetlerin ana nizamnameleri ve bcyan
nıımeleri Dahiliye vekaletine verile -
cck ve bir cemiyetin faaliyete geçebil
mesi için ana nizart"namesinin verildi· 
ği mülkiye makamlarınca tescil olun
luğun dair bir vesika alınması şart 

olacaktır. 

Vesika i$tihsal eden ccmiyc• bir ay 
içinde: 

A) Ad nı, merkezini. ikametg5hını 

ve ana nizamnamesini, 
B) idare heyeti azalarının öz ve SC\Y 

adlannı. meslek ve sanatlarını ve ika· 
metglhlannı: 

İki gaute ile ilan ettirmeğe mec
bur olacaklardır. 

Mevzu ve gayeleri a~ağıda yazılı 

hususlara ait olan cemiyetlerin teşkili 

yasak olacaktır. 

A) Devletin mlilki bUtUnl:iğUnil boz 
mağa çalışan, 

B) Teşkilatı cıaaiyc kanununun i
kinci maddesinde yazılı Devlet rejimi
ne aykm maksat ve gaye güden, 

f 
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C) Emniyet ve asayiıe ve umumi 

idab ve ahlaka ve &ayeıl kanunlara 
uymayan, 

D) Siyasal ve ulusal birliği bozan, 
E) Din, mezheb ve tahrikat casla· 

lanna dayanan, 
F) Yerlilik ve yabancılık gibi yurd

daşlar arasında ayrılık uyandıran, 

G) Her ne 'tekil ve ne nam altında 
olursa olsun mıntakavi maksat güden 
veya unvan taşıy.:ın, 

H) Aile, cemaat, ırk, cins ve sınıf 

esasına veya adına dayanan, 
İ) Gizli tutulan gayesini saklıyan, 
Merkezi yurd dıtında olan bir cemi· 

yetin Türkiyede şubesi a5tlamıyacak. 

• Arsıulusal maksatlarla cemiyet kurula
mıyacaktır. 

Ancak, milletler arasında beraber· 
lik yapmakta fayda mUJlhaza edilen 
cemiyetlerin Türkiyedc kurulmasına 

veya kurulu olanların yurd içinde şube 
açmalarına Icra Vekilleri Heyeti ka -
rariylc izin verilecektir. 

Bu cemiyetler ve ıubcler JUzumun • 
da icra Vekilleri Heyeti karariylc fe
sih ve tasfiye edilecektir. 

Talebe cemiyetleri her ne şekilde 

olursa olsun siyasetle iıtigal cdemiye
ceklerdir. Bu cemiyetler bulundukları 
mektep ve müesseselerin idarelerine 
karıı bir harekette bulunamıyacaklar
dır. 

Bun<dan sonra umumi heyetler ve 
idare heyetlerile teftit ve murakabe u
suJlerine dair hükümler mevcuttur. 
Uyihanın ceıa hükümlerine göre 

bu esaslar dahilinde harekrt etmiyen 
ve bu hükümleri yerine getirmiyen ce
miyetler mahallin en büyük mUlkiye 
~mirinin emriyle faaliyetten menolu -
nur ve mevcut malları muhaiaza altına 
alınacaktır. 

Bu suretle faaliyette bulunanlar hak 
kında hareketleri daha ağır cezayı müa 
tclzim bir suç olmadığı takdirde TUrk 
ceza kanununun 526 ncı maddesi hük
mü tatbik edilmek üzere kanuni takip 
yapılacaktır. 

Ana nizamnamesindeki mevzu ve 
gayesi haricinde i§lerle meıgul olan 
cemiyetlerin tescil vesikaları bu vesi
kaları veren makamlarca geri alınarak 
faaliyetten menolunur ve mevcut mal
ları muhafaza altına alınır ve alakadar 
lar hakkında yukarıdaki madde hü -
kümleri dairesinde kanuni takip yapı· 
lacaktır. 

Bu hükümler hilif ına aykm hare -
kette bulunanlar Türk ceza kanunu -
na göre bu fiileri ayrıca bir suç te§kil 
etmediği takdirde bir seneye kadar ha
fif veya l O liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandırılacaklar 
dır. 

Ccmintin merkezinde ve müessac
lerindc her nevi silah bulundurmak 
memnu olacaktır. Ancak avcılık ve 
spor cemiyct!erindc meşguliyetlerinin 

icap ettirdiği silahları cemiyetin faali-

Gelelim yine tngiltereye (zaten Tür
kiyeden bahsederken tnglltereyl göz
önUnden bırakmış değildik) ve lngil. 
terenin iyi niyetlerinden bahsedelim. 

İngiltere yalnız yukarda isimlerini 
saydığımız memleketlere yardım et • 
mekle kalmıyor. ftalyaya da kredi 
vermeği dütUnUyor. 

İtalyanın buğdaya ihtiyacı var (se
nede 35 milyon kental deniyor). 

İngiltere: 
- Bunun ne demek olduğunu ben 

de bilirim, diyor. Ben de ekmeğimi dı· 
gardan alıyorum. İsterseniz size biraz 
veririm. Oturun konuşalım. 

Siyasete Geldik 
İşte, daire kapandı. Karşımıza tek

rar siyast meseleler <;ıktı. Çünkü. İ
talya ile İngiltere. buğday meselesin. 
de bile bi[ gö~e. ~laymca bu 
bir siyasi mesele demektir. Bu da ga. 
yet tabii. Akdenıiden ôansci:Jecekler, 
İspanyadan bahsedecekler ... 

lngiliz • İtalyan anlaşma!ll acaba 
Umit edildiğinden daha evvel mi me
rlyet mevkiine konacak? lngiltere 
şimdiye kadar çok metin davrandı. 

- Gönülliilcr gerl çekilmeden ol -
maz, diyor. 

İtalya da: 
- Geri çekeceğime biraz geri al· 

sam nasıl olur acaba? diye teklif edL 
yor. 

Ingiltere: 
- Imza imzadır, diyor. 
ltalya: 
- O halde? c\iyor. Bıığday kredi 

meselesi ne olacak! 
- Tabii bu anlaşma meriyete gir· 

meden olmaz. 
- Yani, gönUllUler? ... 
- Bilmem. ne mana çıkarırsanız 

çıkarın, bu böyle ... 
Evet, tabii öyle. İfte yine kar§ımı-

za siyasi meseleler çıktı. 1 

(l) "Accucil l'rançai.!,, (Aköy Fran
se) i.!mindck--i bu teşekkül Fran.!KJ.ya 
gelen ecnebi matbuat erk<imnı karşıla. 
mak ve onl:ıra kol.aylık g6stermek ga. 
ycsiUJ kıırulmu~tıır (Kurun 'un notu). 

tine vesika veren makam talim ve ter
biye için lüzumu olan silahlara icra 
Vekili eri heyeti ızın verebilecektir. 
izin kağrdında bulundurulacak silahta· 
rm cinsi, nevi ve miktarı açıkça yazıla
caktır. 

Cemiyet ve merk~ı müesseselerinde 
iı:in almadan silah bulunduranlar Türk 
ecza kanununun 264 ncU maddesinde 
yazılı siUihlardan ise altı aydan Uç se· 
neye kadar ve bunlardan batkı sillh
lardan ise bir haftadan altı aya kaıdar 
hapis cezasile cezalandırılacaklardır. 

Bu kanunun neşri tarihinde mevcut 
bulunan hayri, dini, içtimai, sıhhi, ted
risi ve terbiyevi, kültürel ve kültürel 
Türk müesseseleri bu kanun büküm -
lcri dairesinde teşkil edilecek cemiyet· 
ler tarafından idare olunacaktır. 

Bu suretle teıekkül etmiı cemiyet • 
lcr tarafın-dan idare edilen müessese -
lcre Devletçe icabı halinde yarldımda 
Eıutunulur. 
Bu kanunun ncıri tarihinde mütsses 

Görüp dü~nğ_ük~ 

Akıln çi:Zdigi 
yol! 

!ki gUndUr, gazeteler güzel h~~ 
ler veriyorlar. "Hatay,, da ~ar• 
Fransız askeri heyetleri anlaenıı§ ·o,.. 

Bu htdise karşısında, inMD, ~~eD 
mekten çok, bo~una geçen, ge~~ 
umana acıyor. Çağımızın en b dat' 
gerçeklerinden biri. "hnk,, m n~l<a gUJl 
derine gömülürse gömUlsUn, bır uııtı• 
nıutlaka yeniden fışkıracağıdır. J3 J3it' 
ilk mUjdeliyen "Lehistan,, oldu. • 
milletin. 5ly:ısf yen1lişlerle öl~~e
miyeceği bugUn artık bir mutcarı 
dir. ltı~ 

Vaktiyk birtakım inıparator. e 
kasaplarının kesip biçtiği, Uıerlerııı. 
mezar ta~ları diktiği devletler, ~ 
den canlanır, üstlerindeki topra:!u~ 
silkerek, hUkümetlcr kurarken, 1'J'I' 
bu eski, bu iflas etmiş usulU te 
denem~ğe ne lüzum vardı?.. le 

"Sancak .. m, bütün hinterland~ 
kan, dil, töre, tarih bakımlarıtıd 
!ürk olduğunu bizim kadar FranS1s
lar da Suri~reliler de bilirler. 

Ana vatandan kopan yerleri halik,.. 
nayan bu toprak parçasına yeniden 1~ 
kenceler yapmak reva mı idi? Geçe .. -zamandan medet ummak , bo§una ', 
kit geçirmekten başka neye yaradı·" 

Biı, akıl \'e mantıka, ruh ve vicd•· 
na aykırı ne teklif etmiştik? Hal<lt'
mız olmıyan hangi şeyi istemi§tik ?. J, 

Ha tayda ki Türk UstünlUğünU y• 
nız sayı fazlalığına dayanan bir va~ 
lık değildir. Bu topraklar üst0nde_l'

1 

bütün medeniyet izleri de bizirnd~· 
Dağlan yara yara denize ulaean Y0." 

lan biz açtık. Tarlaları biz sUrdUk. fı
danları biz ektik. Hülba lskenckf'lll' 
kıyılarından Amik ovalarına, ti aıı.
Jep sınırlarına kadar gözle görülen '
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elle tutulan her şeyi biz yaptık. aır 
toprağın sahipliğine fıunlarm yaırıı~ 
bir tr.nesi bile yeterken, TUrkUn btl· 
yUk hakkı şüphe ve inkar balçığlYıe 
sıvanabilir mi? 

Son anlaşmayı, ben kendi payırtıa• 
aklıselimin bir galebesi aayıyoruf!l· 
Ora.da refahı, orada rahatı istiyorsB)C' 
burulan baska çıkar yol •okbır. 

Hapishane kaçkınları, kör :kılıglJ. Jl!· 
devi kervanlariyJe ne bir vatan yapl· 
hp yıkılabilir, ne de açık bir bak1'11 

mezar kazıl I illr. 
S. GEZG~ 

l".ESt SATIŞ KOOPERATl.PLEld 
Giresun, 27 (A.A.) - İktısat ,,,. 

kA.leU mUfetUşlerlnln delA.letiyle ot· 
duda bir. Glresunda Uç satış kooPe
raUfi kurulmuştur. 

Müfettişler Trabzondn. bir satı~ 
kooperatırı kurduktan sonra tekrar 
Glresuna gelecekler ve kooperRtlf· 
ler blrllğlnl kuracaklardır. BirJik 
bu mahsul mevsimi başında faaııre
te geçPcektlr. 

,-KURUN 
AllONP rARIFF.SJ 

&ltmltktl Mtmltktl 
trfnrte dııındo 

Aylık IJ~ U~ K,. 
3 ııylılı 2110 42~ • 
" ıylılr 475 820 • 
Yıllılr IJOO tGOO • 

rarlhııııırten Ralkaıı Hirlilı ldn ı)'dı 
ıtııı kuru, Jü~QIOr. Postı blrllllne ıtr• 
•tıl)·en yrrlere •>·ilı )'elnılt beşer kurut 
' Hlllnlf'flilir. 

Ahnııe kaydını bildiren mektup •• 
tr.lıırııl Ocrelınl, aboııe parasıoıo post• 
• eys b:ırıka ile yollama Ocrellni idare 
l\eııJı Ozerlııe ılır. 

rnrkfutnfn her posla merkezinde 

KIJHl/N'a abone uazılır. 

~dres deAlşllrme Dcrell 25 kuru$ıur 

L------1 S Yıl Evvel Bugün ., 
llamallarm derdinin ce:rl olarak halli /çı 
Vali Rnıll ue Emin be11ler mutabık katmıı· 
tardır. Bu ıabah emanetle bu zeuatın dO 
iştirak euleuect#i bir komisyon hamalltJI 
teıklttffını aırt ve lıtnnbulun ihffuacı il• 
münasip bir ıekle ıokmak için tetkikallı 
bulunaC'aklar ve ntlfce Dahiliye Vektftell• 
ne ar,:edileceklir. 

---------------------------~--cemiyetler ve mUeaseseler en çok bit 
sene içinde kendi teıekülleriııi bu Jca• 
!lun hükümlerine uydurmağa mccbllf 
olacak ve 3 Aiustos 1325 tarihli Ce
miyetler kanunu ile 1 S teırinic~el 
1339 ve 20 kinunuevvel 1339 utih ..,, 
3.53 ve 387 sayılı kanunlar ve bu ka· 
nuna aykırı bütUn bilkUmler ve taa • 
mililer kaldmlmıt olacaktır. ' b, 



Edebiyat münakaşaları : 

iki edebiyatçı arasında 
bir tenkid 

Sadettin Nüzhetten Tahir 01guna 
~'Bakiye dair,, adlı eser mUnasebellle 

-S 
c 1'-te kadar gariptir ki münekkid de 
~tinin 32 inci sa~asınıda bu mallı· 
l:t tı benim kaydettiğim gibi yazmış· 

· Orada A tayidcn naklen diyor ki: 
"\' .., etmiş üç tarihinde avatıfı husre-

,~~den bir kıta (Keşf. i Keşşaf) ve bir 
't:ııdaye) ve bir (Ekmel) nüshaları ih
ll olundukta bu ebyatı gevherbe~a 

1 
c tdayi şükri na'ma ve esami! kütübe 

illa et · 1 d' nıış er ı .. ,, 
c Görülüyor ki yanlı~ bulmak için 
.,,ı>erce zahmetlere katlanmıı olan bay 
'ilh' l'lla ır, bermutat gene bir aalgınlık za-
' k~ında ken'dinin de benim yazdığım 
..,c tide tesbit ettiğini unuttuğu bir ri· 
a ôy~ti tenkide kalkıııyor. Bir müellifin 
bal'ılı kitap içinde bir rivayeti başka 
ha §ka şekillerde yazması ne kadar tu· 

r oluyor. 

1\ lier ikimizin de ayni membadan 
~klettiğimiz bu rivayet eğer yanlışsa, 

}' Tahir önce kendi hMasım tashih 
~i~cl.idir. Çünkü bu muhterem müel
İ! ' bızzat kendisi kanaatini şu cümle 
c,;ınJatmaktadır. (Bakiye dair S. 96): 

1 •• Bence ta.yiks'.z olan bir hareket ceh
t:"lı itiri)f etmek değil, fazla alim gö· 
~llrtı~k. hevesine düşmek ve kendi 
t' llhtı ıken başkasını tahtie eylemek-
ır.,, 

. Say Tahiı· Olgun, benim "Türk ıa· 
~eri., nin muhtelif maddelerinde de 
d ıı yanlışların mevcut olduğunu mad
( c tasrih etmiyerek söyledikten sonra 
1) ıu garip cümleyi de kaydediyor: 
"O büyük eserde böyle kusurlar mev

C~t iken (Bakiye dair) risalesi gibi kü
~llk bir kitapta ufak tefek eksikliğin 

111llnması tabi~ir). 

b· lienUz tctebbil hayatına atılmayan 
b~r lllektep talebesi bile idrak eder ki, 

11Yük eserlerde daha çok yanhşlrklar 
Olabilir. Küçük eserler de ise pek az 
;>anlışın bulunması lazımdır. Fakat bu
~a rağmen benim ''Baki., maddesinde 
kay Tahir bir yanlışımı bulabilmiş, 
:ndisi ise bir hayli hataya düşmüş

:~r. Bu müellifin kitr>bıDda zikretmeğe 
llzuın görmediğim daha bazı yanlı~la
tı .. da vardır. Mesela Atayinin nakline 
~0re Bakinin Medineden tstanbula 
:cl~iği tarih 990 Cemaziyel"11iresin· 
tdır. Halbuki bay Tahir bu avdeti bir 

;>ıı önce göstermektedir. 

Bay Tahir Olgun, tenk)dime yazdığı 
~:vapta benim evvelce (Edebiyat Tarl
ı) ni yaz .. rken kendisinden istifade 

~ttiğinıi de söylüycr. Bu ciheti esasen 
b~n inkar etmiş değildim. Eserimin 
~hliyoğrafyasında - daima yaptığım 

&ıbj • bunı.ı da söylemiştim. Fakat 
llıuhterem münekkid unutmasınlar ki 
0nların da mukabil olarak benden isti
fadeleri olmuştur. Beyhude bir mesai 
lttahsulü olarak XIX uncu asır zihni
~Ctilc kaleme aldığı (Manzum Muhtr
~a). yı baştan sona ktıdar ekseriyetle 
tnım edebiyat kitabımdan telhis su

fttile, fakat mutadı olduğu veçhite 
~Crtıba zikretmiyerek kaleme almıştır. 
her. iki eseri karşılc:ıştıranlar bunun blr 
lı ilkı_kat olduğunu derhal görürler. A. 
arfınde bile sekiz on kelim~en ibaret 

:ıt~lah bulunan ve namütenahi eksik· 
Ctı olan (Edebiyat Lugatı) ndaki nalk 
~dc?iyatı bahislerine ait maddeleri de 
cnım kitaplarımdan mehaz göstermi

" • Ctck almıştır. Esasen bay Tahir Olgun 
~qdığı eserlerde mehaz göstermeği 
ildct etmemiştir. Na.diren memba zik· 
tctse bile mutlaka ilk rivayet edeni gös
~.crrncğe lüzum görmeıniştir. Mesel! 
h~akiye dair,, adlı eserinde şairin mü
it Urüne yazılı olan beyti • Atayide 
.. ay:ıtJı olduğu halde • Maullim Nacinin 
Osmanlı ıairleri., nden naklen bildir

l'lıiıtir. Hele Tanzimat ş<.oirlerinden Zi
:.a patanın Baki hakkında cerd:lettiği 
•kirleri, XVll ind asır müverrih ve 

!airlerinden Atayiye tasdik ettirmesi 
de garibelerdendir (S. 30). 

b BUtiln bunl..,n kaydemekle beraber 
ay Tahir Olgunun malumatsız bir 
~dam olduğunu söylemek istemediği· 

mi de tavzih etmek isterim. Böyle bir 
ictdiada bulunmak hakikati saklumak 
olur, fakat bay Tahir, metodsuz çalı
~a" bir adamdır. Eğer bu zat, Fuaıd 

Köprülü gibi metcd sahibi bir alimin 
yanında ve onun direktifi altında eser 
yazsa idi şüphesiz memleket için fay
dalı olabilirdi. Fak..,t maalesef vücuda 
getirdiği eserler, ilmi olmaktan mahrum 
dur. Ve ekseriyetle haşviyat ile dolu
dur. Faraza "Bakiye dair., ::dh kitabı
na verilecek hakiki unvan (Dağarcık) 

tan başka bir §ey ol""'az. Bakınız bu 
kitapta yer tutan mevzuları sırasile 

göstereyim: 

1 - Sultanüşşuara unvanının kim
lere verildiğine dıtir, 

2 - tran ıairlenn:n hükümdarlar
dan ihsan gördüklerine dair, 

3 - Fatih devrinde !randan gelt'n 
ıairlcre ehemmiyet verildiğine dair, 

4 - b:nikli Hümaminin bir gazeli
nin ''tahayyül:ıtı ,airane,, ile verilmit 
manasına dııir, 

5 - Baki ve Şinuinin haiz olduk
ları ,öhretlerle ha.balannın isimlerini . 
unuttunnalarrna dair, 

6 - Bakinin ıicilline dair, 
7 - S&raçlıtr çar§ısının nerede oldu

ğuna dair, 
8 - Kadı zadenin ıicilline dair, 
9 - Uyuk kelimesinin telaffuz şek

lini müellifin nasıl bulduğuna dair, 
10 - Müellifin talebesi ile Bakinin 

mezarını ziyaretine ve orada irticalen 
söylediği bir beyte dair, 

11 - Tuti kadına dair, 

12 - Bakinm ma.tbu eserine dair, 
13 - Bakinin ahJikına dair, 
14 - Bakinin ilmine dair. 
15 - Bakini~ .anahna dair, 
16 - Kadr nde vaafmdaki kasideye 

dair, 

17 - Kubat pata vaaf1ndaki kaside
ye dair, 

18 - .\'V inci asır ortalarında Beya
zıt meydanının ahvaline dair, 

19 - Şair Zati hakkında yazılmı~ bir 
masala dair, 

20 - Şair Zatinin hayatına dair, 
21 - Şair Zati ile Bakinin görüşme-. ~ 

aıne dair, 

22 - Müellifin Bakiye yazdığı bir 
nazire ile tettire dair, 

23 - Şair Bakinin Türklüğü ka.ba 
görmediğine dair, 

24 - Sadettin Nü.:hcte verilen ce
vaba dair, 

25 - Son asır tairlerinden Bakinin 
mezannın nerede olduğuna dair, 

26 - Sadettin Nüzhete yapılan ilmi 
yardımlara dair, 

(Sonu yrmn) 

( 1) Bay Tahir, Türk şairlerinde yal
nız mevlevi Baki hakktnda yazdıkları
mı tenkid etmektedir. Bu huıusta da 
hatalara düıen münekkidin bu kanaat
lerini aynca tenkidi bir makale ile teş
rih edeceğim. 

İngiliz Ba§vekili 
Stüdyoda 

İngiliz Başvekili Nevit Çemberlayn 
sinema stüdyclarında çok görülen bir 
sima oldu. 

Geçenlerde , İngiltere hakında çevri
len bir propaganda filminde, kendi nut 
ku geçerken, stüdyoda bizzat nutku 
söylemiş ve filme alınmıştı. 

Bugün, stüdyoda artist olarak bu -
lunmuyor. "Hindistanda isyan,, ismini 
taşıyan bu filme, Ba§vekil çek alaka
ldar olmuş ve film çevrilirken stüdyo· 
ya gitmiştir. 

Çemberlayn stüdyoda filmin en he
yecanlı sahneleri alınırken bulunmuş· 

tur. 
"Hindistanda isyan .. da genç artist 

Sabu baş rolü almıştır. Henüz çocuk 
denecek yaştaki Sabu maharetini bil -
bassa "Fil çocuk,, filminde göster • 
mişti. 
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iki şüpheli ölüm 
Anıeliyatıa çocuğu alınan kadın 

hastahaneden çıkınca öldü 
Beşınci kattan düşüp ölen kadın hakkında da 

tahkikat yapıllyor 

. 
Ecnebi ve ekal-
liyet okulu kü

tüphaneleri 
mevcut kitaplar ~öz

den ~eçlrlllyor 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında 

mevcut kütiiphanelcrin kati surette 
tasfiye edilmesi İ§İne başlanmıştır. 

Kütüphanelerdeki eserlerle okul öğ
retmenlerinden müteşekkil bir heyet 
yardireklörün nezareti altında çalı • 
§arak bunları gözden g~irecek ve 
tafsilatlı bir kataloğ hazırlıyacaktrr. 
Kataloğ hazırlandıktan sonra kü • 

tüphanedc miifredat programlarının 
prensip ve hedeflerine uyğur. olmıyan 
hiçbir eser kalmıyacaktır. 

Tasdikten sonra yeni neşriyat göz. 
önünde tutularak okulun kütüphane 
kadrosu zenginlcştiri!ccektir. 

Harf inkılabı Sergisi 
Harf inkılabına ait Ankarada kuru

lacak serginin hazırlıklarına devam e
dilmektedir. 

Bu işle meşgul olmak ür..ere şehri
mize gelen Kültür bakanlığı genel 
neşriyat direktörü Bay Faik Reşit 

dün akşam Ankarnya gitmiştir. 

Okul Doktorları 
Ortaokul ve Liselerdeki okul dok. 

torlarının kadrosu Kültür Bakanlığı 
tarafından tetkik edilmektedir. Dok • 
toru eksik olan okullara yeni tayinler 
yapılacaktır. 

Öğretmenlerin Gezintisi 
Dört Ağustostan itibaren başlıya • 

cak olan öğretmen gezintilerine iııti • 
rak etmek üzere 150 öğretmen müra
caat etmifjtir. l\'.adro geniş tutulmuş
tur. 

Rektör Avrupaya Gidiyor 
Ünh·ersite Rel:;törü Bay Cemil Bil. 

sel Üniversitenin yaz tatiline başla. 
ması dolayısiyle l:ıu akşamdan itiba. 
ren bir ay müddetle A vrupaya se
yahate çıkacaktır. 

Yerine deknnlnrdRn biri vekalet e
decektir. 

Askerlik Kampları 
Lise1erde 8 Temmuzdan itibaren 

başlıyacak olan askerlik kamplarına 

ait hazırlıklar tamamlaıımı~tır. Bu yıl 
kamplar okulların bahcelerinde ola -
caktır. 

Poliste: 

Cami Kahvesinde Kavga 
Be yazıtta Kovacılarda cturan V "-Y· 

sel, Fatihli Nuri, Küçükpazarh Hüse· 
yin, Küçükpazarda Cami kahvesinde o 
tururlarken aralarında kavga çıkmış, 

Veysel yüzünden, Nuri başından, Hü
seyin kolundan yaralanmış, her üç kav 
gacı tedavi altına alınmıştır. 

Bundan başka Hasköyde Hamamar
kası sokağında oturan 13 yaıında Mus 
tafa Uçarın cebindeki pehlivan güreı· 
lerine ait reklamı ahçı çırağı 13 yaşın
da Pışer alıp yırtmış. bu yüzden ara· 
larında kavga çıkmıştır. Pişer. Mus
tafa Uçarı sol kolundan ve arkasından 
yaralamıştır. 

KOLU KIRILDI - Feneryolunda 
oturan Mehmet, tarlasındaki kuru bak 
la çöplerini bir arabaya yüklemiş. 13 
yaşındaki oğlu Hadiyi de üstüne bin-

' dirmiştir. Araba bir çukurdan geçer • 
ken sarsılmış, çocuk yere düşerek sel 
kolu kırılmıştır. 

BİR KADIN KAVGASI - Orta -
kö>~de oturan 53 yaşında Saniye, Ka
dirler yokuşunda oturan oğlu Cemili 
ziyarete gitmiş. orada bulunan baldızı 
ile kavgaya tutuşmuştur. 

Saniyenin iddiasına göre dayak ye
miş, sol kulağı ısırılmııtır. 

nuklye adında bir kadm geçenler· 
de !! aylık çocuğunu düşürmüş. llt'.· 

seki hastahanesine kaldırılmıştı . • 

Hastahanede Rukiyenin karnın

daki cocuk, ameliyat yapılarak ölü 
alınmış ve Rukiye hastahaneden 
cıkmıştır. 

Fakat aradan birkaç gtin gecince 
Rukiye fenalaemış ,.o Gureba hasta-

hanesine giderek orada yatmış, dün 
de ölmOştiir. 

Coı:ırıt. adliye doktoru Enver Karan 

tarafından muayene olunmuş, ölUm 
şüpheli görülerek morga kaldmlmış
tır . 

Beşinci Kattan Düşen 
Kc.dın 

Cağaloğlunda oturan Ayşe adlı 40 
yaşlarında bir kadın. oturduğıı apar. 
tımanm beşinci katındaki penceresi

ni temizlerken. !azla eğilmiş, gözle· 
ri karararak, dilşmüşt!ir. 

Ayş~ kadın dUşer düşmez ölmüş. 

hurdahaş bir haldeki cesedi a<lliye 

doktoru Salih HAşlm muayene ede

rek defnine ruhsat vermiştir. 

Diğer taraftan müddeiumumilik. 
çe Ayşenin düşüşü şüpheli gfüUlmüş, 
tahkikata başlnnmıştır. 

Ayşe Kadının Yaraları 

Tehlikeli 
Pazar günü Tophanede 20 günden. 

beri ayrı yaşadığı kocası başçı Ali 
tarafından zlletle yaralanan Ayşe 

kadrnı dün yatırıldığı Beyoğlu has
tahanesinde adliye doktoru Salih 

Haşim muayene etmiştir. 

Doktor. Ayşenın yUzUnd~. elJl)rln
de ve cliğer birçok yerlerinde derin 
\"e tehlikeli yaralar olduğunu tesbit 
etmiştir. 

Bir Sabıkalı Suçlarını 
İtiraf Etti 

Şehremininde Saraymeydanrnda 

kunduracı Zckcriyanın kepenk kili
dini kırarak, içeriden iki çift ıskar
pln, kösele ve saire ile bircok da eş· 
ya çalan sabıkalı hırsızlardan 1bsa-

nm, dUn hirlncl asliye ceza mahke
mesinde duruşmasına başlanmıştır. 
Reis kendisine çalıp ı;almadığını AO· 

runea lhsnn demiştir ki: 

- E,·et, ı;aldım . Bir gece klnıse 

yoktu: yaklaştım. Elimdeki Aletlı:ır· 
le kilidi kırarak dükka.nı soydum. 
Bu mahkemede bundan ba~ka 6 hır
sızltk suçundan daha maznunum. 

Şahlt · pollsler gelmemişti. Mahke
me hepsinin birer lira para cezası ile 
celplerine karar vererek duruşmayı 
başka bir güne bıraktı. 

Seksenlik Katil 
Sirkecide Bahrisefit oteli sahibi 

Şevketi bir alacak meselesi yüzün-

den tabanca ile arkasından vurarak 
öldüren 80 yaşında Ade m Babam.ıı 
duruşmasına diln de ağır cezada de
vam olunmuştur. 

Mahkeme, seçen se ferki celsede 
Adem Babanın mUşahede altına a
lınmasına karar \"ermiş ,.e kendisini 

adliye doktoruna gönderilmişti. Dün 
kü celsede adliye doktoru tarafın

dan göndcr!len rapor okundu. Ra-

porda Adem Bahanın yaşının iler· 
lemlş olmnsr. dolayısiyle zekAsmın 

ve aklının mühim bir kısmmlli 

zayi olduğu, iradesini de tamamen 
kaybettiği bildiriliyordu. 

Adem Babanın fakirliği dolayısı. 

le, kendisini müdafaa edemlyeceğl 

dUşUnülmüş ve baro tarafından ken-

disine vekH olarak avukat bayan Fa
ika tayin olunmuştur. Bayan Faika 

evrakı tetkik etmek üzere müsaade 
istedi. Mahkeme de kabul ederek 
duruşmayı ba§k& bir güne brraktı. 

Gümrük başmüdürü 
tefllşlerindtın döndü 

Mudanya 
ve Gemlik 
gümrükleri 

Esash bir şeklld~ is
Uln edilecek 

Bir buçuk aydnnbcri ınuhtctH fn· 
sılalarla tetkiklerde bulunan· lstan
bul gümrük BaşmüdUrli Bay MustaCa 
Nuri Anıl diln Gemlikten şehrimize 
dönmüştür. B. Mustafa Nuri bir bu
cuk aylık tetkik seyahatinde lzmir, 
Derince, Mudanya ve Gemlik güm
rüklerini esaslı bir şekilde teftiş \"C 

tetkik etmiş, yapılması icap eden ıs· 
lahat \"e tadilAt etrafında geniş bir 
rapor hazırlamıştır. Rapor hnfta i
cinde vek~lete gönderilecektir. 

Dün tetkikleri etrafında kendisini 
görüp, izahat isteyen bir muharrl
rimize gümrük başmüdürü B. Musta
fa Nuri Anıl şunları söylemiştir: 

"- lzmit, Derince, .Mudanya ve 
Gemlik gümrüklerinde yaptığım t e l· 
kikler sonunda buralarda esaslı bir 
şekilde ıslft.hnt yapmak IUzımgeldl
ğfnl gördüm; \"Ckaletten icap eden 
tahsisatı isteyeceğiz .. 

Bu gümrüklerde İstanbul gümrü. 
ğünd0 olduğu gibi csb.abımesalih iıe 
memuru doğrudan doğruya karşılaş. 
tıracak servisler ihdas eyleyecektir. 

Bıınun için de binalarda tadlH\.t 
yapılması lilıumu görlilınüştiir. Mu
danya gUmrUğU Trak vapurımıın a· 
lınmasmdan sonra bir ha~·ll ehem
miyet kazanmış, yabancı ve 'erli bir 
çok kimselerin uğrağı olmuştur. Bu
nu gözönünde tutarak burada halka 
azami kolaylıklar gösterilmesi lhım 
gelenlere direktif verllmlştır. 

azami kolaylıklar gtlsterllmesl için 
llı.zımgelenlere direktif verilmiştir. 

Ayrıca İstanbul gümrüğüQde de 
yeni tndllAt yapılacaktır. Gümrüğün 
zemin katından başka mc\"cut olnn 
dört katın tizerlne beşinci bir kat da
ha çıkarılacaktır. 

Bu katın inşası için 900 bin küsur 
liralık ayrıca bir tahsisat ayrılmış 

ve bu hususta İstanbul nafia fen mü
dUrlUğüne emir ,·erllmlştlr. Yakında 
keşif yapılarak münakasaya konula· 
cak \'e derhal inşaata başlanacaktır. 

Yapılcak olan kntta, bütün me
murların bir arada yemek yemeleri
ni temin edecek bir lokanta, bütün 
gümrük tarifelerini bir arada toplı
yacak bir tarı feler müzesi ve bir hü· 
yük kütüphane yapılacaktır. 

o 

Karaya Oturan Vapurlar 
Kurtarıldı 

Bir ka; gün evvel Boğaziçinde U
muryeri mevkiinde oturmuş elan Nor 
ve<i bandıralı Torvanger vapuru, dün 
sabah kurtarılarak yüzdürülmüştür. 

Karlldeniz boğazında Karaburun ile 
Alacalı mevkii arasında sis yüzünden 
karaya düşerek oturmuş olan İngiliz 

bandıralı Stanholme vapuru tda gemi 
kurtarma şirketinin Saros ve Alemdar 
vapurları tarafından kurtarılmıştır. 

Vapurda hiç bir hasar olmadığından 
bugiin icap eden muamele yapıldıktan 
sonra yoluna devam etmek üzere ha· 
reket edecektir. 

-0--

Süt Meselesi Yeniden 
Tetkik Ediliyor 

Devlet ziraat kurumu lstanbulun 
süt meselesini tetkik etmektedir. 

Kurum belediyeden bazı malUmat 
istemiştir. 

Tetkikat bittikten sonra faaliyete 
geçilecek Kadıköy ve İstanbul tarafın
da bir talcnn fabrikası kurulacaktır.ı 
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Vakıfiar kanununun bazı 
maddeleri değiştiriliyor 

Ankara. 27 (Tele!onla) - Vakıf- f 
tar kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun la
yihası ruznameye alınmıştır. 2'762 
numaralı vakıflar k11nununun 1 in
ci maddesi şu şekilde doğ"iştlrllecek-

tlr: 2762 numaralı vakıflar kanunu· 
oun ı inci maddesi aşağıdaki şekil
de tadil olunmuştl\r: 4 J\irinciteşrln 
1926 tarihinden önce vUcut bulmuş 
vakıflardan a - au kanul'\da.n önce 
zaptedilmiş bulunan vakıflar, b -:
Bu kanundan önee idaresi ıaptcdil

miş olan vakıflar, c - Mütevelllliğl 

bir makama şartedUtnlş olan vakıf
lar, c - Kanunen veya fillen hayrt 
blr hlzınetl kahnamış olan va:k'ıflar, 
d - Mütevellillğl vakfedenlerin fe-

rllerinden başkalarına tarted\Jmlş 

vakıflar vakıflar umum müdürlüğün 
ce idare olunacaktır. Bunların hep
ılne birden (maıbut vakıflar) den\
lecektlr. a - MUtevelllllği vakfeden. 
lerln ferilerlne şartedilmio vakıflar, 
b - Cemaatlerce idare olunan vakıf
lar. c - Bazı sanat sahiphırlne mah
ıua vakıflar mUtenllllerl tarafın· 

dan idare olunacak, bunların hep
sine (mUlbak vakıflar) denflocek
tir. Mntevellller vakıflar umum mü-

izm1rde müdürü tehdit 
edenler 

Hapse mahkum 
oldular 

lzmi.r, 27 (Huııusi) - KUltUr lls&
si mUdUril Bay Uaydarı ölUmle teh
dit eden talebe Zeki, Selll.hatUn, YEi 

Ahmetlin asliye ceza mahkemesinde 
bir mt!ddettenberl görülen muhake
meleri neticelendi. Her Uç talebe al
tışar ny yirmi beşer gün hapse mah
kum oldular. 

dUrlüğUnUn ve umum müdürlük de 1-
<lare meclisinin kontrolü altında ola.. 
cak.tır. Mezkür kanunun ıs inci mad 
<lesi aşağıdaki şekilde değiştirile 

cektir: 
Birinci maddede zikredilen mUl

hak vakıfların tevllyetlerl bu kanurı 
hükUtnlQrl dairQŞinde qmum mudur. 
lükc;:e tevcih olunacaktır. Milli smır. 
lar dtşmda kalan vakıfların ı:nUte. 

velliliklerl vakCiyelerlne göre tevcll ı 

olunacakt..ır. MezkQr kanunun 33 in· 
el maddesl tayyedllmlştır. 

~vukatllk ruhsatnamesi isteyen
ler hakkında bir tamim 

Ankara, 27 (Telefonla) - Avu
katlrlt ve daYa vekilliği ruhsatname
si isteyenlerin müracaat ettikleri 
yerde vekt\let yapacakları tahakkuk 
ettikten eonra taleplerlnln tetkik e· 
dllmesi hakkında adliye vekll.leU a
JA.kadarlara ı,u tebliği göndermiştir: 
Mıntakası dahilinde avukatlık ede
cekleri baroların kayıt ve kabul sı
rasındaki mUrakabeslnden kurtul· 
mak isteyen kimselerin bazan ruh
satname istihsali için müracaat et
tikleri yerde bir giln dahi ikamet et., 

:oediklerl yapılan tetkikler netice.
sinde anlaşılmıştır. Bundan başkn 
a\·ukat ve dava vcklllerinln bu gibi 
vazifelerini vckAlete blldlrmek mec.. 
boriyctlnde bulunan O. mllddcln
m umllerl keyfiyetten haberdar ola
madıkları cihetle vaktinde maın-

mat vercnıedlklerlnden avukat veyıı 

dava vek.illerlnden han,Uerhdn me:> 
lekte devam etmekte ve nerelerde 
veka.let yapmakta oldukları ve mee 
!ekten ayrılanların da ne Buretle ay. 
rıldıklar~ hakkında tam bir malumat 
elde edilmesine lınkAn hasıl olama· 
maktadır. Avukatlık işlerinin intf. 
zamla tedvirlne mani teşkil eden bu 
hallerin tckcrrürUne uıabal kalma· 
mak için badema ruhsatııauıe iste. 
yenlerin müracaat ettlkl~ri yerde 
vekft.l't e4iP etP\~yecplçlerl ciddl bl ı 
t e tkike tdbi tutularak mesleklerhı i 

'j " ... ;, 

müracaat ettikleri yerde icra ede • 
ceklerl tahakkuk ettikten sonra kn
nunt vasıf ve ışartlarıntn tesbltl il e 
karara bağlanmasına itina edilmesi 
tebliğ olunur. 

Sinma ve tiyatrolardan rüsum 
(Ustcı yanı 1 incide) 

sl olarak bir kuruştan aşağı olma· 
mak Uzere yUzdo on resim alınacak
tır. Resmin hesabında her yirmi pa
radan aşağı kesirler yirmi paraya 
lblA.ğ olunacaktır. Bilet bedelinden 
maksat bu vergi haricinde temaşa 

Ucretl olarak müessese tarafından a
lınan paranın tamamıdır. Bu resim 
biletler üzerine maıtye vekaletince 
bassrılacak husust pulların Usakı 

ıuretlyle ietlfa olunacaktır. Maliye 
vekAieUnce tayln edilecek yerlerde 
resmin biletlere matbu damga vazı 
suretiyle istifası mecburi olacak, 
resmin tahsil ve kontrolü maliye me
murları tarafından lcralanacaktır. 

Tiyatro ve sinemalarda bllet kulla
ıulması ve blleUer Uzerlnde bedeli
nin gösterilmesi mecburi olacaktır. 
İnzibat ve kontrol için altlkadar ma
kamlarca memur edilenler harfe ol
mak Uzere sinema ve tiyatrolara be
dava olarak veya tenz11A.tlı ücretle 
girenlere oturdukları meYkiln bilet 
bedeline göre alınması ııı.zımgelen 

vergi miktarında pulu veya soğuk 

damgayı havi bilet verilmesi de mee
burt olacaktır. Sinema ve tiyatro
larda bilet kullanılmaması veya du
hullye Ucretl alındığı halde bazı müş 
t erllere bilet verilmemesi veya alı

nan Ucretten eksik bedelde bilet ve
rilmesi veyahut satılan biletlerin 
müşterilerden alınıp t ekrar satışa 

çıkarılması hallerinde damga resmi 
kanununun 13 Uncu maddesinin mu
addel 9 uncu numarası hUkmU tat
bik olunacaktır. Bilet kullanıldığı 
halde nzerlnde bedeli gösterilmezse 
bu biletler beş Ura kıymetinde addo
lunarak ona göre resim ve bunun 
beş misli ceza alınacaktır. 

Bu kanun mucibince alınacak ver
gi bilet bedeline dahil edilemlyecek 

ve biletler üzerinde gösterllmlyecek-
tir. Buna riayet edllmemesl 
Yeya sinema ve tiyatrolara. bedava 
veya tenzllAtlı Ucretle girenlere otur 
dukları mevkie göre vergi pulunu 
veya soğuk damgayı havi bilet verll
memesl halinde ceza alınacaktır. Bu 
vergi tahsilatından yüzde 2 O al dam
ga resmi, yüzde 3 O u tayyare reıml, 
yüzde 20 si belediye htaacsi, yUzde 
30 u DarUIAceze hissesi olarak tefrik 
ve damga. ve tayyare resimleri ait 
olduğu !asla ırat kaydolunacaktır. 
Daruıa.ceze bulunan yerlerde DarUl
Aceze hissesi DarillA.cezelere ve be· 
lediye hissesi de belediyelere tahell 
edlldiği ayı takip eden ayın 15 fncl 
günü akşamına kadar tediye oluna
cak; DarUIA.ceze bulunmayan yer -
Ierde belde halkından fakir ve mua
venete muhtac olanlara yapılacak 

yardımlara sarfedllmck Uzere DarUl· 
A.ceze hissesi dahi belediyelere veri
lecektir. Bu resmin tahsil ve kon
trolllnden dolayı belediye ve DarlllA.
cezelerden hfç bir masraf alınmıya
caktır. Tiyatro ve sinemalardan 
mevki fUharlyle alınacak duhultye 
ücretleri belediyelerce tayin olunur. 
Muayyen bedel fe\·ktnde duhuliye 
ncretl alan sinemacılardan birinci 
defası için 100 lira ceza. alınacaktır. 
Tekerrüründe bu ceza beş misle çı. 
karılacak; belediyelerce tayin olu
nan duhuliye ncretlerl hakkında 

maddi hesap unsurlarına istinat ede
rek vaki olacak itirazlar vekiller he
yetince kat't ve nthat surette hallo
lunacaktır. kabında Tllrklyey,e it
hal edilecek filmlerin gUmrUk re -
simlerlnde tadll!t yapmağa vekfller 
heyeti salAhiyettar olacaktrr. IIUkil
met bu hususta yaptığı tadllAtı bir 
ay zarfında B9yUk Millet Meclisinin 
tasdikine arzedecektlr. 

AvukathK 
kanunu 

(Usta tarafı 1 incide) 
sureti bulabileceği ümidini izhar et
mi§tir. 

Adliye Vekili, staj devresinin bu 
ıurette tesblt edilmesindeki maksa
dı kaydettikten sonra bu esaslar da
treılııde llerl sürülecek bir teklifin 
tetkik olunabileceğini söyledi. 1 

HüsnU Kitapçı, hukuk mezunları
nın ekseriya diğer veka.letlerde da
lla milıısait şartlarla iş ve hakimlerin 
de dışarda daha milaalt vazJf6 bula
rak hlkimlikten ayrılmak.ta olma
larrnı işaret etmiş ve şu suali sor
muştur: 

Bu vaztyet karşısındayız. Staj gö
renleri takviye ederek avukat yap.. 
maya teşebbüs edersek beri tarafta .. 
ki kadro vaziyetl müşkülata girer mi 
girmez mi? 

Bu suale karşılık. olarak Saracoğ
lu Şükrü, vekUeUn hAklmlor lelıine 
avukatları. zayıflatması ve ne de 
ma.hkemeler lehine avukatlart kuv
veUendinneyl düşUnmediğlnl ve ber 
ikl kuvntl de adaletin meydan 
çıkması itin blrlbh ine yardımcı ikl 
ku\•vet alarak telAkki ettiğini 8öyli. 
yerek, mahkemelerde ve avuko.tıaı 
nezdinde blrer ıenellk staj müddet. 
lerlnin hanılelnln daha. önce yapıl· 
ması 19.zırogelece.ğl ve bunlara verL 
ltıcek: paranın miktarını tayin hu· 
ıueunda vektlete verllecek salthi
yetln ileri sUrUlen arzulan kartıla.. 
yacağını llAve eylemiş ve nıadde bu 
esaslar Uzerlnde tadil için encümen 
tarafından ıeri ahtı.mıtıtır. 

AvuRatlığın amme hizmeti ı:ııahi
yotlnde bulundutuna. dair madde li
ıerlnde de uzun bir münakaşa. ol -
mu~ ve 8ÖZ alan hatipler bu kaydın 
leh ve aleyhinde bulunmuşlardır. 

Galip Pekel (Tolrnt) ve Aka Gün
düz (Ankara) avukatlığın amme 
hizmeti mahiyetinde olmadığını böy. 
le blr kaydın mümtaz bir sınıf vü
cuda getlrecettnl işaret eylemt~ler 

ve Hikmet. Bayur (Manisa) başka 

memleke_tlerde avukathğtn llöyl~c~ 
ıtade edilip edllmediğini orm uş
tur. 

Ziya Gevher Etili, Sırı lc;:öz. Alt 
Rıza. Turel, Muhipdin Pars avukat
hğm atnmQ hlzmştlerl meyanına na
sıl girdiklerini anlatmışlar ve bu 
madde ile konulmuş olan kayıtların 
yerinde olduğu hususunu kuydeyle
mlşlerdlr. 

Adliye Vektll Saracoğlu ŞükrU, 

verdiği cevapta yen! avukatlık ka
nunu Ue avukatlığın ttlbl tutulduğu 
kayıtlar içinde bu hizmetin amroe 
hizmetler! mahiyetinde olarak gö
rülmesinin tabii olduğunu söylemiş 
ve Yugoslavya kanunlarında avu
katlık mutlak olarak amme hizmeti 
ara!ında sayıldığını işaret etmiı, ve 
Fransada avukatlığın ayrılığı iki 
sınıftan birinin gördü~ü i~lerl bakı 
mmdan amme hizmeti olarak sayıl 
dığını tcbarilz ettirmiştir. 

Bu müzakereden sonra madde re
ye konularnk olduğu gibl kabul e
dilmiştir. 

Resmt dairelerde Hhabı mesallh 
ile tahaddUs edecek ihtlllflı ve ni
zalı lşlerln avukatlar tarafından ta
kip edlleceğlne ait madde bUkmU U
zerlnde de eöz alan hatiplerden Ga
lip Pekel (Takat), bunun biraz in
hisar ifade cttlğlnt, herhangi kUcUk 
bir vergi meselesi Uzerlnde tahaddUs 
edecek ihtilat veya nizada avukata 
mnra.caatın halka bir külfet olacağı 
mUtaleasında bulundu. 

Adliye Vekllt verdiği cevapta böy
le blr şeyin mevzuubahle olmadrğını, 
bugUn ellerinden alınanlara naza -
ran avukatlara verilen bu k&nun 
hükümleri içinde çerçeveleyen hak
ların c;:ok dun olduğunu ve şahsen 
herkesin kendi işini istediği gibi ta
kipte 11erbest bulunduğunu söyle
miştir. 

Adliye encUmenl mazbata muhar
riri ayni noktai nazarı teyit eylemiş 
ve adU mahiyette olmıyan işleri a. 
vukatların takip etmelerinin mem
nu olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Bu izahat ve nıllzakereden sonra 
kanunun heyeti umumlyesi reye ko
nularak kabul edllmtş ve ruzname
nln diğer maddelerine geçllmtştlr. 

Meclisin bugUnkU toplantısında 

Ticaret 
anlaşması 

(Üsta yam 1 incide) 

bul Merkez Bankası müdür muavini 
Nazif, Hariciye VekAletl umum kA
tipliği kalemi mahsus müdürü B. 
Cevdetten teşekkül etmektedir. 

Dün B. Burhan Zihninin başkanlı

ğında sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere tiftik ve yabancı ihracat 
tUccarlarımızla Almanya ile ticari 
münasebeti olan bütiln tüccarlarımı
zm iştirakiyle iki toplantı yapılmış, 
yapılacak anlaşma etrafında görU
şülmn,, tüccarların dilekleri sorul
muştur. 

Aldığımız ma!Qmata göre önUmUz· 
deki perşembe günll müzakerelere 
başlanacak.tır. 

Almanya anlaşmasının bitmesine 
2 ay gibi pey kısa bir zaman kalmış 
bulunmaktadır. Şimdiye kadar Al
manya bizden 10 milyon liraya ya
kın mal almış bulunuyor. 

YENlANLAŞMA.LAR 

Yeni olarak İspanya cumhuriyeti 
ile de bir ticaret ve klering anlaş

ması imzalanmıştır. İspanyadan 420 
bin Ura alacağımız bulunmakta. 
dır. Onların alacakları ile alacağı. 

mız arasında 250 bin liralık bir fark 
vardır. Bu fark yumurta ve 8atr 
maddeler almak suretiylo kapntıla
caktır. 

FRANKO HüKOMETt lLE DE 
YENİ DlR ANLAŞMA 

Bundan başka Franko hUkQmetl 
ile ayrıca hlr anlaşma yapılması ka.
rarlnştırılmıştır. Buna ait eııaslar ~a 
ıırlanmaktndır. 

ESTONYA ANLAŞMASI 
Mllddetl yarın bitecek olan Eston

ya ticaret anlaşması fesbedllmedl
ğtnden kendl lcendine bir yıl uza
m1ştır. 

Çin Japon 
Hanko, 27 (A.A.) - Çin tayyare 

kuvvetleri Yangse nehri üzerinde Ma.. 
tan civarında bir Japon harp gemisi 
.ni bômbal-dunan ederek babrmlf ve 
diğer iki harp ,zemisini de ha.sata uğ. 
ratmıştır. 

Çin kuvvetleri Matank civarında te-
5is etmiş oldukları barajı Japon.lamı 
mütemadi taarruzlarına kar§ı §iddet
le müdafaa etmekte ise de vaziyet 
ciddidir. Metanka Çin takviye kıtaatı 
sevkedilmektedir. 

Şovşioda Japonlar mağllıp edilmi§. 
Jerdir, muharebe !abasında 1200 ölii 
bırakmışlardır. 

Ankenğde dUıman kuvvetleri §imdı 
prbe doğru yürümekte ve ağır top. 
çulariyle Kaohobudaki Çin mevzileri 
ni döğmektedir. Muharebe uzak bir 
mesafeden yapıldığı için Çin zayiatı 

pek ehemmiyet.sizdir. Buna. mukabil 
Ankengin sekiz kilometre cenubtmda 
buluna.n Şancev oehri Çin ordusu. ta. 
rafından muhasara edildikten sonra 
~ptolurunu;tur. 

Çin ha va. kuvvetleri Kveitech üze
rine dört hücumda bulunmuş ve düş
man gcmfüri ;ıi bombardıman eyle -
miştir. Düşmanın üç nakliye gemisi 
batırılmıştır. 

ispanyada 
(l'sta tarafı 1 inciM) 

kua ielmiş, mürettebattan bir i telef 
olmuştur. 

Alikanf,i, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Franko tayyareleri taraf mdan bom -
bardınıan edilen İngiliz Fcrnhan va.. 
puru batmıştır. Geminin hamulesi 
kurtarılmı§tır. Vapur tayfaıııııdan üç 
kişi ölmüş ve liman amelesinden iki 
kişi de yaralanmıştır. 

kabul edilen kanunlar arasında ceza 
evleri umum mUdUrlü~iloUn vazife 
ve teşkila.tına, gümrük tarif esi ka
nununa bağlı tarifede değişiklik ya. 
pılmasına, petrol kanununun birin
ci maddesine bir fıkra ua.veslne, 
yllksek iktısat ve ticaret mekteple
rinin maarif vekaletine devrine. 
Türklyede açılacak beynelmilel pa
nayır ve sergilerin vergi ve resimle
rinden muafiyetine alt kanununun 
üçUncU maddesinin bir fıkrasının de
tiştlrllmesine alt kanunlar bulun
maktadır. 

B. l\f. Meclisi yarın eaat U de tek 
rar toplanacaktır. 

iş hayatında 
yeni ümitler 

• . .:AA) 
( lJ sta tarafı 1 ilW"""" 

dan dolayı da Türk nrnb alJJl~: 
tiyacında olan Alman müştorile 
tlfado eyleyecektir. • 

:ıiihayetTürk ·Alman klc~ 
vaz.cııcsinln börle i)ilik sa ,ıı 

girdiği bir zamanda Tilrk-lngtUı:;.,, 
anlftşmasınm da merlyet 111ef tos" 
girmek üzere bulunduğunu un';.a,ıo· 
mak lılzıındır. Şimdiye kadar ..,tU' 
lcr llo nlsbcten az iş yapa1t ı_ ~-
pazarı bnnd&n sonra talop ~ 
genişleteceği itin Türk mfüıt• ,,P 
rintn ellerindeki mallar değer ft e~ 
ilo orncla dahi müşteri bulabUeC 

tir. ~ 
HUUlsa bu sene memloketJ rt 

zirai lstlhsall hakk·ında tahJJl111 btf' 
rütcnler her taraftan btzc iri bll tr 
lcr ,·eıiyorlar. Ilu suretle bol~ 
tihsnl edilecek milli mahsulle ,. ; 
harici pnı.arlarda kolayca l"e t ~ 
yatlar ilo sntılmMl şimdiden e~J 
yet altına. alınmış sayılabllJr. ti t 
isUhs:ı.l mo,·stmine böyle km""ct 1"' 
mit.Jcrlo girerken memleket ııe~...,, 
na hissettiğimiz menınnntyet dt 

dir. f ~ 
A~ 

--~~~~-----~~--.....--

Hatay da , 
(Usta. tarafı 1 t,.cfıl' 

mi müdahale komitesinin mes~iı_i ~ 
tunda izahat vererek bu meşaının dfll 
nüllülerin geri alınrnaıı için icap c ııt' 
tahsisat mcşelesi dc.layısile tealılı 
uğradığını bildirmiştir. ıtr 

Bonne - Suad Davaz mülakatı iiıt 

tay üzerinde c:ereyan etmittir· Bı>I ~ 
Paris ve Ankara hükumetleri ara5ıtı iP 
müzakere edilmekte olan mesclel~ • 
ekserisi bilkuvvc halledilmiştir. ~ <t' 
nız, Hatayda, bulunacak TUrlc ti' 
Fransız ltuvvctlerinin miktarı b~.r 
daki meseleler henüz halleditenı~ 
tir. Bunların halli h&la mUıkülata 
ruz bulunuyor. ,.. 

Antakya, 27 (A.A .) - :l\.ttaaofll . 
jansınm hususi muhabiri bildiıiYo'' • 

Milletler Cemiyeti seçim komi•~ d' 
nu neşrettiği 21 numaralı tebJiğı"·ıı· 
seçim ameliyatına 26 Haziran tarib~ 
den itibaren kat't olarak nihayet ~d•ll 
diğini il!n ve pek yakında HataY Je' 
hareket edeceğini bildirerek :Mille~ıeP 
Cemiyeti tarafından ken!disine vett U 

vazifeyi sona erdirememiş olmaktan;,. 
tevellit tecssilrlerini ifade etmekte ,ttJ 

Komisyon azasının bUylik bir 1C afi' 
hareket etmiş bulunmaktadır. :gal 
lar da bir kaç gUn içinde hareket ed' 
ccklerdir. 1'' 

Antakya, 27 (A.A.) - Anadolu 
jansıl\ln husuıt muhabiri bildlri>'°1'.~,. 

General Hutzinger Anadolu ~J ~ 
sına yaptığı beyanatta askeri muı:ı ti' 
relerin tam bir gizlilikle cereyan et~ 
ğini buna binaen bu müıakerelcr ll~. 
ktnda Suriye gazetelerinde çıtıan dJ' 
berlerln hıkıkt menbalardın çık.,,a rt' 
ğınr, Orgeneral Asım Gündüz ve 0 

11
• 

ta elçi Cevat Açıkalmı daha evvel /, ~t 
karadan tanıdıfını ve temasların b~.1• 
ki ve büyük bir aamimilik içinde yar 
dığını söylcmiJtir. ıJ 

Fransız askeri heyeti, Orgenel' 
1 

Hutzinger'in baıl anlığı altın~a, .t\l~ 
Bourget, binbaşı Bonnot, binbaşı ~ t" 
goo ve yüzbaıı Ducoussı Tasel'dc:rı 
rekküp etmektedir. )i 

Beyrut, 27 (A.A.) - HataYd;',. 
Milletler Cemiyeti komisyonu ıeJcrff 
ri Anker Kahire tarikiyle Cene"r~r 
gitmek üzere buradan hareket etııı 

tir. •fe' 
Komisyonun diğer azası da vası tt' 

terine artık lilzum kalmamıı oldUI~. 
dan onlar lcla yakında Avrupaya d6 
ceklerdir. )l 

Payas, 27 (Hususi) - Hataycl• • 
Türk • Fransız aıkeri heyetleri •'' 1• 
sındaki müzakereler ıon safhayı ge 
mit gibidir. J4' 

Yalnız Türk askerinin ne za~~ d't· 
taya gireceği henüz belli degıl 1 

• 

Kahraman Türk erlerini karıılaat•. 
üzere büyük karşılama hazırlıkları 1'. 
pılıyor. Biltün Hatay 'ehirleri ıUste~ 
mektedir. Seçim komisyonu asal• 
Hataydan gitmeğe ba§ladılar. 11 

Reyhaniyclde Türk orduau girertte 
kesilmek üzere 400 kurbanlık ıco~ 
'ıazırlanmııtır. 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

-.---------No.2a _________ .. 
Margrit, Rider'i, Daver'in odasına 

götürdü. Daver'in yazıhanesi görül -
ınemiş derecede derlitoplu idi. Bağa 
Çerçeveli bUyük gözlilkleri içerisinden 
dikkatle bakarak, bir mühasabe def. 
terini gözden geçiriyordu. Margrit i
çeri girince ona. doğru baktı. Sonra 
beraberinde gelen Rider'e baktı. 

Margrit: 
- Size Mister Rider'i takdim ede

yim, dedi. Görllşmek istiyor. 
Margrit bundan sonra dı~rı çıktı. 

Rider ve Daver birkaç saniye birbir. 
lerlne baktılar. Sonra Daver harikula. 
de güzel bir el isaretile, misafirine yer 
gösterdi: 

- Buyurunuz efendim, dedi. Doğ
rusu, eu zaman, benim için cidden if. 
lihara lii.yik bir fırsat teşkil etmekte
dir. Eserleri size maltim olduğunda 
hiç şUphcm bulunmıyan bilyük salfihi· 
yet sahiplerinin mUtevazi bir tetkikçi. 
si sıfatile, kendisine "Asri Lombrozo,, 
diyebileceğim bir zatla tanışmak baki. 
katen şerefli bir hadisedir. Ne dersi· 
niz, sizce de öyle değil mi? Hiç şüp. 
hesiz ki öyle .. 

Rider, bu sözler Uzerine gözlerini 
Ytıkarı kaldırarak düşündü. Sonra: 

- Lombrozo mu dediniz? Diye sor. 
du. Bu, bir ltalyandır sanırım. İsim 
Yabancı gelmiyor. 

Margrit, dışarı çıkarken kapıyı ta
mamen kapamamıe, aralık bırakmış. 
tJ. Daver yerinden kalkarak kapıyı 

sımsıkı kapadı. Tekrar masasına dön. 
dü. Oturdu. 

- Geldiğinize çok memnun oldum 
Mister Rider, dedi. Doğrusunu ister • 
seniz, beni büyük bir endişeden kur • 
tarmış oluyorsunuz. Diln sabahtanbe
ri, Skotland Yard'a müracaat edip 
kendilerini Mister Ravini'nin esraren~ 
glz surette kayboluşu hadisesinden 
haberdar edip etmiyeceğimi muhake. 
me ile meşguldüm. Ve tereddüt için. 
deydim· 

Benim kasamdır. Buraya baz.an pek 
zengin müşteriler gelir. Onların mü • 
cevherlerini burada ıaklatpn. Sonra 
burada, benim nadide ve kıymetli ve
sikalarım durur. Bu kasa.yı açmak 
için pek büyük bir ustalık ister. Yani 
hırsızdan emin bir kasadır. Bununla 
beraber, btıı, işte böyle bir küçük a
nahtarla. .• 

Daver, cebinden bir zincir çıkarmış 
v.e halkası üzerindeki anahtarlardan 
birini kasanın kilidine sokarak açmış. 
tı. 

Kasanın kalın ve ağır kapısı açıl. 

dığı zaman, Rider, merakla içeriye 
baktı. Kasanın içerisir:deki iki çelik 
rafta üç tane küçük teneke kutu var· 
dı. Başka hiç bir eey yoktu. 

' Kalın kapısının, içi düpdli7.dü. Yal-
nız, kilidin arkasına isabet eden bir 
de, kilidi sağlamlamak için olduğu 

muhakkak bulunan bir çelik levha 
vardı. Ridcr, bütün bunları bir an i
çinde görmUştU. Fakat başka bir şey 
daha gördü. 'Kasanın beyaz mine ze • 
mini, duvarlarına nisbetle daha par. 
lak renkteydi. Ancak Rlder gibi bir 
adamın görüş kuvvetine sahip olan 
birisi, bu inceliği farkedebilirdi. Bunu 
ve kilidin arkasındaki çelik levhayı ... 
Rider, kasalar hakkında bir hayli ma. 
liımata sahip bir adamdı. 

Daver, bu kUçük muayeneden son-
ra: • 

" - Bir hazine dairesi gibi bir şey 
değil mi efendim? •. Bu kasa, bana, a. 
deta zengin bir adam olduğum hissi
ni veriyor.,, Diyerek kas.ıuım kilidini 
kapamış ve Rider'f merdivenleri çı -
karak Ravini'nin yatmış olduğu oda. 
yı görmeğe davet etmişti. 

Merdivenin üst başından geniş bir 
koridora çıktılar. Daver, Ravini'nin 
yatmış olduğu 7 numaralı odanın ö _ 
nünde durdu. Ve cebinden bir analı· 
tar çıkararak kilide soktu. 

(Devamı yarın) 
Daver, sözlerinin burasında karşı • jr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;., 

smda tesir yapacak bir tanda durdu. 
Sonra devam etti: 

- Kendisi dün sabah beşe çeyrek 
kala otelimizden ayrılarak Siltböri is. 
tasyonuna doğru gitml§. Görenler var. 

Ridcr sordu: 
- Gören kim? 
- Vallahi Siltbörl ahalisinden biri. 

İsmini unuttum. Zaten kendisini hiç 
tanımıyorum. Sabah gezisi esnasında 
~endisine rastlamıstmı, öyle söyledi. 

Daver, masasının Uzcrine iğildi. Ri
der'in yUrune baykuş gibi bakmağa 
brujladı. 

- Siz, dedi. Ravini için buraya gel
diniz değil mi? t:evap vermenize lü. 
zum yok. Onun için geldiğiniz anla~ılı. 
yor. 

Rider, Ravini'ye dair eu suali sor· 
du: 

- Sabahleyin 'OOse çe~ek kala o. 
telden çıktığını söyJUyorsunuz, o va
kitler ortalık henUz karanlıktır sanı
rım? 

Daver şairane bir çalımla: 

- Belki de, dedi. Deniz üzerinden 
doğru eaf ak söloneğe başlamış bulu. 
nuyordu. 

- Ravini, Siltböri'y~ doğru mu git-
miş? Beraberinde bavulunu da götü • 
yor mu imiş? 

- Evet. 
- Ravininin oturduğu odayı göre. 

bilir miyim? 
- Tamam. Ben de sizin böyle bir 

istekte bulunacağınızı tahmin etmiş
tim. Fakat pek makul bir istekte bu -
lundunuz. Elbette görebilirsiniz. Fu • 
yurun. 

Rider, Daver'in ardından yürüye • 
rek büyük holU geçtiler. Burada eim
di, asker tavırlı bir adam bulunuyor. 
du. Rider ona yalnız gözucuyla bak
tı. 

Daver, Rider'i, geniı merdivenlere 
doğru götürüy(JI'du. Fakat merdiven • 
lere çıkmadan önce, ilk merdivenlerin 
altında bUyUk bir kasa, Rider'in dik. 
katini cclbetti ve hayretini saklamıya.. 
rak: 

- Ne enteresan eey! Dedi. 
Da\•er, geriye dönerek Rider'in ala· 

BORSA 
--- Ankara 27·6-938 ---

"!zararında yıldız hareıt olanlar. Oze
rınde muamele görenlerdir:. Rakam-

lıır ~ıınt 12 <le kapanıs satış fh·aılarıdır. 
ÇEKLER 

• 1.onılra ~ 282) • Prd 4 37 
' Nev\'ork 121>7875 • Maclrld tı 9:.!i 

• Parıı S 6052 • Varşova 2.'I 6~"i 
• MilAno 6 61!1 • Budapeslt 24 93 
• Cenevre 28 8525 • Bükrcı o H1!li'i 
• Amstrr<lon69fl12ô • llelıırad :.! 87l5 
• flerlfn M>6i • Yokoham·36 881 
• HrOk~eı 21 432~ • Stokholm 82 135 

' Atını 1 11 • Mo~k°'·ıı 2.1\ 11975 
• Sofya 1 54 Viyana 

••Ukrazler 
• 19:13 T. l1or 1 19 1 • Er11anl hıık. 1» 

.. .. .. ili S. Erzurum 

.. .. ., il 1 S. Erzurum 

fifektifler verilmemistir. ---Zahire Borsası 
87-8-938 

Bıılıday yumuşak 5 28 --
BuAdııy sert 5 20 --
Arpa yemlik 4 20 --
Kuşyemi 6 25 --
Nohut nııtürel 6 20 --
iç fındık 5:-J - --
Pe:rnir beyaz 27 - 32 31 
Peynir ka,:ır 46 - 51 -
Z. yoğ yemrklik :19 - 40 -
Yapak Anadol 50 - --
Yapıık Trnk~·a 63 20 --

Gelen Giden 
Bultday 1320 Ton Tirtik 119,314 
Arı>:ı 81 .. 
Kepek 15 .. \'apak 11,1/2 .. 
Tiftik 23,112 .. Un 93,1/2 .. 
B. peynir 23,3/4 .. Mısır 45 .. 
Kaşar 1 t,112 .. Razmol 27,3/4 " 

~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adr r;w;~; yol 
12 Tarı Karadeniz 

0.30 UAur hmlt 
16.30 Trak Bandırmn 
20 Saadet Bandırma 

10 fnlnlü Mersin 

GELECEK VAPURI,AR 

U.30 Hartın Bartın 

---

Basın Bfrliği Kalıunu 
Layıha Meclis ruznamesine . ahndı 

Ankara, (Hususi muhabirimiz. 
den) - Basın Birliği Kanunu Layiha. 
sı Dahiliye ve Adliye Encümenlerin
den geçerek bazı tadillere tabi tutul
duktan sonra Meclis ruznamesine a. 
lmmıştır. 

Layiha esaslarına göre: 
TUrkiyede çıkan gazete ve mecmu

aların sahiplerile bunların yazı, haber, 
resim, fotoğraf ve tashih işlerinde 

ücretle, devamlı ve muntazam surette 
çalışarak bu işi kendine meslek edi
nen kimselerden mürekkep olmak ve 
hükmi şahsiyeti haiz; bulunmak üzere 
l Türk basın birliği) adı ile bir birlik 
teşkil olunacak, Birliğin merkezi An
karada olacaktır. 

Bırliğin teşkilinden maksat, Birliğe 
dahil Türk basın mensuplarının mad. 
di, manevi, ferdi ve mü~terek menfa
atlarını mildnfna ve temin etmek, 
meslekin şeref ve vckarmı korumak, 
meslekte i n ı. b a t ve intiza
mı ıdame etmek, tesanüd duygularını 
kuvvetlendirmek, gazetecilik mektep
leri veya meslek kursları açmak, bey
nelmilel meslek temasları yapmak, 
Türk basınını temsil etmek, matbuatı 
milli maksatlar uğrunda uyanık ve 
toplu bir halde bulundurmak, Cumhu. 
riyetin menfaatlerine badim kılmak 
olacaktır. 

Birliğin uzuvları şunlardır: 

1) Umumi kongre; 
2) Mmtaka kongreleri; 
3) Merkez idare heyeti; 
4) Mıntaka idare heyetleri; 
5) Yüksek haysiyet divanı ve mm. 

taka haysiyet divanları. 

Umumi kongre, her mmtakadaki i· 
dare heyetleri reislerinden ve odada 
kayıtlı beher elli aza için bir delege 
olmak üzere mıntaka kongrelerince se. 
çilecek delegelerden ve her siyasi ga
zete adına gönderilecek imtiyaz sahi
bi veya başmuharrir veya umumi neş. 
rlyat müdiirü veya yazı işleri mUdü. 
rUnden ve mcrkez'idare heyeti reis ~e 
azalarından terekküp edecektir. 

Matbuat umum müdürü kongrenin 
tabii azası olacak, müzakere ve karar. 

' lara iştirak edecektir. 
Merkez idare heyetinin başlıca sa. 

lahiyetleri şunlar olacaktır: ( 
a) Hüktimetle matbuat arasında iş 

birliğini tanzim etmek ve bu maksat
la birlik azalarına direktifler vermek; 

b) Maluliyet, hastalık, i§Sizlik, ih
tiyarlık ve öfüm gibi hadiselerin ik. 
trsadi neticelerine karşı birlik men • 
suplarının ve ailelerinin korunmasını 
temin edecek yardım ve tekaüt san· 
dıkları veya müşterek sigortalar tesis 
etmek: 

c) Gazetecilik mektepleri ve mel!llek 
kursları açmak; 

d) Aza arasındaki anlaşmazlıkların 
hal ve izalesine çalışmak "e bu mak. 
saUa icabında haysiyet divanını ha
rekete getirmek; 

e) Birliğin hesaplarını tutmak, 
kadro ve bütçesini vilcuda getirmek, 
umumi kongreye verilecek rapor ve 
bilançoyu tanzim etınek; 

f) Mıntakalarm idare ve hesap iş
lerini tetkik, teftiş ve murakabe et _ 
mek, mıntakalara faaliyet tarzları 

hakkında lüzumlu göreceği direktifle. 
ri vermek; 

g) Memleket dışında Türkiye mat
buatını temsil edecek heyetleri veya 
murahhasları seçmek; 

h) Umumiyetle, birlik işlerini ted. 
vir etmek; 

MADDE 25 - Gazete ve mecmua 
sahipleri llc bunlarda çalışan ve bi
rinci maddede yazılı vasıf ve şartlan 
haiz bulunan birlik mensupları ara -
smdaki karşılıklı münasebetler, aşa. 
ğıdaki esaslar dairesinde iki tarafça 
serbest olarak tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 26 - Gazete ve mecmua. 
larda çalışanlarla bu gazete ve mec
muaların sahipleri arasındaki karşı. 

Irklı hak ve vecibeler, gazetecinin ga
zete veya mecmuada çalışmaya baş
ladığı tarihten itibaren nihayet Uç ay 
içinde yazılı bir mukavele ile te:5bit 
olunmak Iaznndır. 

ay, hizmeti daha fazla olan hallerde 
iki ay evvel ihbar olunmak şartile her 
iki tarafça fesholunabilir. 

Mukavele, gazete veya mecmua sa. 
hibi taraf mdan feshedildiği takdirde 
karşı tarafa ayrıca bir tazminat ve. 
rilmesi lazımdır. Bu tazminatın mik· 
tarı, gazete veya mecmuada geçen her 
çalışma yılına mukabil bir aylık ücret 
tutarından eksik olamaz. 

Ancak, hizmet müddeti ne olursa ol. 
sun, \'erilecek tazminatın yekfuıu bir 
senelik ücret tutarını geçemez. 

Birinci fıkrada yazılı ihbar müdde
tine riayet etmeden mukaveleyi fes
heden taraf, diğer tarafın bu yüzden 
maruz kalacağı bütün zarar ve ziyan. 
!arı ödemeye mecburdur. 
~'!ADDE 28-: Gazete veya mecmu. 

anın herhangi bir sebeple neşriyatını 
tatil etmesi veya mücbir sebepler hu
dusü, yahut bir tarafın, mukavelenin 
idamesini karşı taraf için imkansız 

kılacak derecede vahim bir kusuru gö. 
rülmcsi halinde yukanki madde hük
mü tatbik olunmaz. 

Gazete ve mecmuada deneme mak -
sadı ile çahştmlanlarm hiç bir ihbara 
hacet kalmaksızın hizmetlerine her 
zaman nihayet verilebilir. Bundan do. 
layı tazminat veya zarar ve ziyan Ö

demek mecburiyeti yoktur. Ancak, 
deneme mUddeti üç ayı g~ez ve 
bir gazetecinin bir gazete veya mec • 
muada bu tarzda istihdamı tekerrür 
edemez. 

Gu.ete ve" mecmualarda çalışan ve 
birinci maddede yazılı vasıf ve pıt 
lan haiz btilunanlarm senelik bir me- ı 
zuniyet hakları olacaktır. 

Bu mezuniyet, gazete veya mecmu
ada en az Uç senedcnberi çalışmakta 
olanlar hakkında senede yirmi gün, 
hizmeti bundan fazla olanlar hakkın. 
da stnede bir aydır. 

İzin müddeti esnasında ücretten 
tevkifat yapılmayacaktrr. 

Birlik mensuplarına, merkez idare 
heyetinin talebi ile, 'Da.biliye Vekaleti 
tarafından birer (Basın kartı) verile
cektir. 

Bu kartların verilme şartları, me
riyet müddeti, kartların hamillerine 

işaretler: 

temin edeceği kolaylıkların nelerden 
ibaret olacağı bir nizamname ile tesbit 
olunacaktır. 

Bu kanunun neşri tarihinden itiba. 
ren bir sene içinde memlekette çık • 
makta bulunan gazete ve mecmuaların 
gönderecekleri murahhaslardan mü -
rekkep fevkalade bir kongre Dahiliye 
Vekaleti tarafından iç.timaa davet o. 
lunacaktır. 

Bu kongrenin vazifesi, merkez idare 
heyeti ile Yüksek haysiyet divanını 

ve bir def aya mahsus olmak Uzere 
mıntaka idare heyetlerini ve haysiyet 
divanlarını bu kanun hükümlerine uy
gun olarak seçmek olacaktrr. 

Mmtaka idare heyetleri teşekkUI e
dip faaliyete başlayınca keyfiyet mer. 
kez idare heyeti tarafından gazeteler
le ilan ve birinci madde mucibince 
birliği teşkil eden aza bulundukları 

mmtaka odalarına kaydedilmeğe da -
\'et olunacaktır. tıfuı tarihinde ~ık • 
makta olan gazete ve mecmuaların sa. 
bipleri ile birinci maddede yazılı va· 
sıf ve §artlan haiz bulunan gazeteci. 
ler bu tarihten ibir ay içinde birliğe 
yazılmak için müracaatta bulunmaya 
mecbur olacaklardır. 

İstanbul matbuat cemiyetinin bütün 
hakları ve vecibeleri birliğe intikal e
decektir. Bu hUkmün tatbiki için ya
pılacak devir ve tescil muameleleri 
her tilrlü vergi, resim ve harçtan mu. 
af olacaktlr. 

Bu kanun neşri tarihinden muteber. 
dir. 

- Dr. IHSAN SAMI -

Tifo aşısı 
Tifo ve para tifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze aşıdır. Her eczanede bu
lunur. Kutusu 45 kuruştur. ... ................ . 

h lRl.J!Va abone oiu-_ 

n11z ve edininiz 

Avrupa 
Yazan: Sadri Ertem 

"- Avrupada böyl değildir! 
··- Avrupa buna ne der? 
''- Avrupalı olalım! 
Bu sözü sık, sık kullanım:. Kullan· 

dığımız bu söz dilimizde cesaret, ve 
özlenen bir hayatın parolası gibidir. 

Ilk defa frak giyen adamın duyldu
ğu garip his ne ise ''Avrupalı,, sözünü 
tekrar eden adamın dilindeki kelime 
de de buna benzer bir şatafat gizUdir. 
Eskiden mlihtedilerin, etrafa emni
yet vermek için kalabalık arasında sık, 
sık "Kelimei §ehadet,, getirmeleri gibi 
şimdi de hepimizin dilimizlden dügme· 
yen, ve bir yeni hayatın timsali sayılan 
kelimelerde bir tıhsım, bir can kurta· 
ran hassası tevehhlim ediyoruz. 

Bu zan, bu izah edilmeyen, izah için 
lüzum hissolunmıyan bu nokta bizim 
için bütün meçhulleri halledecek, man 
tığımızdaki düğümleri çözecek, ruhu
muza anlamanın ferahlığını verecek · 
tir. 

''Avrupa,. sözü dilimizin ucunda bil· 
tün mUphemlikleri izah eden, biltün 
yanlışların doğrusunu gösteren bir ha· 
yat vo mantık ölçüsüdür. 

Mistik vasfını inklr etmek arzusun· 
da bulunmasına rağmen tamamen mis 
tik bir ruh ccreyarudır. Meçhulü gene 
meçulle izah etmek arzusunun ta ken· 
füsidir. Mcçhulil, meçhulle izah etme· 
nin insanlar için yeni bir ciheti yok • 
tur. Meçhulil malQmla izah etmek ze· 
klnın hakiki zaferidir. 

••• "Avrupa,, dan kastedilen mlna ne· 
dir? 

bir üstünlük tasavvur edilebilir? 
Bu topraklar bundan bir kaç bin se

ne önce de vardı. Ayni ıklim, ayni ha· 
va, ayni güneı bu toprak üstünde ay
ni şekiJl:le hüküm sürüyordu. 

Sonra Avrupanın bir "Kalkan'delen,, 
kasabaSI ile bir Asya üniversitesinin 
mukayesesinde hangisine Avrupalı 

hükmünü verebilirsiniz? 
Avrupa sözüyle Avrupada yaşayan 

insanların düşüncelerini kastediyorsa • 
nız bile karmakan1ık, gene içinden çı
kılmaz bir manzara karşısında kalı -
y.crsunuz demektir. Çünkil Bedin şeh
rinde mütetabbiplik yapan, Pariste fa
la bakan, Romada müsbet ilmi kafirlik 
addelden insanlar yap.maktadır. Bun -
lann düşünceleri ile Asyanın Kurunu
vusturyadan kurtulmamış bir Hint pav 
yaııının mantığı arasında ne fark var
dır. Softaya geri diyoruz. Fakat nüfus 
kiğıdında kaydı Avrupalı olan softaya 
ileri adam demek için sebep ne'dir? 

Bir zamanlar Avusturyanın kanunu 
esasisi devletin hudutlarını Allaha e
manet etmişti. Dolfüsiln ~vusturyası 

böyle bir Avusturyaydı ve bu memle
ket Avrupanın göbeğinde idi. 

Avrupa deyince, her halde coğraf • 
yayı, veyahut bu coğrafya üzerine ya· 
yılmıı insanların karmakanşık kültür
lerini anlamamak lazımdır. 

ka!mı çeken §eyi gördü. 
ı J.15 Tr:ık 

6.30 Saadet 
- Ha, dedi. Onu mu soruyonunuz. 16 Kocaeli 

l\ludnnya 
Bandırma 

tmroı 

MAD1'E 27 - Müddeti muayyen 
olmıyan mukaveleler gazete veya 

J 
mecmuada geçen hizınet müddeti be§ 
sene veya daha az olduğu takdirde bir 

Coğrafya mı? Böyle bir hesap insa· 
nı her zaman aldatır. Avrupa coğraf· 

yasına dahil olan topraklarda ne gibi 

Avrupa olsa, olsa bir mantık, bir 
hayat görüş tarzınm sembolü olabilir. 
Bu sembol Avrupalıyı Ronesans'ın de
vamı, yani insana, vazücten kıymet 

verebilen, milsbete inanan, ijilinin u
cundaki her sözün, kafasındaki her fik
rin mahiyetini ince eleyip sık dcku • 
yan, mcçhulU malCtm ile izah eden a .. 
damın ruhunu ifade eder. 



aşı oş ı racaf arı e arışıyor 
Dün bütün ihracatçlların iştiraki ile mü· 

hi!11 bir toplantı yapıldı 
--23:::.:: Tatbik edilmekte olan kontrQI sis· 
F.aE=::=:: teminin büyük faydaları hariçten 
E.Dev:=:::::eWl!ım:: ahnan vesika larla teyit edilmiştir 

Bunlara illveten buğday. arpa, tif
tik, yapağı ve portakal ~elerinin 
de kontıola tekarrUr etmlftlr. 

1937 yJlı iatatietllderine ~ bu 
dört maddenln. ibracat kıyı;rıeti, umu. 
ml ibracatmnzm yllııde 18 fnl teokll 
ettiihıe gö~, bu sene içinde yeni nf • 
amnall)elerimJsüı de tatbikatına ge • 
,Çllince, yillJk ihracatımızm takriben 
Jl1rde kırla kontrol edllmlt o~. 

.Kontrolu tekanilr eden bujday, ar. 
pa. tlttlt, ve yapağı maddeleri için 
VekAletçe birer nir.a.mn11J1e &i projeal 
hUırlaıımlfbr. 
BwıJarm IOD plrilleri verilmu.den 

ene! al&b.dar. ihracat.cıl1rJa g&ilf -
nıet üzere bir toplantı yapılnıuı mu· 
vafık görUlmflt ve bu lmkinı vmne. 
nJa ı.fZJerden rfca oJunmqtu. 
Yarmduı ltlba.reıı ilk olarak bul • 

day Wııerine çaııean lhrac&tl&rmıızla 
toplanarak, hazırl&IUDJI nizamname 
&ıprojeefne IOD tekil verilecektir. 
Mlteakiben, ' Temmwıda arpa, 11 
Temmuma tiftik ve 18 Temmwıda da 
1&Palı tbarine le gören lhtlaa sahibi 
tacirlerlmlzJe toplu olarak ı&'Uleee
jfa. 

Bu görilpıeler neticeebıde kati eeJr. 
llnf alacak olan projelerde, ihracatı • 
ııumı milrakabeıli ve maüullerbn.lslıı 
kıymetlendirilmeaf yolunda hilktlmet
çe konm111 olan _.... " am'lllld 
menfaatlere uygun dilşeıı lstekleriDl • 
sin Yet alması tabiidir. 

KQNTROWN EHEMU1iE'l1 
Qalı1111aJarımum teferruatına gir. 

memen evvel, kontrol ve sta.ndardizu. 
yon ifleriıılıı lUzuqı ve ehemmiyeti U. 
minde biraz durmak laterim. 

Bilininm ki. mallarımızın lralitece, 
tunifçe ve amballjca Jalahı, ve mal
larımızı ideal oıarat aldığımız stan
dartlara yWaıeltmek yolanda atmm11 
olan tedbirler, INU'fedilen gayretler 
kontrol ve atandardiZUJUIHDesaJai gL 
bl bir formWde ifa~inf balmalrtadır. 
Yqadığmıız 1U aenelerde eahft ol • 

cfutumm plyualarm daralmuı, dıf 
ticaret eereyaıılarmm kararmJqmam 
tıbl hldi8eler ve dedn deflfllrUkJer, 
bu meuinfn Iilaum ve ehemmiyetini 
bilhUA tebaril.I ettirmektedir. 

tenzilat yapmak fedaklrhjmm kabu. 
111 ~elir. 

Bizim vazlyetim\z, maalesef bu i -
k1Dciai idi. Yani, beynelmilel piyuala
rm rekabet kanunu, bile maliyet fi • 
yatımu.a çok yaldapn ve .bazan da 
ıl'8ğı dilfen fiatlarla 1&tmak mecbu • 
riyetinl kabuf ettiriyordu. 

Demek ki, en normal addedilen dıe 
ticaret prt1an içinde de, bizim için, 
qılmaaı llzmıgelen bir merhale var
dı. 

Fakat dünya buhranı, ve ODU ta • 
kip eden aenelerin hlcliaelert, bu mev
zuu yepyeni ve gayet canlı bir aurette 
tekrar gözllmibılin önU1le koymqtqr. 
Şa aon aenelerde, muhtelif memle • 

ketlerin tatbik ettiği döViz ve konten. 
jan takyttlerl, metropoJ ile dominyon.. 
lar ve aömerıeler uUmda tatbik o
lwıan ruçhanlı muamele ve tarifeler 
gibi birçok tahdidi tedbirler netice • 
•inde, dllnya pazarlarının fyfden iyiye 
daralmaama phit olduk. 

Hele bir kısım meJiıleketlerin itiraf 
ermmtı veya edUmemq olan otarp 81-
yuetlerl de lnzmam edince, bu pa • 
arlar artık glriime.ı bUabUtjn gllç, 
fakat çılalmuı o mabette kolay bir 
hale gelmittfr. 

Dit Ticaret m.Uııuebetierinde ka • 
~ .... ~tt 
tlkramzlığı ve bilhaaaa ıllratle .Jatl • 
kam.et değiştirmesi giUl hldfseler her 
memleketi bu lidife göre tedbirler al
mafa aevkettl. 

Bu hercUmerg arasında bizim vui • 
yetimiz nedir? Devletin dl§ piyasa • 
1a.rdaJd hiMemizi mahfu tutmak ve 
geDiıletmek için, kma vadeli anla1111a· 
lar, ki~ ve taku Yollan gibi dlln. 
yaıpn eereyanma ve hidiaelerin aeyri
ne uygun tedbirleri aldığı mal<ım.unuz. 
dur. 

Klertng ve taku gibi bazı tedbirle. 
rin netlceai olarak zaman zaman .mal· 
Iarımıza bir piyasaya girmek için fa.. 
t1aa1 deneeek derecede kolaylıklar da 
temin edllııılltfr. 

l'akat blltOn bu gayretler neticesin
de dıt plyUalar bize açılırken, orayı 
malımmn kafft.eei ile fethetmek zara. 
retl de bir defa daha kendiabıf h1lllet. 
tirmlttfr. 

rilerimize beğendirmek ve girdlilmla 
yarlerden artık bir daha çıkmamak 

suretiyle iatif ade etmek, artık bir za
rurettir. Yoksa, yerimizi başkalarma 
terketmek tehlike.si ile karşılqmamız 
tabii bir netice olur. 

Nitekim, Mısır piyuaamm yıllar • 
danberl en btlyllk elma satıcısı mem
leketimiz iken bqı bot ihracatın, 
kurtlu meyvalar ve kötü ambalttlı 

sevklyatm bu _yakm pazan dünyanın 
öbür ucundan denizler qarak gelen 
Kaliforniyanm standard elmalanna 
kolayca kaptırdığını hatırlarsmıa. 

Biııaenalc&'h, bir taraftan ~ 
ihracat yaptığımız pazarlan muhafa -
u. etmek ve diğer taraftan ticari po
litika Jle iat1anat olarak girdiğimiz pa. 
u.rlarda daimi bir mahreç temin ede
bilmek için çallfDlak zaruretindeyi&. 

Bu çalqmalarm elUDll, mu,terile. 
rize temiz, hilesiz, taaıılf edllmlı, ltan
dartlandırılmıf mal temini te§kfl e • 
der. 

İ§te 1706 ve 3018 numaralı kanun
lar bu zaruret ve ihtiyaçlara cevap 
vermektedir. 
~ tmıd;toı ....,ili nzet • 

mif. ~ bu ~. "'" .. qınc 
mallarmmda .... ve~menı ve 
llOlll'& c1ar mallaimım tlpl~ ve 

d · .. · istihdaf ediyor. 
- bu tedbirler de, ~m 

mQMeri.~ beğendirmek auretbrle alıcı 
pınaaı.nıa yerlepıok, milfterileriml 
arb'rmak, ~ yeni piyualar elde et. 
mek gibi nlhal gayelere m1lteveccih 
bulunmaktadır. 

Saym ibraca~ılar, 
Tabltin meni, çalıemııarmmm ilk 

merhaleeinl tefkil etpıektedir. Bu 
merhalede bııimlarmaı. ve alamla· 
rımız lhraeat mallanmıa tq, toprak 
gibi yabancı maddeler brııtırmak ya. 
but sair maddeler illveal BUretlyle bu 
malların t..kibinl bomıak, kasten .. 
latmak gibi l&yılmaaı uzwı at1ren tağ-
111 ve hile Yollaımı kapatmaktadır. 

bi Jıldiaelerl hatırlamamız faydalı o. 
lur. 

Eluen, teman ettifiniz TUrk lhra. 
cat ticaretinin temiz adı tlatUne en 
küçük bir leke ıilrfilmesiııe herkeaten 
evvel aizler razı olamazamıa. İtte bu 
suretledir ki, ihracatın mürakabeaf 
tedbirlerinin hedeflerinden biriainl, 
yilbek bir moralite ile çalıp.ıı Türk 
ihracat ticaretinin itlbarmJ köttl nl. 
yet sahiplerine k&r11 korumak teokll 
ediyor. 
Şurumı da hemen 1Ilve etmek ll

zmıgelir ki, ihracat ticaretinde kötü 
niyeti tek taraflı olarak düf(lmnek 
haksızlık olur. 
Dıprda da, alıcı pazarlarda da kö

tü niyet sahibi olanlar vardır. 
YaptıiJ siparişlerden I01lr& fiyatlar 

biraz teriezzuı etmie 18e gönderilmft 
mala kusur bulmak, tenzQıt latemek 
bazı ecnebi alıcılarda Adet haline ıeJ. 
mi§ bir keyfiyettJr. 

DilrilRt ihracatçılarunızm. bu gibi 
hldiselerden ne kadar zarar gördt1k.. 
leri hepinizce malOmdur. 

Halbuki kontrol yalnız alıCJyı de • 
fil, ihracatçımızı da gönderdiği malın 
ugarl evsafmı &ıceden teabit ettir
mesi itibariyle k6tf1 Diyetli ithalltçı
lara karp da korumaktadır. 
KALIN KinlETLENDlRtINE.m 

• Sarm ~catçdar, 
Y alma tahil ve hileyi öııı.nek ta

bii, Wi değildir. Kontrol, aynı a . 
manda, yerine göre tiplendirme veya 
Btandartlandırma dedifimia tdlrl ... 
le, mahlullerimJziıı kıymetıendirilme. 
•ini de iıtlhdaf etmektedir. 

Bu tedbirlerin ehemmiyetini daha 
iyi tebarllz ettirebilmek için, evvele
mirde, ticari tipler ve satq Ululleri 
bakımından ticaretimizin vaziyetine 
göz atmak faydalı olur: 

BiliyOl'IUDUZ ki, ihraç ettiflmla 
mallar 141mda standardiııe edilmft 
mal yoktur. Pek azı teamWen tıpl91-
tlrilmi1tir. Fakat ekserisinde buit bir 
tipJetme bile me,.wıa rlmemlftlr. Mevzuatımız artık bu fiilleri lhra. 

catmmat ve binaenaleyh mllH menfL 
atlerimUe bir nevi IUikut cilrmtl ha· 
line koymuttur. Bu fiilleri irtikap e. 
deıı ve bundan dolayı TOrk ihracat ta
cirleri aileel arumda bulunmaya 

Arlrldıılar, layik olmıyan kirmeler vana, bunla-
Tlcaret mukaveleleı'I, klering an- nıı bertaraf edilme.si tabiidir. 

Bu u.rih vaziyete rağmen, dtlnya
da atandardize edil.mit mallardan bL. 
zılanm bugün harice aatalri1meırte de. 
vam ediyorsak, bunun llebebhıi atan.. 
dart mala kıyasla qaiJ fiyatl ıatJI 
yaptığımuda aramalıdır. 

J'akat, biz ıunu da lı&ve etmek ı.te
rls ki, normal ehi ticaret dminde da. 
111 buluna fdilı:, bizim ihracat tlca -
ıetbnls, mutJ&k aurette, metodlanm 
dellltirmek ve medeni IJeme haya -
tnnmn bu M.fballDda da intibak ey • 
Jemü vulyet ve mecburiyetinde ldL 

Mlltteriden mlllamaha beklenemez. 
Onun, daha iyi 1ıaznianm1I kendfllne 
c1aba eufp aurette arzedllmfe olan 
malı tercih etm.ı tabfldlr. Bu eereya. 
m Jmmen defittinnek için ya aynı u· 
..Ueıe uymak vey« fiyattan eaulı 

l&llD&lan. JakU JODarı, bütün bun. Bu noktaya temas etıDifken henüz 
lar Jmf fiyualar bunmak için ve hatırımızdan •illıımemif olan .birkaç 
hiç olmazsa mevcudu muhafaza et • miaali birlikte g6zden geçirmemiz 
met fçbı birer fırsattır. Ve mıutma - fayduız olamaz. Bunlar, acı hatıra • 
mak lbımıellr ki, dilnyanm bugUn. l&rdır. Fakat yolumuzu aydmlatmap 
kil haline nasaran cereyanmı drat!e yarayabilirler: 

d'eilttıren fll'l&tlardır. Her halde itltmipiııbdfr: 

Teamlilen tiplepnif dediğimbl mal· 
larda 18e ttlccardan tüccara b'lyük 
farklar görilltnekte ve bu tlplv Jdfl 
bir ineicam an.etmemektedir. 

Satııı yapılan ve eevkedilen bir rna
lm nümuneye uygun çıkıp çıkmıyus. 
fi eııdi§elerinln, tesellüm anma &a • 
dar alıcı ve atıcmm uyltulunu k~. 
ran bir keyfiyet oldufwıu Jıepiniz Bu fınatlardan, malJanmızı mtıtte. İki lelle kadar evvel İ8Vfçreye, bir 

' 

klering mukaveleaiyle temin edllmif 
olan bu yeni buğday pazarına, atılan 
mallarımız Cenova ve Manrilya liman. 
larmda tahliye edilirken, bulut halin· 
de çıkan tozlar içinde amelenin galı. 
pbilme.sini temin için gu maskeleri 
kullanılmq, tahUye esnumda çıkan 
toz,pprak ve tqlardan upiratörler 
tıkanmıt ve tahl!f8 lletleri bozulmU§-
tu. . 

benden daha iyi bilinlnlz: 
Bu halin lllra.t ve emniyet fatiyen 

ticarete ve blllwılla ıürat ve emııiye. 
te güre ıee.ua eden fiyatlara ne de
rjlC!ede teali' etmekte oldutunu tahmhı 
etmek ruo bir it değildir. 

• 
Jar için ftl'llen flya.Uarm feeet--.••= 
mWfl bu.dur. 

lki &J. ~-oluyor. 
lthallt ve ıt~nculuk ile 
eden ve geçenlerde lmıirdea 
mübayaa etm1t olan bir Tllrk tacıl( 
le görilftlyordum. lk1 gilndUr Of~ 
yuyamadJimdan bahaeden ba at 
dınl eöyle anlattı: 
lmıirden ebra • ebtradaıı bil' 

rece yt1klek mal a1mı, ve 
•tıemı ekstra • ebtra nUmum 
dererek yap11111o 

Gönderilen malların nUmuneye 
yaala daha iyi çıkmuı icap ettfl1 
de, kendfaf, bu 11evkiyatm ilk n"...,_ 
Din bile apğwnda zuhur etmeli 
malini dUtilJıenk alııirleniyonfu. 

Bu kötfl ticaret tutmduı 
olan bu at lmıirden aldığı pam 
rm, malı verenlerin dedikleri 
ekstra • ekstrldan yü.kaek o 
değil, fakat hiç olmama ekstra· 
tra kallteyl tutacafmı temin eden 
lunca, renit bir fiyat farkını 1eve 
verebileceğini illve etti. Fakat bu 
Dit marjı kapalı balyalardan çıka 
oek ve kendhdııe belki de bUyUk 
lar verebilecek bir ıtlrprile k&l'fl 
tuyordu. 

Arkadqlar, 

Bumuı gibi hldllelerl~ dltıdDOll~ 
her biriniz benim &ibl ctJnlemif ve 
ki, bqmmlaıı ~ haller olduta' 
çin, de anlatmıpınııdır. 

Bu fiyat marjına ralmen IKUI~~ 
m ve htttl tiplfllDlemif malnnm 
zaman 11.tmak bile mUmktln 01&1.ilJ 
maktadır. 

Bu hidiae, mahallin reaml makam. 
lan tarafından resmen hWr6metimi&in 
ıttıJama YU01ım-.ıu. 

Hfllbaten diyebiliriz ki, bu tiNıbo
zuk vasiyet içinde, ihraç mallanmıı 
hfçl:fr -.ıan, kendfeine temin edilen 
mevcaıt iyi eartlar içinde bile, hakkı 
olan cUpr fiyatı elde edememifttr. 

J'ilhaldka, yabancı alıcılar 1tir ta- Kendilifhıden bir. p ~~ 
raftan, rakiplerin ltanclart malların. lan c:: .. lçJa iç ft ,,,.~ 

BU ~en eonra t!UtUat tactrıe. 
rtıms yntaek eVAflt bUfdayianııa u.. 
aun aman bu piyaaaü ..,.. fiPtı 
elde edeinemftlercllr. 1iu sfltl ha1lerhı 
pl)'Ualarda fena tesir ya,...• ra.. 
kipler tarafma&a aleyhfu:iil2 JIUsmar 
ohmnruı pek tablfdfio. 

Bunun lçbl mllrakabe nfMmQ4'11il&Je
rl bahse mevzu oJuııea bıı w tnmmı cJ· 

dan tasnif ve tecanUı itibariyle dlha saya ~ pleıı UpleJ. 
qafl olan ihraç mallarımızın ııUmu. • m&k fe tatbik etn\et. 
nelerine<> gUnkU piyasaya göre birkaç 
puvan aeatı fiyat takdir ederken, dL 
jer taraftan da, gelecek malın bu nO· 
muneye bile ıqmamuı ihtSmalinf dU.. 
IUMrek. bu ft)'atı biraz4aha qafı he
sapıamakladırlar. 

EYet. arkadqlar; yabancı pazar • 
Janla muı-.r 8tandart olmıyan maL 



Himayei Hayvanat 
VE 

Yarah bir güvercin 
Yazan : INUya zn Aliiımed 

,:. ! 
Sevimli giivcrcfolcr imuuım cfm{ına böyle lıa1.e1cııiyor 

Birkaç güıı önce sokak ortasında 
çırpman bir güvercin gördüm. Zavallı 
hayvancağızın kanadı parçalanmış ve 
Yeılun bir tarafına fırlatılmıştı. 

Otomobiller, otobüsler, arabalar, 
tramvaylar kulakları sağır eden gü. 
t'Ültüleri ile geçiyorlar ve güvercin, 
kendıni biraz daha kenara atmağa uğ. 
raşıyordu. Mu\'affak oldu. Kaldırıma 
çıktı. Bir kenara büzüldü. Fakat bu
rada da tehlike vardı. i\crede ise onu 
görmiyen yolcuların ayakları altında 
ezilecektı. 

Kan içinde çırpİnan güvercini alıp 
rnatbayaa getirdim. Hiç olmazsa ayak 
altında ezilmiyecekti. Sonra düşün. 
düm, hayvanı ezilmekten kurtannış -
tım ama tedavi edilmezse daha çok ıs
tınp çekerek ölecekti. 

Bir arkadaşım: 
- Onu dedi, Himayei Hayvanata 

göndermekten başka çare yok .. 
Bir diğer arkadaş ilave etti: 
- Himayei Hayvanat ne yapacak? 
- Himaye edecek, yani tedavi .. 
ÖbürU güldil: 

-- Hangi himaye birader. Hiçbir 
Yarası olmıyan gtizelim kedileri lil . 
dUrmeyi bir vazife sayan Cemiyet, ya. 
raıı güvercini tedavi ~ mi uğraşır? .. 

Bu muhavere burada kaldı. lkinci 
gün Himayei Hayvanat Cemiyetine 
telefon ettim. Sordular: 

- Güvercin sizin midir?. 
Güvercin benim değildi. 
- ~ayır .. dedim. 
-Tedavi edildikten sonra geri isti. 

Yecek misiniz? 
- Güvercini sokakta bulduğum için 

istemcğe hakkım yoktur .. 
- O halde biz aldırırız! 
Arkadaşlarım ısrar ettiler: 
- Zavallı hayvancağızı kurtarmak 

istedin. Şimdi öldürteceksin .. 
Neticede güvercini Himayei Hayva

nat Cemiyetine gönderemedim. Şimdi 
matbaada ona dadılık yapıyorum. 

Bu satırları yazmaktan maksadım 
IU: Himayei Hayvanat Cemiyeti, mev. 
cudiyetini, gaye ve hedeflerini, vazife
lerin! bugün vatandaşlara anlatabil -
miş değildir. 

Türk milleti hayvanları himaye için 
Cemiyete kayıtlı olmak mecburiyetin. 
de değildir. Himayei Hayvanat cemi -
Yeti yer yüzünde kurulmadığı vakit
ler bile, Türkler hayvanları himaye 
etmiştir. Fakat bugün her işte olduğu 
gibi hayvan1arı himaye işinin de or
ganize edilmiş, programlaştmlmış ol. 
tnnsı icap etmektedir. Onun için de 

Cemiyetin halk araı!ma girmesi lazım
dır. Aksi takdiı.de Himayei Hayvanat 1 
Cemiyetinin sebebi vücudu kalmaz. 

Cemiyet muzir hayvanları, kabili 
şifa olmıyan yaralıları insani şekilde 
öldılrcbilir. F'akat bunu, hayvanları 

yalnız himaye etmek değil, onları se
ven insanlara makul bir şekilde anlat. 
mak, inandırmak lazımdır. Binlerce 
kedi bir anda öldürülürken. hayvan 
seven halk, cemiyetten soğumuş, fıde. 
ta nefret etmiştir. 

Birkaç gün önce 600 imzalı bir mek. 
tupla kedi itlafının önüne geçilmesi 
için alakadar makamlarıı müracaat e
dildi. 

Birçok kimseler bir "Kedi Sevenler 
Cemiyeti,, kurmak teşebbüsüne geçti. 
ler. 

Bu gibi vatandaşlar, ka11ılarında 

kendilerine yol gösterecek bir "Birlik,, 
bulsaydılar, muhakkak ki, insanca öl
dürülen binlerce kedi, insanca bakıla- l 
cak, beslenecekti. 

• * • 
Himayei Hayvanat Cemiyeti Kon • 

gresinin raporund okumuştum. Ame
rikanın bilmem hangi şehrinden zen. 
gin bir kadın İstanbul Himayei Hay
vanat cemiyetine hasta ve yaralı hay. 
vanları toplamak için bir otomobil he
diye etmiş. Fakat Cemiyet bu otomo
bilin benzin ve şoför parasını temin 
edememekte olduğu için, otomobili al. 
mamış. Kadın da: 

"Bu iş için ne vakit para bulursa
nız otomobili o vakit alınız .. cevabını 
venni§. 

Bir mill~t. ki bütün ferdi hayvanla. 
rı sever, onları himaye etmek arzu ve 
isteğini hiçbir kuvvetin tesiri altında 
kalmadan duyar. O millet içinde ku
nılm uş bir cemiyet, otomobiline sar
fcdeceği benzin parası bulamıyor. 

Bütün bunlar ve daha birçok misal
ler, Himayei Hayvanat Cemiyetinin 
halkın içine girememis olduğunu a • 
çıkça göstermektedir. 

• • * 
Yazıma güvercinden başlamıştım. 

Güvercin sözü ile bitireyim. 
Bu kuşların çok uzun bir tarihleri 

de \'ar. Posta güvercinleri milletlerin 
istiklallerini kurtaracak kadar varlık 
göstermelerine yardım etmişlerdir. 
Bu uzun ve başlı başına bir mevzu o. 
lan bahsi, başka bir yazıya bırakıyo. 
rum. 

Burada İstanbul Eem~ını, cami av
hılarını, biiyük binaların taraçalarmı 
dôlduran J?ÜV<'rrin1erinden bahsedece. 

Fransa turuna iştirak 
edecek 

Alman 
bisikletçileri 

Berlinde yapılan ıon bir seçmede 
5 Temmuzda Fransada yapılacak o -
lan Fransa turuna iştirak edecek 
bisikletçiler seçilmişlerdir. 

Bu müsabakalara girecek olanlar 
şunlardır: 

Raynhald, Şeller, Vekerling, Rat, 
Pübfela, Venc!el, Lauıof, Veuıler, 

Oberbckı Hayda, Şildı Havıalad. 

Bu seçmeler esnasındaki son iki e -
tapta Şild ile Bonduel arasında sıkı 

bir mücadele halinde geçmiş ve ancak 
turun başında giden iki koşucu arasın
da mesafe değişmemiştir. 

Fransanın genç bisikletçilerinden 
Mye de son müsabakada birinci gele· 
rek Fransa şampiyonluğunu kazan -
:nıştır. 

Luksemburg'da yapılan seçme yarış· 
larında M. Klemens, isviçrede de 
Berg Mayert birinci olmuşlardır. 

Fransa O zerinde Bir Film 
Fransız seyyah dairesi, Fransa üze

rinde hazırlattığı bir filmi bir çok Av· 
rupa §ehirlerinde gösterecek ve bir mü 
sa baka açacaktır: 

Amerika, İngiltere, İsveç, Danimar
ka, Norveç, Holanda, Belçika ve İsviç· 
rede gösterilecek olan bu filmi gören
ler, filmde Fransanın en fazla hangi 
şehir veya yerini beğendiğini yazacak 
ve sinema şirketine gönderecektir. 

Bu anket cevaplarına herkes isim ve 
adreslerini de yazacaktır. En çok rey 
alan yere rey verenler bir çok müka· 
fat kazanacaklardır. 

Bu mükafatlar arasında, bulunduk -
lan memleketten Fransaya bedava bir 
seyahat masrafı gibi büyük hediyeler 
de vardır. , 

' 
ğim. 

Bu kuşların hiçbir zararları olma
dıktan başka, sevimlilikleri, insana 
yakınlıkları ve kendilerine mahsus bir 
varlıkları vardır. lstanbulu güvercin
siz tasavvur etmek, insanı hayli yadır. 
gatır. 

Bu sahipsiz, himayesiz kendi atem. 
terinde yagıyan şehrimize güzellik ve
ren hayvanlara bizim yaptıklarımız 
nedir? .. 

Hiç ... 

Güvercinler ı=ehrin muhtelif yer. 
!erinde toplu olarak bulunuyorlar. O
ralarda . bunlar için tüneme, su ve gı
da yerleri yapmak, büyük bir külfet 
olmadığı gibi, bunlar yapıldığı vakit 
de şehre yeni bir hususiyet verilmiş o. 
lur. 

Evet, olur, her şey olur. Yeter ki, 
yapan, yapmak istiyen bulunsun. Bu. 
nu, cemiyetten bekliyoruz. 

Sim.on Sinıon Anıeril\ada Servet i.rimli beşinci filmini Don "Anıe§ iJe be. 
raber çeviriyor .. 

Cehenneme 
tren .gidiyor! 

r1 • ' ... , 1 't}! 1 

Fakat çift hat nerede bulunacak? 
Cehenneme tren gidiyor, Jan Gabcn 

de beraber ve bu trenin makinisti ola
rak! 

Küçüktenberi - her çocuk gibi -
''Şimendüfercilik,, e heves etmiş olan 
Jan Gaben, nihayet bu hayalini haki
kat olarak görecek; " Cehennem treni,, 
filminde kendisine makini:>tlik rclü ve· 
riyorlar ..•. 

Artist, trfnc binip koca lokomotifi, 
arkasındaki bir sıra vagonları ile bera
ber idare edecek.. Artistlik nerede, 
tren makinistliği nerede 1 

Jan Gaben her halde otomobil kul -
]anmasını bilir ama, bir gün bir tren 
idare edeceğini belki ömründe aklına 

getirmemiştir ... 
Bunun için, §İmdi trenlerde maki -

nistlik ediyor. Fransanın muhtelif hat· 
larında işliyen trenlerin lokomotifle -
rinde onu görmek kabildir; filmde tek 
başına lckomotif idare edeceğine göre, 
bu ışte bir iki ay staj görmesi lazım -
mış ...... 

Ayni filmde makinistin yanında a -
teşçiltk edecek olan Jan Gremiyon ~a 
onun yanında ateşçilik talimi etmek -
tedir ... 

Fakat, İ§in en müşkül tarafı artist
lere ne makinistlik öğretmektir, ne de 
ateşçilik. Asıl mühim olan Cehenneme 

gidecek çift hat bulmak lazım .. 
"Cehennem treni,, filminde lokomo

tif çift hatlı bir demir yolu üzerinde 
gitmektedir. 

Film ıtüdyolda değil, Fransadaki de
miryolları üzerinde çevrilecektir. 

Fransada da çift yollu hat yok değJl, 

fakat ya bunların çcğu her gün meı
gul, filmin çevrileceği trenin geçmesi
ne müsaa1de yok; yahut ta iki hat yan
yana pek az bir müddet gidiyor, sonra 
gidiş, dönüş yolları birbirinden uzak
laşıyor. Halbuki filmde, uzun müddet 
trenin çift hat üzerinden gitmesi la -
zım .... 

Hülasa, şimdi filmin çevrilmesi i . 
çin, - Jan Gaben makinistliği yakında 
tamamen öğreneceğine göre - yalnız, 

Cehenneme gidecek uzunca bir çift hat 
aranıyor .... 

Son Filmleri 
Klark Gebl, Mima Loy, Spenıer 

Trasi en son olarak ' 'Tecrübe ı>ilotu,, 

filmini çevirdiler. 
Jül Beri, Blanş Montel ve Gilstav 

Libo "Pederim ve babam,, filminlde bir 
birlerine arkadaşlık ettiler ... 

..,.___....,_,_,,.. ______ - --- l 

Jan Gaben ''Sisli rıhtım,, , Fernan
dcl ''Barnabe,, , Loretta Yang da 
''Dört ki§i ve bir rica,, filmlerini aon 
olarak çevirmişlerdir • 

Lili Damita da, ''Güzel esir kadın,, 

filminde renkli olarak görülmektedir. 

''Maltalının evi,, Vivyan Romes'le 
Ceni Holt'un birbirlerine rakip olarak 
göründükleri filmdir. 

~EJ'ıf1LE 
~~ 

:f nTınrada yapılan Atatürk ko şusımım 1.-.alı raıwrnı ı-:_onıans Ba§Vekil tarafındaın sevüiyor; ve koşuyu taTdp eden güzide seyirciler. 

"Verter" Filme Almyor 
Eski edebiyatın bir çok taheserleri 

birer birer filme alındıktan sonra, ni· 
hayet sıra ' 'Verter,, e gelmiı bulunu
yor. Hatta şimdiye kadar nasıl oldu 
da çevrilmedi diye hayret etmek la -
zımdır. Çünkü Göte'nin bu eseri haki
katen filme alınacak derecede mev,zuu 
sinemaya gelir bir romandır. 

Çevrilmeye ba~lanmış olan filmde 
Verter rolünil Rişard Vitm, Şarlot ro
lünü de Anni Vernay oynuyor. Film 
Fransada "Birinci Fransua,, stüdyo .. 
larında çevrilmektedir, t 



ALMANL~QIN. LA\l Rf;:NS i 
~,~,..:~ ~.;> CA.Vun:.i'f,L.L. 

''Boşuna coştun!,, 
"Müphem bir şeyler s6ylüyorsun, ki; haki
katle alAka derecesi meşktlk ! Daha doğ
rusu, ne demek istedlglo anlaşılmıyor ve .. ,, 

Kendisine tam/tar b-ildiği I. ( 
ranlı Şeyhi1ı sonrodan lngili.de· 
rhı tarafına geçtiğini oo ~ndi· 
si1ıi Lcivrense teslim edeceğ·ıni 
sanan "Almanların Uvren.si,, 

Acaba Şeyh ~ doğru mu söylüyordu, 
yoksa? Demin mi söyledikleri doğruy· 
du, yoksa şimdi dedikleri mi? 

Şeyh, devam etti: 
- İnan bana! 
- Demek kati surette, İngilizlerle 

hiç bir .. temasta bulunmadın? 
- Hayır! 

' - Hi~ bir surette? 

[( __ K_ıs_a_h_a_b_e_r_Je_r_) f--.-__ ..... _ ..... ,,,.._,_ .. ------- ;;;;1~ .... 
• OrlamektepJerde mezuniyet imtihanla. ~ !!!;!~!:::!!:2!!!:::?~~~5i;;~;::;iiiiii-

rı bitmiştir. Bu sene muvaffak olan talt•. 
be derecesi yüzde yetmiş beşi bulmakta 
dır. İhtiyacı karşılamak için bazı füelerr 
şube ilave olunacaktır. 

• Sanat mekteplerinin sergisi Anknrada 
kapanmıştır. Eserlerin lzmir sergiı;inde 
tekrar teşhiri ve yapılacak olan daiml ser. 
gi binasında sanat mektepleri eserleri icin 
de bir pa\·yon açılması .kararlaştırılmıştır. 

• Tiyatro son:ıtkarları, esaslı bir tcşki. 
!Ut y:ıpmak üzere, Raşlt Rızanın başknnlı. 
ğrnda Beyoğlu halkevinde bir toplantı. 
ya karar vernıi'jlerdir. Ekseriyet olmadı. 
ğından dün yapılamıyan toplantı gelecek 
pazar yapılacaklır. 

• "Car Ferdınant,, vapuru ile dün Var. 
nadan 300 seyyah gelmiştir. Bu vapur leş_ 
rinievvele kadar !imanımızla Varna ara. 
sınd:ı seyyah nakline devam edecektir. 

• Van üniversitesi için tetkikatta bulun. 
mak üzere maarif vekili, diğer bazı vckiı. 
let erkanının refakati ile, perşembe günii 
şark seyahatine çıkacaktır. 

. Vilhelm Vasmus, göz'lerini Şey. 
hin gözlerine di1dp 8'U8tu. Sonra, 
kelimeleri ağır ağır ve teker te. 
ker anla§tlır tela/ fuz'la1 "Netice, 
tahmin ettiğim gibi! Döne dola· 
§a hep ay1ıi noktaya gelip duru. 
yoruz; dedi. Ya beııi Lavrense 

• .1 
teslim etmek, ya dq etmemek, 
ama ... am.a mukx:ıbiUnıde §u ka • 
dar veya bu kadar para ve sildh 
/ala1ı fildn! Ben oevabımı de • 
mi>ı verdim san,cı! Ret!,, Ve son. 
m, hırslandı: 

- Hiç bir surette! 
- Ne doğrudan doğruya, ne de do. 

layısiyle? Bilvasıta falan da? 
- Katiyyen! 
"Almanların Lavrcnsi", bu arada 

zihni gene rakibi Lavrense takılarak,~ 
duruksadı. Şüphesini bir türlü yene -
miyordu: 

• İstimlak işlerindeki zorlukları orladan 
kaldırmak için, belediye tarafından ka. 
nunda, istenen tadilat dahiJiye ve naCia 
vek!ilctlcri tarafında 11 kabul cdllnı iştir. 
Belediye istimliık işlerini yeni şekle göre 
yaparaktır. 

• lst:ınbul elektrik fabrikası tesisatı. 

De,ıizli, (Hususi) - Halkevi Köycülil7c şubesi Es7d1ıi.sar '1.ahiye. 
sinde }ı.er yıl yapılmakta olan Ba§ak bayramına iştiı•r.ık etmi§ ve b-u ~c~ 
zide kafileye VaU Ekrem Engür riyaoot eylemi§tir. Aşağı yu1oo:rı ıTci 

yiiz kişi.Uk bir kx:ıfileden mürekkep olmı topktlıığun ara~nda Vali ba· 
yaniyıe bcra'ber görülüyor .• 

- Ben, seni sandığımdan başka tür. 
lU gönneği, her ne surette olursa ol
sun yadırgardım elbette, ama doğru.su 
bu kadar maddi kazanç hırslısı gör • 
meseydim, bu derecede yadırgamaz -
dım ! Şeyh, biz seninle sırf maddi esas 
üzerine değil, ayni zamanda manevi 
esas Uzerine de bir ittifak bina ettik; 
birleşik bir faaliyet planı kurduk! Sen, 
Ingilizlerin memleketini istila etmek 
emelini de göwnilnde tutarak Alman· 
larla beraber çalışmağı tercih etmiş. 
tin galiba? Bütün bu cephen, içyüzüne 
siper mi teşkil ediyordu?. Şarkta kar. 
naval adeti yoktur; yüzlük takmak, 
maskara olmaktır ve maskara olmak 
ta. ayıp ve günah! O halde, ya bu ne? 

Almanyanm 1randaki esbak Buşehr 
ve sabık Şiraz konsolosu, gitgide o de. 
rece hararetleniyordu, ki bütün bun
ları söylediği sırada boğazında tükr:.:. 
ğü kuruyordu adeta ve el, kol hareket
leriyle de sözlerine heyecan kuvveti 
katıyordu: 

- Biz Almanlarrn . memleketinde 
gözü yok diye de bizi iltizam etmedin 
miydi?. Ve İngilizlerin var diye gözü
nü çıkarmak istediğini söyliyen sen 
değil miydin? Ya sonra aramıooa bun.. 
ca zamandır gfıya teessüs, eden dosL 
luk? Dostluk! Ya o nerede kaldı şim. 
di? 

- Ben, sana lngilizlerle anl~cımış 
olmadığımı, onlarla hiç bir suretle 
mutabık kalmış bulunmadığımı söyle
mekle; blitün bu senin mücerret kavı, 
vehim, hayal, zihap, zan ve tahmin 
mahiyetinde laflarını önliyecek haki. 
kati izaha hazırl~ı:1ırken öyle bir coş
tun, ki bana ağız açtırmadm ! 

- Coşmam yerindedir; çünkü sen. .. 
1ranlı Şeyh, eliyle üstüste ayni ha

reketi tekrarla,: 
- Evet, evet; dedi; tam hakikati 

sana izaha. hazırlanırken, sen beyanı. 
mm selsebilini la.kırdı kalabalığına 
boğdun! İndf, farazi birtakım .... neler 
diyeyim, bilmem, ... şeyler ki, hakikat. 
le zerre kadar alakası olmadığından .. 

Ve Şeyh, bağdaş kurduğu yerde an. 
sızm bariz bir canlant~la, sesine kuv
vetıl bir ton verdi: 

- Boşuna coştun! 

· Vasmus, gözleriyle Şeyhin çehre _ 
sindeki hatları araştırarak, itimat -
sızlıkla, bununla beraber bir parça da 
tereddütle: 

- Müphem bir ~eyler söylüyorsun, 
ki; dedi; hakikatle alaka derecesi 1 
meşkuk! Daha doğrusu, ne demek is. 
tediğin anlasılmıyor ve .... 

- Dinle beni, Va.smus! Sözü artık 
uzatmadan, sana katt olarak tekrar 
edeyim; İngilizlerle hiç bir alakam 
yok; temasa, pazarlığa falan da gir -
medim!. 

- Ne malCi.m? 
- Aksi ne malftm sence? 
- Demindenberi.... 
- Bana itimadının derecesini öğ -

men.mek için şüpheni besleyici bir va.. 
ziyet aldım! 

- Eğer öyleyse; şüphemi besleyici 
değil de, .. uyandırıcı! 

- Her ne hal ise! Yalnız şunu u, 

nutma, ki benim sorduğum suallere 
kaçamaklı cel•ap vermekle. buna sen 
zemin hazırladın! 

VUhelm Vasmus, düı;ıünceye vardı. 

• 

- Ya Llı. vrens? 
Evet; Uvrens! ? .. Onun en aldatıcı 

oyunlar çevirebileceğini bilen Vas -
mus, bilhassa bu isim üzerinde duru. 
yor, bu ismi hatrrladıkça tereddüd~ 
nü bir türlü yenemiyordu. 

Şeyh, omuz kaldırdı: 
- Onun ismini sen ortaya a.ttm ! 
- Fakat, senin hal ve tavruna ba-

karak! 
- Gör~ de sana ait! 
- Kısmen, ihtimal! Kısmen de sen 

zemin hazırladığını demin itiraf et . 
tindi! 

Şeyh, güldü: 
- Öyle olsun! Temin ederim, ki 

LavTens de buluşup görüştüğüm bir 
adam değil benim! 

Vasmus, araştırmasına devamla: 
- Onu, İngilizler bilhassa tavzif e. 

derek buralara göndermişler? Dedi; 
Kutülamnıare meselesi üzerine, benim 
kapattığım yolu açtırmak üzere? 

..:... Bilmem! Senden işitiyorum! 
- Onutt• olduğunu· bilerek olmasın 

"da ha~r>bilfrtiyerek keiıdisile· karşı -
laşmış olmaya.sm bir yerde? Kendisi, 
boyuna kıyafet değiştirir ve pek kur. 
nazdır! 

Şeyh, sedef kaplı abanozdan enfiye 
kutusunu yastığa bırakarak, burnu -
nu silmek üzere geniş mendilini kat 
kat açarken: 

- Kuzum; dedi; ne diye bu I - .. -
rense bu kadar ehemmiyet veriyor, o. 

nın genişlelilmesi icin, Ankaradan şehri. 
mize bir nafia heyeti gelmiştir. Tetkikat_ 
tan sonra yeni tesisat için bir proje hazır 
!anacaktır. 

• Haydarpaşa ile İstanbul arasında fe. 
rihot nakliyatı için yeni şehir planına 
göre, iskele yeni kapı civarında yapıla. 
caktır. Şehirde bir hayvanat ve nebatat 
bahçesi kurulınıısı da pianda vardır. 

• Otobüslerin muayenesi esnasında ba~ 
zılarında yedek illetler bulunmadığı görill. 
müş ve cezaya çarptırılmıştır. 

• iç ticaret umum müdüril Mfim1az Relc 
dün Anknrndan şehrimize gelmiştir. 

Esnaf Birlikleri Bedava 
Arsa istedi 

Esnaf birlikleri Türbede ahşap bir 
binada yerleşmiş bulunmaktaıdır. Bu 
bina dar geldiğinden kargir ve büyük 
diyeden bedaha arsa istenmiştir. 
bir bina yapılması düşünülmüş, bele· 

Belediye alakadarlara müsbet cevap 
vermiş, bulunacak bir arsanın birlik i· 
_çin temin edileceği bildirilmiştir. 

nun adını diline dolamış, boyuna kuş. 
kuianıyorstm? Senden kurnaz olma -
sın! Belki de sen onun gölgesi değil • 
şindir de, O•l!lenin gölgendir! 

İranlı Şeyh, gene mi istihzaya baş. 
Iıyordu? "Almanların Lavrensi,, de • 
nilen adam, bu sefer aldırış edip de 
bu noktadan bir şey demedi. O, şimdi 
~yhin karşı tarafla alakası olup ol. 
madığmı katiyyetle tesbit ve ayni za. 
manda Lavrensin Cenubi Irana gelip 
geftnediğine yakin hasıl etmek isti -
yordu!? ... 

(Arkası var) 

Be ynelmilel t ica ret 
odası kong resi 

islanbul komitesi dün top~andı 

Sabahlcy!n tioa.ret Oiiasmdn. top7anan beynelmilel komite içtimaı 

Dün aabah saat 1 () da Beynelmilel 
Ticaret Odasz Türk komitesi senelik 
kongresini yapmıttır. 

Kongreye faal ve ferdi azaların hep
ai iştirak etmiştir. İ'dare heyetinin 937 
raporu okunmuş, kabul edilmiş, komi· 
tenin 93 7 yrlz hesabatmr tetkik etmiş 
olan müfettitlerin raporu okunarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Beynelmilel Ticaret Odaıı -
na veril:nekte olan aidatın Türk para
sı clarak 543 lira olmak ilzere öden -
mesıne karar verilmiştir. Bu aidat 
Fransız frangı olarak 6690 frank ola· 

rak ödeniyordu. Nizamname mucibince 
komitenin üçte bir azasının kura ile 
'değiştirilmeai lbım geliyordu. Kura 
yapılmıt Ahmet Kara, Selim oğlu Re
fik, Necip Serdengeçti ve Mitbat Nem 
liye isabet etmiş, komitenin tesiainden 
bugüne kadar bu izalarm f cvkalade 
mesaisi dolayısile kongre yeniden bun· 
ların idare heyetine seçilmesine karar 
vermiştir. 

Kongre Büyüklerimize tazim telgraf
larr çekilmesine karar verilerek dağıl
mıştır. 

Bozkırda bir cinaqet 

Bir öğretmen pazar 
yerinde öldürüldü 
Hadiseye bu sefer bir kan 

· gütme davası sebep 
Bozkır, (Hususi) - Bozkırın Av. 

dan köyü öğretmeni Sazlılı Mehmet 
Göktürk Cuma gUnü pazar yerinde 
yii7.Ierce halk arasmda kendi köyle -
rinden Riza admda bir şahıs taraf m
dan ve şahsi husumet yüzünden üç el 
tabanca atılmak sur~tiyle öldürülmüş-
tür. · 

Kültür ailesini müteessir eden bu 
acıklı hadisede öğrebr.en cehaletin 

kurbanı olmuştur. Katil o anda tutul· 
muştur. ·ı 

Katil Rizanm babası bundan selt1 

ay evvel bilinmiyen adamlar tars.f~ 
dan vurulmu.<n.u. Riza babasının ölU• 
münü öğretm~nin köyde bulunan ıcsr· 
deşinden bilmiş ve öç almak kast.ile 
cinayeti işlemiştir. 

Muhitinde çok iyi tanınan öğret -
mene herkes acıyor. 

Konya be lediye Si" 
Beş yll içinde neler yaptı? 

Konya, (Hususi) - Şehrimiz bele
diyesi son beş yıl içinde yaptığı işlere 
ait raporu vilayete vermiştir. Bu ra . 
porda beş yılda yapılan işler şöyle h~ 

ilkokul binası yapılmıştır. 

lasa edilmektedir: 1 

Birçok köylerimizde buluruntj'Bfl 
lağım işi de halledilmiş bulunmaıctıY 
dır. Bu, köyün sıhhat işlerile de ne 
kadar alakadar olduğunu gösterir. d· l<'enni mezbaha, Alaettin tepesinde 

dört çeşme, mezbahada barsak işlet. 
me yeri, Çayırbaşı suyu, belediye ve 
civarındaki binaların istimlaki, bele
diye binası tamiratı, yanındaki park, 
akarlann tamiratı, Cumhuriyetin o -
nuncu yıldöntlmU anıdı, şehitler abi· 
desi, hUkfunet konağı civarındaki da.k. 
kıi.n.ların istimlaki, yol, Dutlu suyu • 
nun şehre akıtılması umumi bahçele. 
rin tarih ve tanzimi, şehrin muhtelif 
yerlerinde parke ve adi kaldırımlar, 
muhtelif yerlerde lağım mecraları. 

Bütün bu işler için 933 yılında 74 
bin 135, 934 te 36 bin 295, 935 te 54 
bin 59, 936 da 51 bin 732, 937 de 138 
bin 580 lira ki beş yılda ceman 354 
bin 801 lira sarfedilmiştir. 

Vapurlar Me:~inde fazla / 
kalacak 

Mersin, (Hususi) - Denizyolları 
vapurlarının Mersinde tevakkuf müd. 
'detinin azlığı yüzünden tüccarların 
çektiğı büyük sıkıntı hakkında yapı
lan neşriyat lktısat Vekaletince ehem
miyetle nazarı dikkate alının~, ilk iş 
olarak Deniz Ticaret müdürlüğünce' 
Mersinde vapurların tevakkuf ınüd • 
deti yedi saat daha fazlalaştmlarak 
alakadarlara bu yolda tebliğat yapıl. 
nııştır. 

-o-

Ömerköy Nahiyesi 
Radyo Aldı 

lznıir, (Huslli!i) - Ömerköy nahi. 
yesinin Batak köyünde, köy işlerinde 
göze çarpacak kadar fazla bir ilerle. 
me vardır. Bu arada köyde mebzul 
miktarda ağaç yetiştirilmektedir. 

Köyün ortasında bulunan mezarlık 
kaldırtlmrş, yerine iki katır gUzel bir 

Batak köyü halkı aldıkları bir ra 
yo ile köylerine olduğu gibi, kafaW 
rrna da ne kadar ehemmiyet vcrdiJc· 
]erini isbat etmişlerdir. 

--o-

Sıcaklardan Bir Amele 
ö ldü . j 

Izmfr, (Hususi) - üç gündenbtr 
vilayetin her yerinde oldı1ğu gibi şe· 
hirdc de hararet derecesi artmıştır. 

Bazı dairelerde, bilhassa nUfus ,·e 
emniyet dairelerinde öğleden sonr~ 
çalışmak müşkülleşmiştir. Nüfus ds 1• 

resinde işini takip eden bir genç kadıfl 
dün öğleden sonra baydmıştır. 
Bayındırın Falaka köyünde ausc· 

yinin inşaatında ç:ılışan Bayındırlı 
Veli oğlu arabacı Mehmet, arabasi.le 
kum çekerken güneş çarpmasından ol· 
miiştür. 

Beynelmilel Şehirler 
Birliğinin Bir Müracaatı 
Merkezi lsviçrede bulunan Bcyne1· 

milel şehirler birliği İstanbul beledi· 
ycsill':ien bazı malümat istemiştir. ya· 
kında birliğin bir mUtehassıs da şeh· 
rimize gelerek ilmi tetkiklerde bulu • 
nacaktır. 

Vali Yarm Geliyor 
Bir haftadanberi Yunaniatanda bu -

lunan vali ve belediye reisimiz Ba)" 
Muhittin Uıtündağ yarın sabah ıaat 
ye1dide Grimani vapuruyla şebrirniıc 
dönecektir. 

Balık lıtihlaki Artıyor 
T utulan br istatistiğe göre, 937 şe

tıesinde lstanbulda 1,959,917 ~ift .,e 
3095046 kilo balık iıtihlak edilmiıtir· 
M emeleket haricine aevkedilen balıkla· 
nn miktarı da artmaktadır. 

İstanbulluların seneden seneye dahil 
fazla balık yedikleri anlaşılmaktadır· 

Q 
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Coe Lois nasıl galip 
geldiğini anlatıyor? 

Hastahanede yatan 
sedye i!e 

Şimeling Avrupaya bir 
na .(ledilecek 

Anny koc;ı:nm almak üzere Ameri
kava gitmek istiyordu, bu telefon mu • 
haveresindeıı sonra bu kararını değiş . 

tirmiştir. 

Kapalı odanın esrarı 

J.~ ~ 
Mrıks Şmrling !Jf'!rr. diişfiikfrn 

"Kara bombardımancı , ismi verileıı 

tenci boksör Coe Luız, Alman boksörü 
~aks Şmelingı iki ..iakikada nakavt c 
derek yere serdi ve eskiden kendisin 
de olan her k<•tagoride dünya ~ampi 
:YonJugunu muhafaza etti. 
Şüphesiz ki memnundur. hatta belkı 

dünyanın en mcs'ud bir ajamıdır. Ni 
tekim maçın ertesi günü bulunduğu be· 
Yanatta zend boksör şunları söylemiş· 
lir: 

"Bu aab~ hayat ne güzel! Çünkü 
bugün Makıı Şmelingi ilk ravndda nak
lyt ederek yenmit bulunuyorum. Şam
lliyonluk tacının bugün başımda her 
zarnankinden daha sağlam durduğunu 
hissediyorum . ., 
Maçın nasıl olduğunu da Coe Luiz 

fö}'le anlatıyor: 
Mif tSmamen ümit ettiğim rfbi oldu. 

'ialnız §U fark var: Maks benim umdu. 
tunı kadar bile mukavemet edemedi. 
lki kere yere yuvarlanıp kalktı. Artık 
hesabı tamam diye düşünüyordum, Fa
lqt bir:-.z daha devam edeceğini zanne
diycrdum. 

Maksrn sol tarafından uzaklaşmayt 
'tc ona mütemadiyen sol yumrukla kro
le İndirmeyi kararlı:ıştrrmııtım. Düşün
düğüm gibi yaptım ve muvaffak ol. 
durn: Onun sol yumruğu altından dai
ltıa kurtuldum ve sol yumruğumla çe
llcsine bir kroşe vudum. Kendine gel
ltıiye çalı~ırken de kat'i neticeyi temin 
tden yumruğu indirdim. 

Şmting bunun usulsüz bir yumruk 
l)]duğunu iddia ediyormuş, çünkü yum

ruğum sol tarafına gelmiş . böbreklerine 
}'rnruk yemiş .. Benim bildiğim bir şey 
"•rsa o da belinden çok yukarıya bir 
}'urnruk için nişan aldığımdır. Biz böy. 
le boksederiz. 

<;nıffa Jı.a/.;<'ı>ı srı•tf1r'/.;rn ... 

ıııe .. idir: Vurduğum yumruk usulsüı

ııüş diye iddia edip duruyor. 

Maçı tertip eden Cakobs gelecek se· 
ııe dört maç daha tertip etsın ve bunla. 

ra eyllılde Maks Bcr ile başhyalım. 

Şmeling beniırle tekrar karşıhşmak is

tiy\lrmuş diyorlar. Bilmem lüzum var 

mı ki!. 

Şmelingin bana ancak iki yumruk İn· 
direbilmuine hayret ettim. Çeneme sağ 

)'Umruğu ile bir dckun;luktan sonra bir 
daha vurmak istedi. Vuramadı, sıyrıl· 

dım. ve sağ ile bir kroşe indirdim, ar. 
kasından da bir kroşe bunun üzerine 
ikinci defa olarak yere yuvarlandıi. 

Ringe çıkmadan evvel Maıks Şmeling 
nakavt oluncrya kadar çarpışacak, de-

mittim. Fakat şimdi menacerinırı. aün -
geri elinden atmış olduğu için mem-

nunum. 

İki senedenberi hmcrm vardı ve bu 

hınçla çarpıştım. 

Almfln boksörü Maks Şmeling müsa
bakadan sonra hastaneye kaldırılmıştı. 

Bugün gelen ecnebi gazetelerden öğ
rendiğimize göre maçın ertesi günü 

Nevyorkta Almanın yediği yumrukla. 
rm tesiriyle hast<t:ıanede öldüğü şayiası 

çıkmıştır. 

Bu şayianın asılsız olduğu nihayet 

gerek hastahanenin resmi raporiyle ve 

gerekse kemiisini tedavi etmekte olan 
doktor Bromıamın: "- Şmeling çok ıs

tırap çekmekte ise de, sıhhi va.ziyeti 
tehlikeli görünmemektedir ... söıleriyle 

anlaşılmıştır. 

Hastahanede istırahat etmekte olan 

Şmeling Berlinneki karısı Anny Onri· 

ra ile telefoııla "'örüşmüştür . 

Sinema artistı, kocasının son vaıi· 

yeti üzerine boksun bir spor olmadığı-

nı ve Şmelingin bundan sonra bir daha 

ringe ç·kmıyacağını ümit ettiğini söyle
miştir. 

Maç esnasında alınan filmin yavaş 

yavaş gösterilerek tetkikinden sonra 
Coe Luizin memnu vuru~ yapmad ğı 
anlaşılmıştır. Şmelingin kemiğinin H· 

katlanmasına Coe Luizin yumruğu mu, 
yoksa şiddetli sukutun mu sebep oldu. 
ğu henfü: ;mlaşılmamıştır. 

Alman boksörü 6 temmuzda hastaha
neden sedye ile rıhtıma kadar getirile· 
rek. o tarihte hareket edecek olan va
purla Avrupaya dönecektir. 

Tataresko Londraya 
Niçin Gitti 

Eski Romen 

Başvekili Tata -
resku Londraya 
gitti. Bu ziyaret 
hususi mahiyette 
olmakla beraber, 
buna iki sebep 
gösteriliyor: 

Biri, Romanya· 

nın inı;:iltereden 

alaca~ı kredi için 
Tatareskunun mü 
zakereleri i-dare 

edeceği; diğeri de Kral Karolu, eski 
karısı prenses Elena He barıştıracağı. 

Bunların ikincisinin ortaya çıkma -

sına sebep bilhassa Tatareskunun Lon 
draya geldiği gUnlerde pr~nsesfn de 

crda bulunmasıdır. 
Tataresku ile prenses Londrada gö· 

rüşmüşlerdir. Bu görüşme de tesadüfen 

olmuş gibi gösterilmiştir: 
Tataresku Londrada Romen sefaret

hanesine misafir olmuştur. Prenses de 
Ritz otelinde oturmaktadır. 

Bir gün Tataresku bu otelin gazi -
nosuna geliyor. Her yer tutulmuştur. 
Bir tek ' masa yoktur. Yalnız, bir masa
da prenses Elena oturmaktadır. Tabii, 
arada tanış•klık var. Prenses, yer bu· 
lamryan eski Başvekili masasına davet 
ediyor ... Oturup konuşuyorlar .. 

Neler konuştular? Bu, bir sırdır. 

Hamamcılar Cemiyetinde 
Hamamcılar cemiyeti fdare heyeti 

istifa etmiştir. Yakında yeni heyet se· 
çimi yapılacaktır. Eski heyet hamam
lara verilecek ucuz terkoı suyu mese • 
lesini halledt'mediği için çekilmiştir. 

Bir gün masaları topladıktan sonra 
çalıştığım lokan~anm s~hibi~ ) _ 

- Bi1'& ~ l~R'!lfFPı~• .ff.k 
para kazanmak ister misin? Diye sor-
du. 

Daha çok para kazanmak ... Kim is. 
temez. Hele böyle, arada bir iş çıktık
ça çalışmak fırsatını bulan benim gibi 
garsonkızlar için .... 

Lokanta sahibinin teklifini memQU· 
niyetle kabul ettim, gideceğim yer yi. 
ne lokantamızın müşterilerinden olan 
ihtiyar bir kaptandı. Bu kaptan, şeb. 
rin biraz dışında kalan ücra bir evde 
oturuyormuş. Sakat bir karısı ve hir 
de evin arka tarafında bir odada otu. 
ran, esnaftan bir kiracısı varmış. 

Verilen adrese gittim. Kaptan beni 
alaka ile karşıladı. Saçı sakalı birbiri
ne karışmı~. Mütemadiyen gemi mo _ 
dellcri ile haritalarla, iplerle ve bu ip
lere düğüm atmakla uğraşan bir n
dam. 

Kendisine yapacağım hizmet, sa. 
hahları gelip ortalığı tanzim etmek ve 
yemeğini hazırlayıp gitmekten ibarcL 

Sonra şunu da hatırlatayım ki. bun- .. ---------------------------.. ---------------------· 
~n iki sene evvel beni beşinci ravund- NE VAR NE VO K ? 
d;ı mağlup ettiği zaman. ben böyle şika· . J 
l'cner~e hiç bulunmadım. 

. ~--,-~ _____ ... _______ ... _______________ _ 
Başlangıçta biribirimize ilk yumruk· 

1•rı attıktan .sonra &rtık bu ihtiyar .. 
Centilmen,, in itini bitirmek kalmıştı. 
~enesine indirdiğim bir sağ yumruk 
Uterine şeşi beş görmiye başladı . 

Bütün maç esnasında bana yi!llnız bir 
Itere ıyi bir yumruk indirmiştir. c da 
Itısa bir sağ yumruk .. Bunu da derhal 
Itarşıladım ve yalnız üst dud-.ğıma bira:ı: 
de.ıı:..3· 

t; .. U .. • 

Maksın bilhassa sağ yumruğunu kul 
larırnasmr istiyordum. Fakat asıl sağ 
~Urnruğu ben kullandım ve onu ringin 
1
1>leri üzerine yuvarladım. 
\"~yağa kalktı, fakat ilerileyemedi .. 
\ızüne yumruklarımı mütemadiyen 

hğdırıyordum. Kalkıncaya kadar Şme
ı· 
•tıge bet kere sağ yumruğumla vurdu· 
~lırnu zannediyorum. Hiç olmazsa dört 
tre sağ yumruğumla vurmuşumdur. 

Bundan dolayı iftihar duyuyorum, 
S<ıtıkü, 1936 di\ o da bana sade sağ 
~llrnruğiyle vurmııstu. O zamandanberi 
trkes bana bunu hatırlatmıştır. 

1
• Beni en fazla kızdıran şey, onun ha. 
il kendisini, elinden haksız olarak ün. 
"la-ıı ahnmrş bir şampiyon halinde gör-

İngiliz Kra liçesinin 
Annesi Ve O n Çocuğu 

İngiliz Krali-
çesinin annesi 
Kontes Stratmo· 
run öldüğü haber 
verilmişti. Bu ö
lüm münascbeti
le Kralla Kraliçe

nin Fransa scya -
hatleri de üç haf
ta geriye kaldı, 

28 Haziranda gi dccf'kleri yerde 
19 Temmuzda gideceklerdir. 

Ingiliz Kraliçesinin annesi 7 5 yaşın
da olarak ölmüştür. 

Kontes Stratmor, daima lngiliz an
anesini güden, evine bağlı. iyi kalpli 
bir ka':lın olarak tanınmıştır. Harp es
nasında hasta bakıcılık etmi§, şatosu · 

nu bir hastahane haline koymuştur. 

Kontes aslen İskoçyalıdır ve on do
kuz ya~ında kont Galmis Stratmor'la 

evlenerek on ç.ccuk sahibi olmuştur. 

Kraliçe Eliıabet bu on kardeşten biri· 

dir. Bugün bunların yalnız altrsr sağ -
dır ve Elizabet bunların en küçüğü -

dür. 

Çocuğu Kaçıracak Olan 
Babası mı? 

Dünyanın en 
zengin kadını is
mi verilen Barba· 
ra Hutton'un. ço
cuğunu kaçırmak 

tehdidi ile korku

tulduğunu yal'! -
mıştrk. 

Babasının mil
yonlarına varis o· 

lan ve kont Raug 
vitz Reventlou is
minde biri ile ev· 

]j bulunan Barbara bu tehdit mektubu 
üzerine telaşa düşmüş, bir ta raftan 
köşkünün etrafına nöbetçi dikerken di
ğer taraftan polise haber vermiştir. 

Kontes p~lisc müracaat.ında. bir ec· 

nebinin memleketten tdrşarı çıkarılma
sını istemi§tİr. İddiasına göre, bu a • 

dam, çocuğunu kaçıracak olanlara yar 
dım etmek için Londrada bulunmak • 
tadır. Esasen tehdit mektubu da ha -
riçten gelmiştir. 

Polis, bu adam hakkında tahkikata 
giritmiştir. Bununla beraber adamın 

kim ol:iuğu gizli tutulmaktadır. 
Diğer taraftan. Barbaranın iki yaşın 

daki oğlu Lans'ı kaçıracak olan bizzat 
babasıdır, diyorlar. Kadın da buna kuv 
vetle ihtimal vermektedir ve bugün 
Avrupanın başka bir ıehrinde bulunan 
kont fngiltereye ayak basar basmaz 
tevkif edilmek üzere hakkında müzek
kere kesilııniştir. 

Barbaranın babası meşhur milyoner 
Mister "Beş ve on., (Asıl ismi ile Mis
ter Hutton) da İngiltereye gelmiıtir. 

Barbara Hutt-;n ile kont uzun z:a -
mandanberi dargındırlar ve hakeme ço 
cuklarınr annesine vermiıtir. Babası ise 
çocuğu kendisi almak istiyor. lşte kav 
ga buradan çıkıyor. 

Bununla beraber, kont Reventlov"un 

çocuğunu kaçırmak gibi bir iıe te§eb
büs edeceğine ihtimal vermiyenler de 
vardır. 

ti. Paramı da munlv.aman alıyor
dum. Bu itıbarla beni dU§ündüı en hiç
bir şey olmamak lazımdı. 

Fakat, ibtiyar kaptan garip bir a. 
damdı. Kendisinde gayritabii bazı hal
ler görünmekle beraber evin içerisin
de kapalı tuttuğu ve anahtarlarını 

daima cebinde taşıdığı bir odaya kim.. 
seyi yakla§tJrmak istemiyordu. 

O odaya ben evde bulunmadığım 

zamanlar girerdi. Ve ben evde bulun.. 
duğum sırada o odadan çıktığı görü. 
lürse, bu kötü tesadüfe ıan~t ediyor
muş gibi, yüzünü ekşiterek, söylene. 
rek kapıyı kapatır, kilidini çevirir, a
nahtarları dikkatle cebine koyar \"e 

gözlerime acı acı bakardı. 
Bir kere bilmem neden icap etmiş

ti: 
- Sakın buraya girmeyesin. ha! di. 

ye husust bir ihtarda bulunmuştu. 
Fakat biz kadınlar, bilirsir.iz tı~ ka. 

dar mütecessi?.dir. O kapalı oda, be
nim hayatımın halletmek istediği ye
gane sır olmuştu. 

* • • 
İhtiyar kaptan gün geçtikçe unut. 

kan olmağa başlamıştı. Netekim bir 
gün kapalı odanın çok kıymet verdiği 
anahtarlarını da ortada bırakmış ol
duğunu gördüm. Kendisi bir sabah 
gezintisine çıkmıştı. Bunu bir fırsat 
bilerek anahtarları ahp kapalı esra
rengiz odaya yaklaştım. Kilidi açtım. 

içeride gördüğüm ı;;eyler pek bari. 
kulide şeyler değildi. Orada da birkaç 
gemi modeli, bir harila, bir irtifa öl. 
çüsU görülüyordu. Duvarda gazete • 
!erden kesilmiş birtakım yazı parçala
rı asılı duruyor, yerde üslüste düğüm. 
ler atılmış, ilmekler yapılmış ipler gö. 
rülüyordu. 

Buraya merak uyandıracak bir şey 
yoktu. Yalnız duvardaki gazete parç:n
larını okuduğum zaman ha)Tet \'C bir. 
az da korku içinde kaldım. 

Bu yazılarda iple boğmak suretilc öl 
dürülmüş adamlardan ve bu adamla. 
rın nasıl iple boğulduğundan bahsedi
liyordu. 

Bir tanesini okudum. Tüylerim di • 
ken diken olmu~tu. Sonra orada uzun
boylu kalmanın tehlikesini ve ihtiyar 
kaptamn ı;iddctli ihtarını hatırladım. 
Çekilmek istiyordum. Fakat heyhat .• 
Arkamcian bir ayak sesi geldi. Sürat
le döndüm. Kapıda saçı sakalı birbiri. 
ne karışmış, omuzları geniş kaplanın 
heykel gibi vlicudünü gördüm. 

Fakat, ümidim hilafına olarak beni 
gülerek karşıladı. Odasını açtığım için 
kızmışa ben:r.emiyordu: 

- Nasıl, dedi, seni alakadar ediyor 
(LUtfcn sayı/ayı çeviriniz) 
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Başıboş ihracat tarihe karışıyor 
(Altıncı sayı/adan devam) 1 

dikkatli mesaiye ihtiyaç göstermekte-
dir. 

NlZAMNAı\mLER NASIL 
HAZIRLANIYOR? 

Bu nizamnameler yapılırken, ya. 
baneı memleketlerin standartlarından, 
kullandıkları usullerden esaslı suret· 
te istifa.de edilmektedir. Ancak, evvel. 
ce de temas edildiği veçhile, bu usul
lerin memleketimizde tatbiki kabil o
lanları alınmakla beraber, rakiplerin 
nasıl çalıştıkları da hiçbir zaman göz. 
den uzak tutulmamaktadır. 

Onun içindir ki, ideal standartlara 
kadar varmak için icap eden gayretin 
sarfedilmesi de tabiidir. 

Bu suretle nizamnamelerimiz dört 
taraflı ve geniş tetkiklere istinat edl. 
yor: 

1) Alıcı piyasaların istek ve dilek
lerinin tetkiki. 

2) Rakiplerimiz olan ve olmıyan 
sair müstahsil memleketlerin bu di • 
leklero nasıl cevap verdikleri, yani, 
mümasil mo.llar yeti§tiren memleket 
stan.de.rtlarınm tetkiki. 

3) Kendi pf yasalarımızın tetkiki; 
atanda.rdizuyon tedbirlerinin kendi 
i.atihsal ve ticaret aartlarımızla telif 
edi•i; :nıe.llanmıza en uygun atan
dartlum teabiti. 

4) NiAJnnamelerle tatbik mevkilne 
:Konan etandartlarm ve kontrol neti
celerinin iç ve d11 piyasalarda yakm 
bir nıU,ahede altına alınması ve bun. 
la.rm tekamül ettirilmek suretiyle en 
nıükemmel standartları elde etmek. 

t.Uh.Mlden baılannıası llzımgelen 
standardizasyon, i§i, bilhassa ziraate 
teaUO.k eden kısımlarda, uzun vadeli 
ve meyvalarını geç veren işlerdendir. 
Mallarımıza en uygun standartlan 
bulmak ancak uzun zaman, dikkatle, 
titizlikle sarfedilecek emeklerin mah. 
sulü olabilir. 

Bundan dolayıdır ki, yukarıda ar · 
zettiğim müşahede mesaisi, işimizin 
mtihim safhalarından birisini teşkil 
etmektedir. 

Bu mesai ile, nizamnameler, alınan 
neticelere göre, teklmill ettirilmekte, 
ve tedricen ideal standartlara doğru 
sevkedilıneleri temin olunmaktadır. 

Bu maksatla, bir nlnamnamenin 
tatbikatına geçildikten sonra, sık sık 
ihracatımızla temas etmelt, ~rşarda-

mu o yazılar? (Sonra bir kahkaha a. 
tarak) o yazıların her biri bir acemi· 
liğin hikAyesidir. İnsan boğmak için 
böyle ilmek atılmaz. Ben eski bir ge
miciyim. Halatlara türlü düğüm atını. 
şım.. İlmckğ düğüm. ln1e.n elinin gös. 
terebileceği en ustalık eseridir. Bak 
san& göstereyim. Bemm icat ettiğim 
bir ilmek var kl .. 

İhtiyar kaptan bunun Uzerine yer
aeki iplerden birlni aldr, tuhaf bir il
Jnek atarak boynuma geçirdi. Kork _ 
ma, diyordu, canmı yakacak değilim. 
Hem sonra. ben bu işin ac.emisi de de. 
filim. Sadece bir tecrübe. 

Evin içinde yapyalnızdık. Emirleri
ne 'ba!J eğmekten başka çare yoktu. 
Kendimi Meta. t~Uhe bırakmıştım. 
Kaptanın boynuma atbğı ilmek yavaş 
yavaş boynumu okşamağa başlıyor. 
Ustelik kaptanın parmaklarını boy • 
ııumtm derisi üzerinde hissediyordum. 

Sonra. birdenbire kendime geldim, 
ben ne yapıyordum. Bu adam beni bo
ğa.ca.k olumı ... Odanın bir kenarında
ki ayna.da ikimizin aksini gördüm. 
Kaptan, dişlerini göstererek, vahşi bir 
§ekilde gülüyor ve fakat gözlerinde as.. 
lA. itimat edilemiyeeek bir parıltı gö. 
rülüyordu. Ve benim boynum daha 
çok sıkılıyordu. 

O esnada ne olduğunu bilmediğim 
ağır bir şeyi elime geçirmemle, karşım 
daki aynada görülen hayalin üzerine 
fırlatmam bir oldu. 

Bundan ansızın ürken kaptan bir
denbire beni bıraktı ve ben bunu bir 
fırsat bilerek kapıya atıldım. Merdi . 
venlerden yuvarlanırcasına indim. Ka
pryı parçalarcasnıa açtmı ve hayatım
da. o zamana kadar bilmediğim, gör -
mediğim ve hiç bir zaman elimden 
gelmiyeceg bir hızla, boynumda ip 
sallanarak koşmağa başladım. 

Evi zor bulmuşum ... Ertesi gün, ih. 
tlyar Jra.ptanm tims.rhaneye kaldırıl. 
dığını gazetelerde okudum. 

Na.k'Uden: 
H1KMET M. 

ki müşterilerimizin mütaleala.rmı al
mak usulü takip edilmektedir. 

Nitekim, buradaki toplantılarımız 

nihayete erdikten sonra mer'i nizam.. 
namelerin tatbikatından elde edilen 
neticeleri gözden geçirmek, lüzum gö. 
rülen kararları almak ve bilhassa 
mallarımızın evsafını yi.ikseltmeğe 
matuf olarak nizamnamelere ilave e
dilmesi mümkün yenilikler bulunup 
bulunmadığını araştırmak üzere Gire. 
sunda fındık ve lzmirde üzüm ve 
palamut tacirlerimizle de toplanarak 
görüşeceğiz. 
KONTROL NASIL YAP.ILIYOR? 

Biliyorsunuz ki, 3018 numaralı ka
nunun neşrine kadar, kontrol ticaret 
Odalarınca ifa edilmekte idi. 

Alman neticeler, bu kontrolun biz
zat Devlet t~ilatı tarafından yapıL 
masınr zaruri gösterdiğinden 3018 nu. 
maralı kanun ile kontrol vazifeleri O
dalardan Vekalet teşkilatma. intikal 
etmi3tir. 

Bu i§leri ,kendi te§kilatına gördü . 
ren Devlet, ihracatçılar~ hiç bir kül· 
f et yUklememekte ve bil tün atandar
dizasyon ve kontrol i§lerinin masraf~ 
!arını kendi bütçesinden temin etmek. 
tedir. 

Fakat, bundan dolayı hepimize 
munzam bir borç da. terettüp etmek· 
tedir. 
Eğer kontrolıı Devlet idaresi yapı. 

yor ve alıcıların itimat ve emniyetle. 
rinin temipatlarıru teşkil eden kontrol 
mühriinii bizzat Devlet memurları vu
ruyor ise, bu mührün prestijini has.. 
sasiyetle korumak da hepimize düşen 
bir borçtur. 

Onun içindir ki, kontrol mührU 
Devlet memurları tarafından daima. 
ciddt bir kontroldan sonra vurulmak.. 
tadır. Ve daima da. aynı ciddiyet ve 
titizlik muhafaza olunJcaktır. 

Baıa.n kontrolun, eğer böyle bir ta· 
bir kullanmak mümkün ise; titizliğin. 
den şikayet edildiği görülın~tlir. Bil· 
mem titiz ve ciddi olmıyan bir kontro
la mevcut nazariyle bakılabilir mi? 

KONTROLDAN ALINAN 
Nm1CELER 

Sayın ihracatçılar, 

Şimdi, tetkik edilmekte olan ko~ 
troldan alınan neticeleri gözden geçi. 
rebHiriz. 

Geçen mahsul devresindenberi tat· 
bik edilen bu kontroldan ne gibi neti. 
celer alınmıştır? 

Bunu anlamak için Vekaletimizin 
yabancı piyasalardaki Ticaret Mü
messilleri vasıtasiyle ecnebi memle .. 
kctlerdeki alıcılarımız arasında bir 
anket açtık. 

Hemen şurasını söyliyeyim ki, 
Hamburg, Berlin, Londra, Nevyork, 
Brükselı •: Cenevre, Roma, Bükreş; 
Varşova gibi başlıca piyasalardan ge. 
len cevaplara göre geçen sezonda fın. 
dık, kuruilzüm ve palamut üzerine hi<_; 
bir tarafta hiç bir arbitraj kaydedil • 
memiştir. 

Arkadaşlar, dış pu:arları bir daha 
çıkmamak üzere fethetmek hususunda 
bu .saydığım neticelerin her biri bü
yük ölçüde birer kıymet ifade etmek
tedir. Bu kıymetleri hakkiyle ölçe. 
bilmek için, daima, §u bir buçuk sene 
evveline gelinceye kadar ticaretimizin 
müracaat ettiği usulleri. daha doğru. 
su usulsuzlükleri, sonsuz ihtilatları ve 
arbitrajları hatırlamak lAzmıdır. 

Kontroldan evvelki vaziyetin neden 
ibaret olduğuna bazı misallerle temas 
etmiı:ıtim. Liman işçilerine maske tak
tırnuş olan buğdaylar gibi misaller, 
az çok farklarla, fa.kat aynı vehamet. 
le, bugün kontrola t§.bi olan mallan -
mızda da evvelce tesadüf edilen hal -
leroendi. Bu hususlarda, Vekalet dos. 
yalarmda, maalesef mebzul şehadet 
vesikaları vardır. 

Bu hatıralar tekrar nazarlarımızda 
canlanınca, az zamanda katedilen me. 
safenin uzunluğu daha iyi seziliyor. 
Bu hatıralara mukabil, bugün kontrol 
edilmekte olan mallarımm yabancı 
müşterilerimiz emniyetle satm almak
tadır1ar. 

!sviı,:reli müşterilerimiz, Kanunusa. 
ni ayından sonra fındıklarımızı al -
makta nazlı davranıyorlar ve ekserisi 
de hiç almıyordu. Bunun sebebi, ar -
zettiı!im avdgn Mnra <_:oğalan gizli 
çlirilkler dolayısiyle ellerine vasıl o. 
lan malların az zamanda çürümekte 
olması idi. Halbuki, tsviçrede büytik 

bir ithalatçı firmadan son defa aldı. 
ğimız bir mektupta, bu sene artık K§.· 
nunusaniden sonra bile, fmdıklar1m1zı 
almağa başladığını bize bildiriyor. 

Bunun sebebi, yüzde yarımdan faz.. 
la çürüklü mal sevkine müsaade edil
memesidir. 

Keza, biraz evvel Cenevreden ve 
Romanyadan okuduğum mektuplar 
genişleyen veya kazanılan pazarlara 
işaret etmektedir. Bu mektupların 

hepsinde de, kontrolun müşterileri • 
mize tam bir emniyet telkin ettiğini 

bizzat kendi ağızlarından naklen oku.. 
duk. Bu neticeler, kısa bir zamanda, 
ancak geçen mevsimdenberi tatbik e
dilen kontrol sayesinde elde edilmiş. 
tir. Onun içindir ki, atiye da.ha. em
niyetle, daha geniş ümitlerle bakabili
riz. Fındık, yumurta, kuru üzüm ve 
palamuttan sonra buğday, arpa, ya. 
pağı, tiftik ve bunla.n müteakiben de 
diğer ihraç mallarımız kontrollu mal. 
lar meyanına girmek suretiyle kon -
trol sahası genişledikçe, bugünkü gü. 
zel neticeler daha çok geniş bir mik -
yasta, bütün dış ticaretimizde elde e
dilmiş olacaktır. 

Sayın Başbakan Celal Bayar, kon
trol ve standardizasyon faaliyetleri L 
çin bütün bir programı ihtiva eden şu 
değerli sözleriyle, bütün gayretlerimi
zi böyle güzel bir atiye doğru tevcih 
etmişlerdi: 

"Bir malın üzerinde Türkiye men· 
şeinin görülmesini, hariç nazarında, 
o malın kalitesinin temina.tı haline 
getirmek milli bir dava.dır.,, 

Kontrol işlerinde böyle yüksek bir 
idealin heye canı duyulmaktadır. 

Henüz ancak kısa. bir zam n olma
sına rağmen alınan neticeler bu f dea
le doğru koşmak huıuaunda. cesareti. 
mizi, heyecan ve tevkiınlzi art;nnış. 
tır. 

Bu hislerin aynen aizlerde de mu
akkes bulunduğu şüphesizdir. Zira, 
bugün memnuniyetle birbirimize nak. 
lettiğimiz bu güzel neticeler aynı za • 
manda sizlerin, Türk ihracatçılarmm, 
eseridir. Kontroldan alınan ve alına.· 
cak neticeler daima. ihracatçılarımı .. 
zm kontrol müessesesine bağhlıklan 
ve riayetkarlıkları ile mütenasiptir. 
Binaenaleyh, bugün yabancı müşteri. 
!erimizin kontrollu mallarımızı tam 
bir emniyetle, seve seve, alınaları gibi 
güzel bir neticeye varılmış ise, bunun 
elde edilmesinde Türk ihracat tacir
lerinin mutlak büyük bir §ercf hisse. 
si olmak 18.zımgelir. 

Esasen, arkadaşlar, büyük ve muh
terem şeflerimiz 'bu işi milll bir dava 
halinde ortaya koydukları cihetle, 
Türk ihracatçılarının da kendilerine 
dilşen vazifeleri ifaya ko§Uşmaları ta· 
biidir. 

Türk ihracatçısı bütün milli savaş.. 
!arımız.da da. kendilerine ayrılan saf. 
lard yer aldr. Burada da öyle olacak
tır. 

Bif' buçuk 800t k<ukır detxım edmı. 
bu nutuk biıyilk bir emniyet 1ı.a'Va.3ı i. 
967'isi'>U'Le w ttlkt.ş1ar7.a bftmf§tir. 
Tanınmış tiiooarlıariian Bay Şcrv.ı • 

/ettin 'Al.enı.daroğZu .söz "8temiş, Ba,y 
Mümtazın nutkundan son derece nıü
tehassis olduğunu bildirmf,ş, h111ct2me. 
tin kontrol ~ VBrdiği ehemmi-ye • 
tin çok yerinde olduğ'!lnu, ihracatımı· 
zın inkişafına yeni bir ij;·bn ıveTece. 

ğirn ildve etmiştir. 
ikinci olarak söz alan lş Limited 

Şirketi Müdürü Bay Bedri Ne<Wm ~ 
şunhrı stiylemiştir: 

" - Çok iyi bir surette milli vazi
felerimizi ihtar eden kıymetli hitabe
nizi büyük bir zevkle dinledik. Bana 
düşen şükran vazifemi yapmış olmak 
için birkaç söz söyliyeceğim. 

Ecnebi alıcıların buyurduğunuz gi. 
bi piyasamıman son derece memmm 
~lmaları hükfunetimizin birçok mad. 
deleri standardize etmesinden sonra 
en tabii ve en doğru bir netice olarak 
kabul etmek lazımdır. 

Memleketimizde iki nevi tüccar var· 
dır. Biri memleketin iktısadi hayatı. 
na uygun b.ir şekilde Türk malının 

hakkını vererek onu Iayikiyle tanıt
mağa çalışan dürüst ve namuslu tüc
car, diğeri de kendi hasis menfaatini 
koruyan onun elden alınmaması 
için her şeyi irtik.8.p eden tüccar. Es~ 
kiden ikinci zümreye dahil olan gü. 
ruh - bu tabiri müsaadenizle kullan· 
maktan kendimi alamadım - birinci 

Devlet Demlryolları İşletme Umum ~födürltiğünden: uze.rs 
1 - Devlet Demlryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek 

musabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Musabakaya iştirak edebilmek için orta tahslli bitirmiş ollllalt; 

B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan ı dahil) yukarı olmamak; 
D) Asgari bir sene tçin askerllkten maaf olmak; ıııde 
E) lda.remlz hekimleri tarafından yapılacak sıhht muayeneler 

faal serviste çalrşmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 'll'e!lebl 
2 - Musabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. :s:J 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 Ura ücretle alınacaklardır. r· 

darp!şa, ~~~~:~~k~::at::.a;a~ı:ee;~ ~za!!!r~u:~:tt~!.g!::::~ ~~Y~:~~· 
mir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

.f - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cum:ı günline kadardır. t 
5 - Talipler işletmelere ve İstasyonlara istida ne müracaat edeceıclt 

dlr. 
.6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malfımat atmak ısS 

yenler işletme merkezlerine ve fstas yonıara müracaat edeblllrler. (358 

C \/enı" ) 1 tlskiidar icra Memıırlıığundan: ' 
• N eşriga' lsıanbulda Marpuççularda Alacaball {t' 

----
0
-e-li_P_e_t_r-

0
---- No. da mukim Mordodanonun veraıilo d 

resei rnaltimesinin kısmen temlikill (f 
Değerli muharrir ve muvaffak mü- Hayimdanona borçlu Madam Kadoll r 

tercim Fikret Adilin Dimitri Merej- müteveffa Yaser Cnkonun birinci dere~t' 
kovski'den türkl'emize çevirdiği bu gii de ipotekli Do~uiçindc Kuzguncukta t' 

zcl, tarihi roman, esere layık bir ne- ni sokakta kAin 11 atik mükerrer "'" c 
fasetle Kanaat Kitapevinin hazırladığı did 19 No. lu ve (1285) lira kıymeti ı;ıı~ 

hammeneli tafsilatı mahallinde tanıifll 
(Ankara kütüphanesi) sırasında ncş- aı 

lınan zabıt varakasında yazılı olduğu .. 
rcdilmiştir. b"r P' re zemin kat bodrum zemini çini 1 ob' 

Eserin aslt iki kısımdır; birinci kı· buçluk birinci kat zemini karosi.ınen 11 
sım (Teccal) adlıdır ve Deli Petro'nun şeli taşlık üzerinde bir oda zemini ııı.•1 
Garp medeniyetini Rusyaya nasıl s.ck- ocakla matbah bir dolap bir hela i~İ~ 
tuğunu, Petersburg şehrini nasıl kur· kat bir sofa iki oda bir hela üçüncu 1 
duğunu, bu yeniliklerden hoşlanmı • bir sofa iki oda bir gusulhane tahlil~ 

bölünmüş matlıah ve üc kal kargir üsl ~ 
yanların, Çar aleyhine nasıl dedikodu· ahşap cephede şehinşeh üstünde bir lı il' 
lar çıkardıklarım ve nasıl olan biten iş- kon ve 42 metre murabbaı 75 suntinı Jııl,. 
leri kıyamet alameti, Deli Pctro'yu da ilan 40 metre murabbaı bina hakiyes\ 
Teccal diye saydıklarım anlatır. ralık mahalli olan bir bap hanenin ab 11 

mı unıuınivc dairesinde a"ık arttır.ınıı 1 

Eserin asıl mevzuu Petro ile oğlu J ~ 
Aleksi arasındaki tabiat farkı olduğu satılmasına karnr ,·erilmiştir. ~ 

1 : Işbu gayri menkulün arttırma ş! 
için, Fikret Adil, eserin asrl bu ikinci names i 1-7-938 den itibaren 937/4 • 
kuım.ını almış ve bize Türk edebiyatı No. ile mem11riyelirni%de muayyen No. fi~ 
kütüphanesi için kazanç sayılacak nıü· da herkesin ııörehilmesi iç.in ocıktır· 

kemmeliyette bir cilt vermiştir. landa yazılı olanlardan fazla malıim•t ~ 
Eser, Büyük Petro ldevri muhitini mak isteyenler i~bu fartnameye ve 9S• 

4754 No. ile meınuriyetimize müracasl t 
fevkalade bir canlılıkla gözönüne koy· melidir. 

makta ve o devri içinden takip ediyor- 2 - Gayri menkul 10-8-938 taribi!I 
mUJUZ gibi heyecan. uyandır~tadır. carşamlıa giinii srırıt 14 huçııkta üskil4

1 
Fıkret Adilin ifadede bir yabancılık lhsaniyede Şerifhey çeşmesi ~oka#ln~ 

kalmaması için gösterdiği titizlik bü- No. lu adliye binasında Üsküdar forş sil 
Yu .. k b" mu aff k t t murluğu odasında üç defa baıoıırııdıkl' ır v a ıye e varmış ır. ıs 

, sonra en çok arıtırana ihale edilir aıı', 
Eserin Deli Petro'nun imzasından ya arttırma bedel muhammen kıymetin ~ ı 
pdmış güzel bir kap içinde hususi ta· ini bulmak veya satış isteyenin alaca~1~ 
bıları lda vardrr. ruchani olan di~er alacaklılar bulun\!" 

Tebrik ve tavsiye ederiz. 

plan.da bulunuyor ve piyasayı onlar 
idare ediyordu. Bugün hamdolsun a. 
ra.mızda bunların mevkii ikinci plan
da kalmıştır. Ve yavaş yavaş onları 
silip süpüreceğiz. 

Bu güzel netice bittabi hliküıneti

ml:ıin .sizin bizimle alaöadar olarak 
ihracat maddelerimizi ve bu işle uğra. 
şanlarla. meşgul olmasıdır. Artık gö. 
rüyonız ki yüz kızartıcı haller olmı · 
yacaktır. Burada toplanan arkadaş . 
!arım nnamına size en derin şükran 
hislerimizi bildiriyorum.,, 

Bedri Nedimin alk:r§l!ar"'/a biten söz
lerinden sonra .;ö::iı tekrar lç Ticaret 
Umum müdi'lrü Bay Mföııtaz Rek al
mış ve kısıaca.: 

" - Madem ki ayni gaye için çalı. 
şıyoruz, muvaffak olmak en tabii bir 
netice olacaktır, demiştir. 

BUGDAY TOPLANTISI 
Bugüıı sabah saat 10,30 da buğday 

ihracat tüc(}(I;rlarımız yine iç Tiorıret 
Umum müdürü Bay Mümtaz Rekin 
ba.ş"k1lnlığında top"'/ana:rak, bu madde. 
mizm .standardizcsi için M.::ırTanıacak 
ni.~.mımıame etrafındil kmı:uşulacaktır. 

Dünı;;, toplantuf.an 801ıra stand.ardi
za.81JOn umum müdürü Bay Faruk 
Sünter tarafV'rtdl'.ıın bu mıuidıenin stan. 
dardizesi için 1ıazır1atıan avıaım proje 
teksir edilerek bıcğOO.y tücoarlarına 
dağıtılmıştır. 

B. MÜMTAZIN MUHARRlR!MlZE 
SôYLEDIKLERt 

Toplantıyı id'1re eden iç ticaret U. 
muuı. J!ürlürü B. Milmtaz Rek to1JUıntı 
dan sonra kendisini göreıı bir mıthar. 
ririm~ §ıml.lı.rı söylemi.Jtir: 

" - Maksadımız memleket ihraca· 
tmı en muhkem esaslara bağlamak, 

maddelerimizin hem kalitesini, hem 
sürfününü arttırmak, şöhretine halel 
gelecek manileri yok etmektir. Bu 
maksatla çok geniş mikyasta tetkikat 
yaptık ve yapacağız. Hazırlıyacağı -
mız nizamnameler buna e.sas teşkil e. 
decektir.,, 

bedel bunların o gayri menkul ile trtıl 
edilmiş alacaklarının mccmuundan rııı1 
ya çıkmazsa en çok arttıraıu11 taahh~. 
hnki kalmak üzere arttırma on beş #' 
daha temdit edilerek 25- 8- 938 tariJıİ~ 
de perşembe günü saat 14 buçukta üsl> 
dar icra memurluğunda :yapılacak ari1 

mada bedel salış isteyenin alara~ı rucıı 
ni olan diğer alacaklıların bu gayri ıtleır 
kul ile temin edilın iş alacakları mecınıtılır 
dan fazlaya çıkmak şartile en çok arıtır~ıl' 
Iara ihale edilir. Böyle bir bedel elde t 
dilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi d 
şer. 

3 : Arttırma bedeli peşindir. Arttırıı': 
ya iştirak için yukarda yazılı kıymetiıı 
7 buçuk ni~bclincle pey akçc~i veya tıl~ 
bir bankanın teminat mektubu tcYdi e 
lecektir. 

4 : Gayri menkulün kendisine ihale ' 
lunan kimse derhal ,·eya verilen miilı1 
içinde parayı verrne1.se ihale karan fesJ!~ 
lunarak kendisinden ev>el en yüksek tt 
lifte bulunan kimseye arzetmiş olduğıl ~ 
<lcilc alm:ığa razı olursa (ona) olınll 

veya bulunmazsrı on beş gün müddet 
arttırmaya çıkarılır, en çok arttırana ill 
le edilir, iki ihale arasındaki fark ve 
çen giınl ·r için o/c 5 den hesap olunaC:1 

faiz ve diğer masraflar ayrıca mahkeıııe· 
hacet kalmaksızın nıemuriyetimizce aııc 
dnn tahsil olunur. 

5 : İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
lacaklıların ve irtifak hakkı s:ıhiplcrill 
gayri menkul Ü7.erinılcki haklarının htl 
siyle faiz ve masraf dahil olnn idıliaJıırı 
gayri menkul iizerindcki haklarının il·} 
tıırihınuen itibaren 20 gün içinde evr' 
ınüsbitcleriylc birlikle memuriyctiJ1l1 

bildirmeleri icap eder aksi halde ba1'1 

rt tapu sicılli ile sabit olmaC!ıkçn s• 
bedelinin p:ıyl:ışrn:mnclan hariç kalırlıır 

Ü : Alıcı nrttırmn bedeli lıari'cinde o' 
rnk ihale karar pullarını fer:ıı.t h::ırcını 

yiı mi senelik vakıf taviz bedelini YerJllC• 
mel:.wrdur gayri menkulün nefsinden ~ 
ğan müterakim vergiler tenzifat ye te 
vir:ıt ve dellaliyc ı usumu vnJ.:ıf ic:ırc 
bor<'lııya aittir. 

7 : Gösterilen ı:;ünde arttı maya ·ştir# 
edenler arıtırına şartnamesini okumuş 1 
zumlu nı:ılümbtı almış ve bunları tıımıırıır 
kabul elmiş ac'I ve itibar olunur, yuk:lrı!l 
gösterilen gayri menkul işbu ilan ve g~ 
terilen arttırma ~arlnamesi dairesinde 5ş 
tılacağı ilan olunur. 
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Herlieıi alakaClar eden fay· 
dalı a dresleri okuyunuz; 

istifade edersiniz. -Turbo Jeneratörleri 
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Pazardan başka iÜnlerde ö~leden 
ıonra ıaat (2,5 tan 6 ya) kadar 
tstanbuda DivanyoundJ (104) nu

maralı hıı&usi kabincsn:ie hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleıı 

ıoabah "9,5 - l 2" saatleri hakıkı 
} 3
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=_-=----= ::: fukaraya mahsustur. Muayenchanr 
~ ve ev telefnnu: 22398. 

ı::-:::--~ 39 Herakllt 2~ ~ 
~ 40 Ruht mucizeler 75 ~ -------------•• 
:a. mu -.eriyi birden e.lanlara lira 4 ~ ::= .. --.. .::::::::::ı:::ıı••amn:::ı:::m::-.::: 

[_:: kuruş lkrnm cdlllr, ve 2 Ura St! ırnruş ~li.' i.: Ur. i rfan Kayra !.i. 
pel'lo alın:ırıık kalanı alda 1 er lira· % 

Vakadar !erit Jlemurlu!Jurıc! .. , . 
İstanbul Marputcular Alac:ıhan 2 ~o. uıı 

mukim Mordodanonwı Ycrnlile '·erec;ei 
malümeslnin kısmen temlikinden llayimdn

nona borçlu Galatada Şehsm·ar sokak 17 
:\o. Ju Suzantnyon npnrtıman ikinci katın. 
da mukim borçlu Madam Snrnnın birinci 
derecede ipotekli Doğa:d~lndc Kuzguncuk· 
ta Simitçi sokağında kuln eski ''e yeni 33 
• ·o. lıı ve tamamınn (1130) lirn kıymeti 

muhnınnıcnell tafsillıtı m:ıhnllinrlc tanzim 
kılınan z:ıhıt vnraknsındo ynzılı olduğu ü. 
zere zemin kat kirmlzi döşrli antre birinci 
kat bir sofu hlr oda bir merdh·en allı kır
mızı çini döşeli mutf:ık Jıir hel:ı ikin~ı knt 
lılr sofıı tizcrindc şchinşch bulunan iki 
odn bir nıutrıık bir sandık odası !Jalıçc 

ıonos bir mnlızenden ibaret ,.e binanın 
zemin katı kCırgir iisl k:ıt alışııp olup sn~ 
tarafta yangın dU\·nrı ,.e gah•:ıniz kapılı 
içinde elektrik terkos teşkillitı mc,·cut sa
hası 78 buçuk metre murahbnı olup hu
nun 25 buçuk metre mıırablı:ıı bina kn. 
lnnı bahçe olan bir b:ıp h:ıne alıklınıı umu
miye dairc,inde açık nrttırm:ı ile sntılmn
sınn kıırıır ,·erllmiştir. 

t : lşhıı g:ıyri menkulün nrllırmn ş:ırl· 

namesi 1- 7 !)3S den itibaren !)Ji/4753 
~o. ile nıcmurlyelinıizde muayyen No. 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlnrd:ın fnzla mahimot al. 
mak isleyenler işbu şarln:ımeye \'e 

!)Ji/4753 l"io. ile mcmuriyetimize miira
cnııt etmelidir. 

2 : Gayri menkul 10-8-938 tnrlhinde 
tarşıımba gllnil snnt 14 buçukta Üsk'Üdar 
thsanlycclc Serlfbe)· teşmesi sokn~ında Jy 
:\o. ıu adliye blnnsıncln Üsküdar icra me
murluğu odıısında üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arllırana ihale edilir, ancak 
arıtırma beılell muhammen kıymetin % 
75 ini bulmaz nyn satış isteyenin nlacn
ğına ruchnnl olan diğer alncnklılnr hulu. 
nursn betlel hunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en tok arltıranın taah
hüdü bnki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 25-8-938 tari. 
hinde perşembe gilnii saat 14 buçuktn O:ıı
kiiılnr !crn memurluğunda yapılacak art. 
tırmadn lıeılcl satış isteyenin nlncnAı ruc
h:ınl olan diı:lcr nlncaklıların bu gayri men 
kul ile temin edilmiş alacakları mecmuun· 
dan fozlaya tıkmak şarlfyle en çok arttı
ranlara lh:ıle edilir, bl>yle bir bedel elde 
edllnıeue ihale ~·apılmaz ve satış IRlcbi 
diişer. 

3 : Arttırma bedeli peşindir. Arllırmaya 
iştirak ic;:in :nıknrda ~·azılı kıymetin % 7 
lnıtuk nisbetinde pey akçesi ,·eye milli 
bir bankanın lı?ıninot mektubu tenli ı?di
lccektir. 

4 : Gnyrl menkulün kendisine ihale o. 
Junun kimse ılerhal \'Cya ,·erikn mühlet 

- {SlJı de_Jl n rııl· ı ,·ermezse 'h:ıle k:ı.r:ırı fcsho· 
tunnruk kendisinden evvel en 3 ükst•k lck
Jifte bulunan kimseye an:etmlş olduğu he. 
del ile nlmnğn razı ohırsn (on:ı) olmazsa 
''eyn buhınmazsn on beş ı:ıün mllddelle art. 
tırmnyn çıkarılır. En çok nrltırnnn ihale 
edilir, iki ihale arasındaki fnrk ve geçen 
günler için % 5 elen hesap olunacak faiz 
,.e diğer mnsrnnor a)Tıca mahkemeye ha· 
cet kalm:ıksızın memuriyetiınizce alıcı -
dan tııh<ıll olunur. 
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M;>r\~' ~ iVlekteplere Maaşh 
öğretmen , aranıyor 

1 - Kırıkkale Askeri San'at Lisesine riyaziye, Erzincan Askerl orta o. 
kuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Gedik
li Erbaş hazırlama orta olrnluna ~lrer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - isteklilerden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe ka
nuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözönünc alın· 
mak şartlle 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de harem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Ôğretmonllk için başlıca şnı•tJar şunlardır: 

A) Öğretmenlik kanunt vasıf ve ehli,fctinl haiz olmak yani (Lise için, 
ünlveı·slte riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yüksek 
öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı Uç yüksek okuldan veya orta 
öğretmen okulundan mezun bulunmak "e yahut Üniversitede imti-
han vererek ehliyetname almış olmak.) • 

B) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az Uç sene hizmeti şartsız olarak kabul etmiş 

olmak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekU olanların 
dilekçeleriyle birlikte hal terctlmesl, hüsnühal varakası, nllfus tezkeresi 

sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini An
. 'nırl:ı ı\skı>rT J.ıselc>r Miifetttşllğlne göndereceklerdir. 

6 - UçUncU maddede yazılı enak \'8 vesaik ve genel şartlara nazaran 
öğretmenliği uygun görülenlerden IUzumlu diğer evrak sonradan istene
cektir. ( 879) ( 3082) 

Aydın Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Aydın Mesudiye mahallesinden ]{uyucu Mehmet kızı Cemlle taratm

dan o mahalleden Uluborlulu Niyazi aleyhine açılan boşanma davasının 

Yapılmakta olan muhakemesinde mUddeaaleyhln 1kametgA.hının malQm 
olmamasından llAnen tebllğat yapılın asına karar verilmiş olduğundan mu
hakeme gUnU olan 16 - 7 - 938 cuma gUnü saat 10 da mUddealeyhin bizzat 
mahkemeye gelmesi '\'eya bir vekili kanunt göndermesi aksi takdirde 

hakkında gıyap kararı ittihaz edil ece ğl davetiye yerine geçmek üzere IIAn 
olunur. (3959) 

ltitanbııl Belediyesi ilanları 
Belediye hastahanelerlyle müesseselerine lüzumu olan 3780 kilo reçel 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo reçele 45 kuruş bedel tahmin edil

miştir. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görUleblllr. İstekliler 2490 N. it 
kanunda yazılı ...-esika ve 127 Ura 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektublyle beraber 8 - 7 • 938 cuma günU saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (l.) (3785) 

Vskütlar Mıntakası Tapu Sicil !ıfuhafız· ı 
luğıından: 

kannvat ,.e mecrasına tnboan ve çok eski. 
denberi Nasuhi eşi Feridenin ve nrısı 

Memduh vereselerinin mlistnkillen ,.c fası
ltısıı bir surette ve (Nasuhi bey suyu) n. 
eliyle sö:rleııerek tnsornıf edildlAi anloşıl
dığlndnn nlıkiımı sabıkaya göre ve kana. 
,·atına tobniyetle suyun senctsizden bu ,·e
rcseler namına tescili istenilmiştir. Tem. 
muz ayının dokuzuncu cumartesi günü sa
nt 14 de yerinde tabaiyet ve inceleme yıı
pılacaktır. Kanavntına tnb:ıiyetle bu su 
üzerinde herh:ınsl bir şekil ve sebeple mül 
kiye! ve snir nlCıkn iddiasında bulunncak 
olanların ellerinde evrakı müsbilelc,•iyle 
birlikte keşif gününden evvel 938/465 dos· 
ya No. siyle Muhafızlığımıza veya keşif 

gilnlinde yerinde iş görc<.'ek memura mü
racaat etmeleri l!lzumu iliın olunur. 

(25!l!l0) 
~ dan ,.0 ,..,.,., ...... ,1 ... 1 \ j! Röntken Mütehassısı ji 

ı::-ı::;_=::_-_:! 41 Depr~f~~~! s•~Rt 50 = ~~ re ~~~=~rn :!,'~,:: ~:~:ı;~~:r1e: ~:rı7 ' 
- 42 GUnUn hukuki ~ H • ' 

1 

• ı· ve içtima! 7f' -::g : : conkeı ~ıkaktu J\f.laneı apartıman 
meseleleri U .No. g. ıcı 

- 43 Ef!Atun 35 ~_-=: • • 

5 : İpotek sahibi ıılaeaklılnrln diğer alü. 
coklılnrın ,.e irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarının lıusu- ı 
siyle fniz ve masraf dahil olan iddlnların:ı 
gnyri menkul ü:zcrlncleki h:ıkl:ırının ilan ı 
t:ırihinden ilibnrrn 20 ı:ün içinde evrakı 
müshilclrriyle birlikte memuriyelimizr 
hllılirmeleri icap eder. Aksi hıılrle hak
ları tapu skilll ile sahil olmadıkça ı;atış 

hedC'linln pnylnşınnsınılan hnriç kalırlnr. 
fi : Alıcı nrllırm:ı bedeli harlrinde ola. 

rnk ihnlc knrnr pııllnrını fernlt harcmı YC 

Üsküdonla Kısıklıda Küçük Çamlıca 
caddesinde eııkl 8, 8, 8, yeni 8, 8, 10 kapı 
No. llı :\ris\ıhi ey eşi Ferrcfenin varisi 
mohı1uınıt ':\fe'mrlııh ev1Atları Mustafa Beh
çet, Ali • 'nci \e Memduh karısı Gülistnn 
ve Asaf kızı Ayşe Fahriye ve Abdullah 
kızı Tahlrf'nin 26 Mart 341 tarihli tapu 
senediyle tasarruf ,.e mülkiyetleri altında 
huhınan mllnhelliın köşk ars:ısının içinde 
,.e l:öşc b:ışındn bulunan su hazinesine a
kan tallı suyun mecrası bu g:ıyri menku
lfin karşı tnrnfında çıkmaz Kliçük Çnmlıc:ı 
sokai:;ındn ,.e e ki 1-3 No. lu hissei ş:ıyin
lı gnyri menkulden gene kayden ş:ıyl \ ' C 

mnhallcn m!ist:ıkll bir şekilde tnsnrnıf o. 
lıınnn H' Konya ,·alisi llas:ıı1 (paş:ı) \'l're
seslnin uhdesinde bulunan taşhkclan gelen 
ve ıtağ suyıı olıluAıı anlaşılan hu suyun 

yirmi senelik Ynkıf taviz bedelini ,·ermeye 1 edenler artlırm:ı şartnamesini okumuş lii. 
mecburdıır, gayri menkulün nefsinden do. zumlu mııhimah almış Ye bunları tamnmcn 
l:lan müterakim vergiler tenılfat ve lem·i. kahul etmiş ad ve itibar olunur, yukarda 
rat \'C dellaliye rusumu vakıf icaresi borç- gösterilen gayri menkul işbu ilan ,.e gös
luya aittir. terHen nrllırmn şartnamesi dairesinde sa-

~ " .. s: .. ~: :::::::::::::::::::::r.1::::::111::1111::11U11C::a 
~ 44 Gizli harpler 75 7 : Gösterilen günde arttırmaya iştirak tılnenğı ilôn olunur. 

-::~"::.~ 45 Dlsraellnln hayat? 1011 ~ 
46 Metafizik nedir 2~ ~ 

! ~ s 47 Yeni adam '7~ ~ 

~ 18 lrsiyNin tPsirlerf 75 ff 

" 50 Est.:ıtilr 2~ r 

Bizans 1 m para· 
I l "' tor usunun 

Tar;hi (_ 49 PolltikA felRPff':ıı! 75 ~I 

~ <Bo ıerlyı blrd<'n alanlara ı llrıt 1 Hızrm.~ mP1ı~ıııı 
\ 59 kuru, lkrnm ed'lh ve ı lira Sfi ku· ırzım 111llıır 1111.,., 

;: ruşu peşin alın:ırak kalanı ayda ı "' rt;n lr.tJ.:ilc ı·e le· 
\ llradan vı-rr"'l)'P hırakılrr.) tehfıii t'ı/İI rrır~ ht' 

f fJ ~C'I SEHİ 
l 51 Erncılt 
i 52 Para 

\ " .. " i oJ Sezar 
.ı: 54 timi felRefe 
~ :: 5:S Kanncaların hayaU 

ıoı 

2:1-
41 

4fl 
7~ 

3~ f 56 DeoınstPn 
\ 57 Çic;eroo 

( ~: ~ı:::tlzma l~~: il 
{ 60 Yeni kadın "' ~ 1 

I (Bu "erili blrdf'n Alanlara 1 lira 26 ~ 
~ kurue ikram edilir: ,.,. t lira .ı knru' : 

~ peşin almarak kalanı a vıla 1 er lira- ~ 
~ dan ,·ere.o;lyc bırakılır. ) i 
~ '7 NCt SEHt %_ 

\ 61 Vikontun ölUmU 1 ~~ ~--=E-' 
i 6?. Encılt il •r• 

\ 63 l.iza 100 ~I 
~ 64 Evlilik 211 ~ 

(_ 6!'i Gizli pı;~~1~rbt Ver i: ~· ~_i 
.\nkıırıı ı : ıılı1ı•'ı \" 'hl'I 1'ıl:ılıt·,· ı 

•ı.t:ı:zıı ••11ıığ11 hnl· 
ris bııgiin lıilt ay
lınlalılm111nı~ bir. 
rrı~· farrıf/JIN l"llT• 

fır. Tet·fik l'rfim· 
tıırnfınılnn 

li.~ıı nı m 1~11 \tt·rt· 

IP.n B i zmı.~ l 1111'11· 
rrıtnrlıcğunmı ta· 
rilı; nrflı f<ffıq• 

bu •nırlııılntılmn· 
rnı{I lrlrrıflıırı fP,'I· 

bit etmrl.:11' ''" hn· 
fiin Hizmı~ tnrıhı· 

rıe frmn.~ .,,,,,,.,,k 
Şnrk·i Atıruıın ım· 

parotorluqun11rı 

hin 'IPnr.lik 1111kıı

tJfını hiJ.:ıiıı• ,,,. 

nı1ıkterlır 

Piyrıh l/ılZ lm-
ru~ olıı 11 1tr1 ki· 
trıpçırlrı l>ı1lım111. 

Tnpfrrrı rnürnrwıf 

makailı: - ı.~fnn· 

bul, Vakit Y11rdt1. 

- l~URUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -
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ter Halcstablc, eğer ev~ telgraf çekerseniz Li\'er· 
pol'tla tahkikata devam edildiğini yazmayı unut· 

ll'ayınız. Oradakilerin, bunu böyle bilmesi lftzım. 
Sonra sizin civarda da ufak bir taharrlyatta bu· 
lunmak !Azım gelecek. Ve öyle umuyorum ki, 

doktor Vatson ve benim gibi iki polis köpcyl. o • 
ralnrda her halde işe yarıyacak bir koku alabile· 

<'Oğiz . 

• • • 
Akşam üstU, doktor U:ı.kstable'nln meşhur 

müessesesinin bulunduğu Peak kasabasına var· 
<lık . ısırıcı bir soğuk vardı. Sular kararmıştı. So
fadaki mnsnnın üzerinde bir kart duruyordu. Dl -
:r'l gören uşak, efendisinin yanma geldi ve kula. 

ğınn bir şeyler fısıldadı . Bunun üzerine doktor. 
asırr derecede belli olnn bir hPyccnnla bize ırnn

dü. 
- Dük cenapları gelmişler, klı.tibl hususllerl 

ile birlikte odnmdn bulunuyorlarmış. Buyuru • 
nuz. centilmenler. sizleri ona takdim edeyim. 

Bt1n mevkllm. mesleğim itibarile devlet siyn -

S"t adamlarını tanırdım. Onlarla yakından te
maslarım olmuştu. Fakat şu dakikada tnnıştırıl
dıı';ım1z adnm. bunlardan hfc birine benzemiyor

du . 
DUk uzun boylu, levent bir adamdı. Çok ince 

giyinmişti. tnce uzun ,.e asık bir yüzü "ardı. Ga
ga ve uzıın burnu yilzilne bambaşka, Adeta kaba 

9 -
- Buna emin misiniz?. 
- Tamamiyle .. 

- O halde, size göre hA.disenin mahiyeti ne· 

dil"?. 
- Bisikletin bir bahane olması ihtimali var. 

Bisikleti bir yere gizledikten sonra, çocukla hoca, 

yaya olarak kaçmış bulunablllrler. 
- Tam üstüne bastınız. Fakat bu bahane pek 

aptalca değil mi? .. Ha, bu sundurmada başka bi

sikletler de var mıydı?. 
- Evet, müteaddit blslldetler \'ardı. 

- ~u halde, firari, birlikte ve bisikletle kaç-
tıkları zahabını uyandırsın diye, iki bisiklet sak

layamaz mıydı? .. 

- lhtlmal.. 
- lbtlmal değll, şUphesiz öyle yapardı. Bina· 

cnaleyh, bu "bahane,. nazariyesini doğru bulma. 
yorum. Fakat ılu tek htıdlse, bile tahkikatıma baş. 
Jamak üzere harikuHl.de güzel bir başlangıç nok

tası teşkil ediyor. Hem, nihayet bir bisiklet ko
laylıkla tahrip edllemlyeeck veya sakJanamaya· 

cak bir şey değil ki.. Bir sorgu dahn. Hiv kimse 
çocuğun kayboluşundan bir gUn evvel gelip kendi. 
sini aradı, sordu mu? •. 

- Hayır .. 

- Hiç mektup falan aldı mı?. 

- Evet, bir tane. 
- Kimden? .. 
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Çünkü ASPrRIN $enir.;; 
denberi her türlü so§uk•I· 

gtnlıklarına ve• a§rılara karfl 
tesiri ıaşmaz bir ilaç olduaunJ 

lsbat etmiıtir. 
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beledlreslnden: 

-... 

A S P 1 R 1 N rn feslrfnife• 

emin olmak için lütfen 

sına dikk•t ediniz. 

Hirincı 11Dıl Operatlr 1 
Or. CAF~ TAYYAHI 

Umumi cerrab1 ve sinir, dimal illetik 
cıerrablli mfltelumla 

PARts TIP FAKOLTESI S. 
ASISTANI ' 

Çarpmba kazuıoda tahminen "226" hektarlık halihazır haritasının 
7aptırılmuı ltl ıenel prtnameal dal resinde ekalltme7e çıkarılmııtır. 

2332 nmnaralı fOfGr ebltyetimi kasara 
uyi ettim. Yenisini çıkaracatımdan eaki. 
sinin hQkmll yoktur. 2332 dcllll ıoför 1111. 
hal. (25988) 

Erkek, kadm ameliyatlan, dhnal 
estetik ttyQz., meme. karın burutuk· 

ı - Yapılacak haritanın muhammen bedeli meaktn arazinin bektan lulu ft pnçlik ameliyatl,. 
.. H" ıııa svrt mukb arut..ın ıı.,., .. U::ı84w •--------...,.----: 

J - Munakasa aoık ekılltuıe usulltıle J,90..aafılh. kanun mucibince ic
ra olunacaktır. a:·~:.S:.. an l'CI 111 

8 - Muvakkat teminat 292 lira 60 kuruttur. 
' - Mtınakasa 4 • 'l • 938 tarihi ne mllladif pazart11i slllltı ıaat 16 da 

1292 numaralı sandalcı ebllyetnameml 
nrl eltim. '\"enlllni çıkaracatımdaa eski· 
sinin hQkmll yoktur, - Kadıkö11, ıandalcı 
Ahmet f>llu Hüıe1111t. (25983) 

Olleden 10nra Ocmllcfir. Tel 44C& 
lit-\•ııtlu Parmak!capı. Rumeli han. ı 

Çarpmba Beledl7e dairesinde icra olunacaktır. 
5 - Poeta ile ıönderllen teklif mektuplan iadeli teabhlltltı olması ıa.. ZAYi 

l·'al;Jı lcr~ından: 
sımdır. 

6 - Şartname Çarşamba Belecllyesl muhasebesinden paruıs alına. 

Rize • Pazar kazılllndan almıf oldulum 
nllfus teakeremi zayi eltim. Ytnllini ala. 
catımdan eskisin1 hllkmll yoktur. 

Bir deyinden dolayı tahtı hacze ılını11 
paraya çevrilmesine karar verilen 1132" 
pllka numaralı Doç markalı otomobil 
30 • 8 • 938 ıllnft ult 13 de birinci artı~· 
mıuı ve kıymeti muhammineslni bufriil
dılı takdirde 5 • 7 • 938 sah lflnft saat' 13 
Şifll civannda Levent çlfUillnde mftzaye. 
desi icra kılınacalından taliplerin mezk6r 
mahalde bulunacak memura milracaalları 
flAn oluQr. (25985) 

bilir. (3686) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

RiH • Ptl%al', 1l•mfin nahl11ui Salava 
H11ilnden Ferah 'olullarından Omer. oğlu 
Yakup Pıl'flh 3U. (11385) 

ZAYi 

ZAYİ 3. üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 f~iradır. 

1331 aeneslnd• Şehzade S01171Danpaıa 
mektebinden aldıtım rilfllye tahadetna
memi kaybetU.m. Yenisini çıkaracatımdaa 
eskisini hükmQ yoktur. - Feridun Sarı.. 

Elli sene evvel OrtalrJlyde "Kllrkçll" o
kulundan almıf oldulum falıAdeınameyl 
uyl etmlfimdlr. - Şadan. (2$919) 

-------------------------------------::~----- ----~-:-:-----------:~-----------------------------------------.....""""'!"'-- .KURU~wı kitap 14tklln<ie roman tefrika& .,. 

- llabasınaau .. 
- Çocutun mektuplarını açar mııınıı? •• 
- Hayır. 

- Mektubun babasından oldufunu nereden 
biliyorsunuz! •• 

- Z'arfın Bıerlnde DUkUn armasının reıml 
Tardı. Ve 7azı da onun elyazııı idi. Hem. dllk de 
otluna mektup 7azdıtını hatırlıyor. 

- Onciaa evvel daha batka bir mektup aldı mı 
ald171& ne ıaman? .• 

- Çok ıaman evvel almıştı. 
- J'ranaactan fll&n. 

- Ha71r oradan hiç mektup gelmit detildlr. 
- Suallerimin takip ettlll yolu anhyonunuı 

detti mU ••• Çocuk ya zorla kaçırılmıştır, ve7ahut 
ta kendi anuıuyla gitmiştir. İkinci şıkı kabul et. 
tlllmlı takdirde, çocutu bu tekilde bir harekete 
18Tketnıek ıoııı harici bir teşvlkfn olması l&zım. 
dır. Ve eter. onu görmele gelen ktmae yo"sa, bu 
tetvlkln mektuplar Tasıtulyle olduğunu ıözö 

rdinde tutacağız. Buııdan ötUrU de kimler ve ne. 
relerle muhabere etUttnı meydana çıkarmak la. 
tl7oru . 

- Size bu hu111ıta fazla bir eey söyllyemiye • 
eeflm, Jıllıter Holmeı. Yeglne muhabere e l 
lnaanm • bildiğim tadar • babası olduğunu a e· 
deblllrtm. 

- KayboJdutu gUn kendlılne kim 7azdı. Ba-

IEBLOK ROJ.ıMES fP.A'1NDA ıı 

ba ile oğul aruındakl wboaaebet. nasıldı?.. bl 
mlycll, yoksa biraz oeker renk ml T ... 

- DUk hazretleri hlo klmae ile 11kı fıkı dost 
dellldlrler. Kendllerl---daha ılyade bUJUk meaele
lerte utraşırlar, ve oaun için de alelAde he7ecan. 
lara, tezahürlere karşı blgloedlrler. Fakat çocu· 
la karşı, icap etUll ka4ar dalma mUtflk davra
nırlardı. 

- Fakat çocuk daha ziyade annealnl senyor-
du, delil mi? .. 

- Evet. 
- Bunu kendi atzıyla ıöylemlt mldlrT 
..... Hayır. 
- O halde dUk söylecll. 
- Yok canım efendim, yok. O da ıöylemedl. 

- O halde, bunu nereden çıkard•nız, blleblllr 
misiniz? .• 

- Dllk cenapları huıuıt kAtibl ile bir kaç ke
reler mahrem ıurette konuemuştum. Ve bunu o 
söyledi. 

- Ya öylQ mi? .• PekllLha ... DUkUn ıon mek· 
tubu, çocuk kaybolduktan sonra mı oduında bu· 
lundu? .. 

- Hayır, çocuk mektubu yanına almıt. Hem 
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