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Ş k • • • Basın Birliği kanunu dün kabul edildi 

e er sanayıını Dahiliye Vekili Şükrü Kaya beyanatta bulundu 

himaye prensibi "Gazeteciliğin ne derece şerefli olduğunu gös-
. .. . teren· birşey : Bu, Atatürkün de gazetecilik 

Başvekilin Parti Kamutay grubunda ızahatı muteakıp t . I b 1 ·· ft h. b 1 d 
alkı larla kabul edildi e mış oması ve unun a mu e ır u unr:nas_~ ır,, 

ş "Gazetelerimiz büyük mılli davalarımızın daıma on 
Parti Genel Sekreteri safta gelen müdafıler i ve muhafızları oımuşlal'dır,, 

Halkevlerinin nahiye ve köylere Ankara, 28 (A.A.) - Bugün Re-

k d 1 v • • • • , d • fet Canıtez'in başkanlı~ında yapı. ad ar teşmil e İ eceginl 50 y.e 1 lan B . .M. Meclisi toplantısında "Ba-
sın "Birliği" kanun lrtyihası müzake· 
re ve kabul edilmiştir. 

Akdeniz ufukla- Kanunun maddelerinin müzake-

f l n da başlayan 
aydınhk 

Anupa i~tcl"i İbpaH) n ccııhc inde, 
dolnyıı.ile Akdcııiı; hın ;ca~uıt.ln ubbi 
Lir üki'ın, dnhn doğ l'llım bir nn lll';'lllll 
ıJcn-c ine gkccck ••ibl güı·üııüyor. 

Londra ntlcuıi ıuüıl.nhnle koınitc~in. 

de ~o\·yet Hus;ra da dnhil olduğu 

hn hle 1ngill:t plfııımm t nt l>ikl husu. 
buıııln de\ lctlcl'in lılrlcşmclcl'i lm ü

uıidi uyıuıdn·ıyor. 

na~>el:ilimiz B. Celôl Bayar. 
< ı· ı·: sı ~ iinru s·ıyı/amızda) 

resi esnasında. muhtelif noktalar ü-

zerinde tadiller yapılmış ve bu ara
da Bıı:mı Birliği mensuplarının si- • 
gorta edilmeleri hususunda Blrlflc 
merkezi idare heyetinin saH\hlyeti 
üzerinde duran Kemal Ünal (lspar-
ta) Avukatlar kanununda olduğu 

gibi bunun bir kanunt mecburiyet 
haline getirilmesinin daha doğru o
lacağı rnütnleasında bulunmuştur. 

Dahiliye Veklll ve Parti Genel 
Sekreteri ~ül<rü Kaya şu cevabı ver. 
mlştlr: 

"Ayni meslek mensubu zllmrele· 
rin hayat tarzını düşünerek ihtiyar. 
lık, mnlüllyet, öllim hallerinde sigor. 
talarını temin etmek yüksek cemi
yetlerin vazifeleri icabındandır ve 

--- . -----------------------

B. Şii7:rii Kaya 

bu behemehal yapılmalıdır. Avukat. 
ların btrliği teşekkül edeli, baroları 
kurulalı haylıca zaman olmuştur1 
Mesleğin hududu taayyün etmiştir. 
Kazançları anlaşılmıştır. Hang\ yaş. 
ta mesleğe girdiği, hangi yaşta çık
tığı bellidir. Binaenaleyh avukat • 
Irk kanununda muayyen doneler U

zerlnde böyle bir karar alınmıştır. 

Hallnıkl bugün bizim toplamağa ca-
lıştığımız meslek müntesiplerinin 
mebde ve müntehası IJclli değildir. 
Kaznnı:ları ve sayıları, ekseriya ınüp 
teın oldukları lıastalıklar nelerdir, 
lıunlar sarih surette nınlüm değ-ildir. 

(Sonu: Sa. 10 Sil 4) 

Spor teşkilatı kanunu 

Muayyen yaştaki gençlerin klüo
lere girmeleri mecburiyeti konuyor 

ltnlyn lıül~ümctinin lııgiltcrcyc 

Jtıüracnat ederek nonıa anlu~nınsı

ıuıı bir gün C\'\'Cl mcriyct nıc,·kiinc 

girme i için lspnııyndaki gönüllüle
rin geri çckflıııe:si şnı'lınm knlılıı·ıl. 
nın mı tckllf ctmc::-i, bu memleketin 
,\kucniz lyn ctincle dikkate değer 
hir değişiklik bnşladı7"'ını gö teren 
hir nlamct idi. ]i'nknt İtnlyacla h<iy. 

"<>beı> olan nınlllcr o \'nkft kAfi dere
cede nytlmlnmnnmı!J'itl. 

lııg'llteı·e hükiımeti 1tnlynnm tek. 
lifhıl kabul etmedi. İngiliz • Jtnlynn 
aııJnşrıın mm meriyet nıe,·kllne gir
nıesi için 1 pnnyada gönlillülerln ge
l'i çekilmesi şartının nıuhatnzıısındıı 
l rnr cttJ. Dunun üzerine ltalya ile
l'iye doğru yeni bir adım attı: ı ım n-
3·aıJaki ltalynn gönüllülerinden on 
hin ki.,lnin cephe arknsına alınarak 
hnrp hnreektlerl ile aliUmlarııun k e. 
rıilcblleecğlni bildirdi; İngiliz • 1tnl. 
Ynn anla<;:mnsmın bu şart ile merl
yet mc\·kiine glmıeslnl istedi. 

Mec)isjnde Ankarada beden terbiyesi 
ingiıtere ile yaptığımız yüksek enstitüsü açılacak 

(l'nzıs1 4 üncU saıı/nda) 

Millet 

Bu ikinci teklif İ:spanyada bitmez 
tükenmez şekilde de\·am edip giden 
harp \'aziyetlnden İtalya lıüki'ııneti
nin de nı·trk hıkmı~, usnnınış olılu
ğunu gösteı·i)ordn. Her halde ltnl
ya General Frankonun Cumhuriyet.. 
çlJcı·e karşı galebe ini arzu etmekle 
hcrnher bu gnlcbeyi temin husu~un
da f:ôlıııdiye knd.nr kenılislnln yaptığı 
fednkArlıklnra nihayet \'ermek için 

ASIM US 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

anlaşma tasdik edildi 
1 ürk-ingiliz dostluğu hakkında 

hatiplerin sözleri 
Bazı müessese ve cemiyetlerin idaresi 

kanunu da kabul edildi 

Prensiplerimiz dini 
dünyadan ayırmıştır 
Ruhanıler kilıse dahilinde ayinlerini 

yapmakta hürdürler 
Vlektepler, halk hastahaneler idaresi ruha· 

ni vazifes i olmıyan kimselere mevdu 
bulunacaktır 

Mevsim hastalığı 
J 

Birortanıc7dep talebesi 1ıoro.sıııı tehdit etti ve ma1ı1d'tm oldu. 

(Yazısı ~ inci sayıfanıı-:::da) 

f ........................................................ . 

i Senesine varmadan 

Ankara, 28 (A.A.) - Basın Birliği 

l~anununun kabulünü takiben bazı 
müesseselerin idaresi ve cemiyetler 
kanun layihasının müzakeresine ge~il
miştir. Bu mevzu üzerinde Berç Türk
er tarafından ileri siiı:illen mütaleala. 

ij)ünfecin peşinden: 

· Günün meselesi: 

ı_ 

lstanbul; fare istilasına 
uğradı, kediye ihtiyaç 

.. " l'" I? goru uyor .. .•. -
Geçen yaz kedi katliamı 
ba§ladığı zaman, bu mu
kadder neticeye açıkça i
§aret etmiştik. Buna rağ- · 
men ne yazık, ki boyuna 
binlerce ve binlerce kedi
ye kıyıldı ve işte .. dediği-

. k ? ' mız çı tı ..... 
YAZAN: 

M ehmed Selim 

(Yazısı 8 inci sayıfnmı7..da) 

........... -...................................... . 

n. Şal:ir Kr.~rbfr 

Dersim 
kızı 

Yazım Niyazi Ahmed 
Pek yakında tefrikasına 
başlıyacağımız aşh ve ma
cera dolu güzel bir roman 

· ra karşılık olarak Dahiliye Vekili ve 
Parti Genci Sekreteri §unları söyle • 
miştir: 

"Bu kanun Türk camiasının ve 
Türkiyede oturan diğer cemaatlerin 
nizamı ammeye ve ihtiyacatı hazıra. 
ya uygun bir ~ekilde birlik teşkil ede. 
bilmelerini temin için yapılmıştır. 

Kanun, teşkilatı esasiye kanununa 
c diğer ana kanunlarımıza tnmamiy. 

!e muvafıktır. Ayrıca istisnai hüküm
leri yoktur. Yalnız eski cemiyet kanu. 
nunun bugünkü teşkilatı esasiyemize 
uygun olmıyan ve ihtiyaçlarımı7.a te. 
vafuk ctmiycn cihetlerini çıkarıp ica. 
beden hükümleri yeniden koymayı is. 
tihdaf etmektedir. Türk milleti bey • 
nelmilel meselelerin bilhassa Cumhu
riyet teşekkül ettikten sonra tarafey. 
nin rızalarile halletmeyi kendisine şi. 
ar ittihaz etmiştir. 

Beynelmilel mevcut olan muahedatı 

(So1iu Sa. 4 .Sü. 1) 

Alman yada Antisemitizm 
Almanyuda l cnldcn ıuıtiscm iliı:m lıarcı~ctıcı·i uynııınış. llerlinde 

\'0 tli~;cr büyük Alman :;;chlrleriıule binlerce, Yahudi tc\'Jtif olunmuş. 
Bir tnı-nftan da bu Ynhudllcıin ııınllaı•ım ve mülklcrlııl cllcı·iııdcıı nl
mnk iı,:iıı tül'lü tedhirlcı• dii:;-iinülii yormuş. 

~follınulıır ki .ılıı-;-hı tan C\ \el bütün Alınnııyndnkl Ynhmliler 
t.n:r.yik, hnpis, ho~ kotnj gibi şiddet hnı·ckctlcrine uğl'nnnşlnrdı. O vn.. 
kit \"iyıııııulnki Ynlnuliler ı·ahnt otuı·uyorlnrdı. \'e Almnııyndnki ı·n
hu<lilcriıı hallerine bnknrak mil t<'sclli oluyoı·lardı. 

llnlbuki Anısturyn J\lmnny nyn ilhnk edildikten ~onrn bumdnkl 
nntiscmiti:r.m cereynnlnrı o kadnr şldtletll olmıı-:-tıu· ki Viynıın Yahucll
lcri hu clcfn Uerliıı Ynhtıılil<•ı·iniıı haline glptn ctnıcğo hn:;;lnııu~Jnrtlır. 
Bunun için bir çokluı·ı Alnınııyıı ya g-itnıl -:l<'ı'<lir. 1-;:tc Yiynnndnıı Jlerll. 
ne ,.e diğer 1ıiiyiik ı\lııınn şehirle rinc doğnı nıkubulnıı bu yeni Ynhudi 
nkıııııulnıı sonrndır ki şimdi Al ııınnyadnıı nnti emltizm JınbQı·lcri gel
di. 

Hu \'u:r.iycte giirc lıntırn şiiy le bir sunl ,·nı·it oluyor: .Acalln Alman 
hükumeti Almnnyııdnki l"nhudilc r .in l·i~ nna YnhııcUlcrl için gıpta cdi. 
lecck ılercc<'<lc ı·ahnt ve huzur kimle hulıııımn<lıklarını, <lnhn <loğrıı
sn ı\lııınnyn hmlııtlnı•ı <lnhiliııdo YnhmlilPrc cnrni)·ctıo iltiı•ngfıh oln
cnk lıir yer bu 1 unmntlı~ıw mı gös tcrnıck isteyor? 

HASAN IiIDIÇAl.'I 
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\" azan: Kadnrcan Kaflı No. 74 
Ayasofya kilisesi 537 senesi birin· 

cikanunun yirmi yedisinde büyük tö
renle açıldı. O glln YUstinyanos altın 
ve mücevher işlemeli imparatorluk 
mantosunu giydi. Pırlanta, elmas, ya· 
kut ve inci gibi en değerli ta§larla sUs 
lü olan tacını bapna koydu. Yaya pt· 
mek adet olduğu halde on dört at ko-
1ulmu1 olan zafer arabasına bindi. Ar· 
kasılM!a ve etrafında bütün prensler, 
nazırlar, generaller, yüksek saray n 
devlet memurlan vardı. Zırh ve tolga
lan parrldıyan askerler yolun iki tara· 
fm.ı tutmuıtardı. Onlann gerilerinde 
en az yüz bin kitilik bir halk yığını ses 
siz duruyordu. 

imparator büyük saraydan ayrıldıiı 
zaman çdgm bir alJc1 koptu. "Ya1a r,, 
ıealeri göklere yükıeliyordu. Bu kadar 
parlak bir alay o zamana kadar görül
mliı değildi. 

Ayasofyarun avlusuna girdiii ıa • 
uıan etrafı çeviren mermer 'direklerle 
revaklara bakmadı bile ... Avlunun or
tasındaki büyük havuza aslan ağızla -
rından sular akıyor ve şmltılar, alkıt 
cürültüleri altında boğuluyordu. 

Yüstinyanos arabadan indi. Avluya 
bakan "Orea Pili,. den girdi. Orada 
büyük bir perde ile ayrılnuJ olan yerde 
tacmı çıkardı. Nartekı boyunca üçer 
üçer sıralanan dokuz kapının ortasın -
da ve en büyüğü olan ••tmparator ka· 
pısı,, na doğru yürüdü. Patrik Menas, 
arkasında bütün piıkopoılar ve papaz· 
tar bulunduğu halde onu kal'Jlladı ve 
elini tuttu. Yüatinyana., dıpnıun o 
kaı:iar sade olmaama karşılık kilisenin 
pek şatafatlı olan içine girdiği nman 
heyecan ve sevinçten kendini tutama
dı. Patriiin elini bıraktı. Biran, etraf
taki renk renk mermer siltunlan ve 
dantel gibi itlenmlt olan başlıklannı, 
duvarları kaplryan mermerleri, altm 
üzerine yapılmıı mozayikleri, canlı ci· 
bi duran tıa, Meryem ve uulerin re
simlerini, ambon'un kubbesindeki elli 
kiloluk altın haçı, mllcev'herle şU~n 

altm kaı)aifarite birlikte her blrl yil· 
zer kilo ağırlığındaki iki incili, yirmi 
bin kilo gümü§le yapılan parmaklık 

ve süsleri hayran hayran seyretti. El
li beş metre yüksekliğindeki geniş kub 
benin kasnağında kırk pencere var'dt, 
buralardan ıiren güneı, içeride yanan 
altı bin kandilin ıııklan ilstUnde eri· 
yor &ibiydi. 

Yüstinyanos coımuıtu. Gazlerini 
mihrabın Ustündeld resimlere dikti, el
lerini g6klere doğru uzattı ve ileri yil· 
rüyerek haykırdı: 

- Allaha tWcilt olıun ki beni böyle 
bir eıeri bitirmeye layık 16rdO. Ey 
Süleyman, ıenl cestlm ! 

-ıe-

PERHIZ VE TURŞU 
Teodora Romada bir safer kuandı 

tını umyordu. Madem ki iıteıdili ada 
mı papa yapmııtı amlı: monofmtler 
kiliıenln bqına geçecıkleıdi. 

Fakat it deliıti. Vijil, papa olduk· 
tan aonra bambaıka bir adam oldu. 
Monofbitlerin ıeflırlne mektuplar ya. 
zarak: 

- Dütünüı ve inanıılırınız doğru. 
dur. Ben de ıizdenim. 

bediği söyleniyordu. 
Halbuki patrik Menasa bunun tersi

ne emirler veriyordu. imparatora da 
ortodokaluiun faziletlerinden bahıedL 
yor, bu merhebin korunmasmı bildiri. 
yordu. 

İtalya birçok harpler yüzünden yı

ktlmıı ve yağma edilmişti. Papanın 
yeni bir din savaşı açması onu sevmi. 
yenleri büsbütün çoğaltacak, tahtım 

sarsacaktı. Yerinde kalabilmeıi için,. 
Teo:iorayı değil, halkı ve kiliseyi okşa. 
mak lazım geldiğini pek iyi biliyordu. 

Belizerle karısının sözleri ve zorla· 
maları bile papayı yola getiremiyor
du. Teodora çok kızdı. !mparatoru 
kııkırttr. Bunun da faydası olmadı. 

ÇilnkU papanın Bizanıtaki elçiıi Gelaj 
gerçekten zeki bir papas ve uıta bir 
diplomattı. Yüstin:yancsu elinde bulun 
duruyor, ortodoks ldütmanlanna yüz 
verdirmlyordu. 

Teodora ıustu fakat unutmadı; fır .. 
at bekledi. 

Germanoı döndükten sonra Afrika
ya genç bir general vali yapılmıştı. Bu 

adam Antaninanın akrabasından bir 
kızla evlenmi§ti ve onun tavsiyeleri 
Uı:crlne birdenbire yükseltilmişti. Genç 
vall çok geçmcıden işleri bozdu, orta. 
lığın karışmasına sebep oldu ve şimali 
Afrikanın .zengin villyetteri yeniden 
lhtilil havası içinde ufuldayıp durdu. 
Halbuki Germanos vaktile bu adamın 
vali yapdmamaaı, oraya tecrübeli ve 
enerjik bir adam llmn olduğunu s6y
lcmiı, imparator da ona hak vermitti. 
~una rağmen Teodoranın inadı ilzeri
ne bu sözlere aldmlmaıruştı. 
Teoooranın buna da canı sıkıldı. 

Üstelik Kapadokyalı Yoanis de işi 

büıbutün a.zıtmııtı. Gittikçe imparato. 
ra daha yakınlaşmış, Teodoradan 
uzaklaım:ıtı. Kaç defa Teodoranın 

verdiği emirler, bugün yarın diye baş. 
tan aavulmuıtu. Bunlar yetmiyormuş 
gibi imparatorun yamnda onu ejekiş

tirmeye batladılnu da iSlreniyordu. 
Son samanlarda Serıiy01un beceriksiz 
Uli bile biç amlmıyor, bütlln auç onu 
ıeçmft olan Teodoranm omuzlarına 

yükletiliyordu. . 
Hele Artabanoea ne oluyordu? Diln4;. 

kadar Afrikada çOrilmıyı mahkılm 

alan bu Ermeni, btlyilk IOfdan oldu. 
funu IBYLemnlne raiJnen alabildiğine 
toyaualuk ediyordu. Daha ıeçen gün 
bir ziyafette içkiyi çok bçımuı; "Ar -
tak ofullan" nm vakdle ıranda sür
dükleri ıaltanattan bahsetmi1, trana 
ıörülmemi1 derecede pn ve büyüklük 
verdiklerini söylemişti. Uydurma de. 
delerinin tranda yaptıklarını timdi de 
o Bizanıta mı yapmak iıtiyordu f 

imparator Yüıtinyanos sevgili yete .. 
ni Projektaıun ~ımı kısa bir zaman 
da konılil rütbesıne kadar yükseltmek 
le onu gerçekten 1ımırtmrı oluyordu. 

Tcodora onu bir gün ansızın Bas
yanos ve Priıküs ıibi tutturup yere 
aermeye hanrlanıyordu. O sırada ona 

hiç beftwwı lfr'-lı,t;e~t~diler-. 
- Enne-ntstın"an :ı>!r ffıatıf geln.ı1t· 

Artabanoıun kansı oBuiunu ıöylü. 
yormuı. Genç kumandana gitmi§, fa. 
kat kabul bile edilmemiş. Şimdi kadın
cağız ötekine berikine dert ycı'lryor. • 
muı. Mahkemeye bq vurmuş, dinlete-
memiş. Artabanos onun deli veya ıan
tajcı oldufunu söylüyormuş. Kadına 

''eter çekilip gitmezaen ıeni yok ede. 
'1m r.. demi1. 

TeOdora: 

- O kadına ıöyleyin, bana gelsin. 
Fakat kendinizden ı~ylUyormuı glbi 
davranın! 

Dedi. 
- BatUatilne 1 

Ertesi ıtln ıenç kadın "mukaddes 
aaray., m kapıamda mllp bllıOJOyor; 
Vaalliaayı ıarebilmek için kapıdaldlere 
yalvanyordu. 

Teodora onu kabul etti. 

Kadmcatı• yerlere kapandı. Koca.. 
ıından naaıl aynldıfını, bir lt bulur 
bulurmas onu da ıetirtecepni ıiSyledi
lt lıalde Artabanoıun atiaUnde !durma. 
dıiını. burada evlendiiini duyunca ne 
kadar üzüldüğünü, Ermenistandan Bi. 
zansa kadar olan yolu ne büyük zah
metlerle geçtiğini acıklı bir dille, göz 
yqlan dökerek anlattı. 

Teodorı: 

- Kansı veya kocası sağ olanın bir 
daha evlenmeıi en büyüle cinayettir, 
cezasız kalamaz. 

Dedi. 

- Onu seviycrum. Bilseniz ne ka. 
dar bekledim ve sıkıntı çektim. Ey 
mukaddes Vasilisam. Siz, böyle bir 
kadın kalbinin nasıl her gUn parça par
ça olduğunu bilirsiniz. Buna ra&men 
ona karıı kinim yok. Hakkımı istiyo
rum. Ben Alalhın 8nilnde karısıyım. 

Karısı olarak yapmaktan başka bir 
ıey dilgünmilyorum. Onun cezasını ba. 
fıılayınız 1 

- Sen iyi bir kadınsınJ Arzularını 
yıpatalım. Fakat hiçbir suretle bu da. 
vadan vazgeçmeme tisin! Çünkil seni 
ozrlayabilirler, sana büyük bir para 
verebllirlv 1 

- Mukaddeı Va•ilisamsıın cariyesi 
olmak, onun emirlerine uymak benim 
için en büyük ıeref vo saadettir. 

(Arkası var) 

Pamuk 
mensucatı 

Ve pamuklu endüs
trisi için yeni karar 

Bakanlar Heyeti memlekette tesis 
cdılecek pamuk ipJ:ği ve mensucatı 
sanayii hakkında yeni bir kararname 
kabul etmiştir. 

Bu kararname ile c!evlet mensucat 
fabrikalarının da 20 bin iğ nisootinde 
g<-ni~letilmesi kabul edilmektedir. 

Kararnameye göre hususl müteşe-b. 
hisler tarafından kurulacak pamuk 
ipliği fabrikaları için Jlzım olan iplik 
makir.elerincJen sabit ve seyyar var. 
gellerin yurdumuza sokulması Banka. 
lar heyetinin müsaadesine tabi ola -
caktır. 

On bin iğden az ve yirmi beş bin iğ. 
den· fazla tesisler vücuda getirmeye. 
ceklerine ve müsaade tarihinden altı 
ay içinde tesislere başlayıp nihayet 
iki seneye kadar faaliyete geçecekle. 

rine dair muteber teminat verenlere bu 
mUsaade verilecektir. Mevcut pamuk 
ipliği imal eden fabrikaların ancak 
yirmi beş bin iğe kadar tevsiat yap. 
maları için JUzumlu makinelerin yur. 
da sokulmasrna müsaade edilecektir. 

Mevcut ıplf k imal eden fabrikalar -
dan eskimiş olan iplik makinelerini 
yenilemek ıstlyenlere eskilerini mem. 
lcket dışına çıkarmak veya kul'anıl. 
mıyacak hale getirmek şartile bu ma. 
kineJerin iğ miktarınca yenilerini yur. 
da sokmalarma mUsaade Yerilecektir. 

-0---

Bir Ölüm Suçlusunun 
Muhakemesi devam Ediyor 

Çorluya tabi Halkalı köyünde baba. 
sını taammilden öldilnneğe teşebbüs 

etmekten 11uçlu 16 yqmda Hasan ço. 
cı.ık ile bunun 11uçuna ittirakten 11uçlu 
y.ına9ma Mehmet hakkındaki mahke. 
meye dün de ağırcezada devam olun. 
muştur. 

Geçen oelsede müddeiumumi iddia. 
sını serdederek suçluların tecziyesini 
i•temtıti. 

DUnkU celsede de suçlularm aw. 
katlal'ı iSOUlı ~ı'tf lnilda.fa~:ı.n. 
uul}, cturuşuuı. Karar için başka bır gu-
ne kalmıştır. 

-<>---"' 

Rıhtıma Y anaşamıyan 
Vapurlar için 

Geçenlerde İstanbul Deniz ticaret 
müdürü Bay Müfid Necdetin başkan
lığında toplanmış olan bir komisyon 
limanının umum vaziyetini tetkik et. 
miş idi. 

Liman işletme direktörü Hamit Sa. 
raçoğlu ve gUmrUk muhafaza başmU. 
dürü Hüsnünün de iıtirak ettiii top. 
lantıdan sonra lktısat Vekaletine ar. 
zedilmek Uzere geni~ bir rapor hazır
lanmış dün Vekalet adına postaya ve. 
riJmiıtlr. 
Öğrenildiğine göre, bu raporda ts. 

tanbul limanında iş hacminin geniş. 
lemesi dolayısiylc darlığı mevzuuba.. 
his edilmiş. rıhtıma yanaşamayan va
purlara bir kolaylık olmak için liman. 
da bir iskele duba!ı yapılması lazım. 
geldiği ileri sUrülmüıtür. 

--0---

T ekaüde Sevkedilecek 
Nahiye Müdürleri 

1299 tcvelliltlü sıhhiye müdürleri • 
nin Temmuzda tekaütlüğe sevkleri 
kanun icabıdır., 

Dahiliye Vekaleti İstanbul vilayetin. 
den bu husus sorguda bulunmuştur. 

lstanbulda J>u yaşta iki nahiye müdü
rü olduğu anla51ım1ştır. 

Park bekçi.,f, ge~nti ~/fJ'f"Jfl bir a· 
damı tabancayl!ı 1wt.'.'t t<trok :Joymak 
istiyenk: <>tekine: 

- Çiment" ba.!tyorswtuz,· ı;ıktnız 

trırh am"1ndan! 

Mevsim hastalıQı 

Bir boca daha 
tehdit edildi 

Yakalanan 
MahkOm 

çocuk 
oldu 

Kendisini ikmale bıraktığı için kız. 
dığı hocasını ölümle tehdit eden bir 
ortamektep talebesi, dün cürmilmee -
but asliye dördüncü ceza m!Lhkeme. 
sinde duruşması sonunda hapis ceza. 
sına çarptmlmıetır. 

Davutpaşa ortaokulu ikinci aınrf 
talebesinden 16 yaıında Sulhi çocuk, 
dün karnesini almak üzere mektebe 
gitmiş, müdür muavini ve musiki öğ. 
retmerıi Fuat kendiaine üç dersten ik
male kaldığını tebliğ etmiştir. 

Sulhi sınıfını geçemediğini ~
nince ağlaya ağlaya gitmiş, fakat bir. 
az aonra yine gelmiş ve mlldür mua. 
vininin odasına birdenbire girerek 
ceketinin düğmelerini çözmüş, belin. 

·de kılıflı bir tabancaya el atarak: 
- Seni. demiştir, öldüreceğim, ho. 

cam. Yaşatrnıyacağrm. Beni ımıfta 
bıraktın, ama, şimdi pi§1Dan olacak • 
11ın ! 

Neye uğradığmı anlayamayan aı: 
retmen Fuat, çocufun yanma y&V&f. 

ça yaklaşmış, kendlıini teselli etmek 
i11temietir. 

Fakat bundan korkan Sulhi merdi. 
venleri koprak inmie ve kapıda ikln. 
ci bir tehdit daha savurarak: 

- Hele bir dışan çık da görUoUrUz, 
demiıtlr. 

Bunun Uaerine vaka zabıtaya akaet. 
miı, Sulhi tabancaemı bir arkadaeiyle 
eivne yollamıı, annesi ile kır.kar
deşi de tabancayı bir kuyuya atmış. 
!ardır. 

Neticede yakalanarak dün adliyeye 
sevkedilen Sulhi öğleden ısonra dör. 
düncü asliye ceza mahkemesinde mu. 
hakeme ol.ınmuetur. 

Tehdit edilen .hoca vakayı yukan. 
.,aKı i.'llıı ?z.un P.ttılM'Pn ~n11T11 -

- Sulhi ıeçcn sene aınıita kalmış
tı. Bu sene de kalırsa mektepten ko. ! 
vulacaktı. Kendisine 3 dersten ikma. 
lin var; bUtünlüğe gireceksin. Çalış, 
dedim. Kendisi 1evc!iğim talebeler a • 
rasmdadır. Bu hali karşısında büyük 
bir şaçlnnlığa uğradım. Hem ıonra 
benim det'f5imden ikmale kalmamıştı., 
demiştir. 

Hoca sözlerini bitirdikten sonra, 
suçlu talebe Sulhi ayağ:ı kalktı. Kıvır. 
cık garı saçlı zayıf bir çocuktu. j 

Yutkun:L yutkuna süçunu inkar e. , 
derek ded! ki: 1 

ğmldı. Salih çocuk da şöyle dedi: 

- Sulhi okul kapısından all•Y"' 
rak çıktı. Kavgacı bir çocuk olduld 
için yanına yakla§tmı. Belinde bir ta
banca kılılı vardı. Onu alarak evill' 
cötürdUm. Kılıfı açmadım, tçinde llf 
olduğunu bilmiyorum, ama, ağır de· 
ğil, çok hafifti . ., 

Mahkeme müzakereye çekildi. l{JSS 

bir aman eonra açılarak verilen k"' 
rar bildirildi. 

Karara göre Sulhlnin, hocaaı Fusdl 
&diyen tehdit ettiği sabit görülüyoti 
fakat tabanca c;ektifi anlaşılamJYOf .. 
du. Sulhi hareketi ceza kanwıUJ1USl 
191 inci maddesinin 1 inci fıkrasııı" 
uyjun ıörWerek 3 gUn mtiddetle haf' 
se, fakat 18 yaşını bftirmemif ot. 
duğundan 1 gün hapis cezuın& mah
kfmı oldu. Sabrkaar olmadrfmdan bd 
da te<'il edildi. 

Zeytinyağ Yerine Su SataJl 
Tevkif Edildi 

Necip isminde bir açıkgöz, içiJl' 
su doldurduktan aonra üstlerine bird 
zeytinyağı koyduğu yağ tenekelerini 
Küçükpua.rda birkaç kiıiye zeytin 
yağı diyerek götürüp 11atm11, fa)cat 
dUn yakalanarak adliyeye teslim o • 
lunmuştur. 

2 inci ıulh ceza mahkemesine vert. 
len do!andırıcr Necip sorguawıdaJl 

aonra tevkif olunarak. tevkifhaneye 
gönderUml§tir. 

,-KURUN-
ARONB fARU·UI 

-· -... -···t.· .. •· 
ltlnd• 'dııındo 

Aylık N I~ K ... 
1 •11ıll 360 •• • 
ı ayhll 476 820 • 
Yıllık 900 1GOO • 

farıleıtad•D flalkaa Blrllll lçlıı aJdt 
.,ıuı lıuruı dütlUür. Poata blrliliae ıtr• 
ııılyen yerlere aydı yetmlt beter kurut 
ııımmedııtr. 

~hoııe kaydını bildiren mektup •• 
telgraf Ocrellnl, abone pıraıının post• 
•e1• bankı Ilı yollııu Oc~tlol ıdırf 
kendi Qaertne ılır. 

rnr1tl111nln h.r p01la mırked11d1 

ıw HU N"o obonı flOlılır. 
- Karnemi almak için okula git • 

tim. yardircktör Fuat defteri açarak L Adreı d•Qfştlrme DrrPll 25 koruttufj 

benim 3 dcraten ikmale kaldıfmıı -
söyledi. Halbuki biraz evvel mUdUr .. • ............. _ ... _ ....... " ... .....-, 
reçtlğimi söylemişti. Çok müteessir 1 1 • ~ (:al'falllba hl'lernl>' 
oldum; aği:ıdım, fakat hocamı tehdit 1: n 11 11 29 Haıiran • SO Haztı'lll 
etmedim. Hem ben ömrümde tabanca 6 ncı 0 11 • Gü'!!,~ 
germedim. Yalnız arada sıra.da so • CemaıUlle•nl 1357 ı t 
kakta hınırz poUs oynadıfımız zaman Ruml Haziran 13~' 14 15 

I
• Hmr ıünil 65 66 

kullandığım tahta bir tabanca vardı. Giln doluşu 4•31 4.32 
Bunu evdeki bir kılıfa koymuş ve be. Gün batıtı 19.45 19.45 
lim~ sokmuştum. Hocam:n yanında. i. Sabah namazı 2.29 2.29 
ken, belim açılmJi ve tabanca görün. ! oııe .. 12.17 12.17 
mUş olabilir.,, ikindi ,, 16.18 16.18 

Mahkeme, Sulhlnln eorgu11u bittik. ( Akşana " 19.45 19.45 
Yat:n 21.43 2t.43 

ten sonra p.bitlerl dlnlemefe geçerek. tm~Ak " 2.ıı 2.12 
mektep hademeti Seyldl çafırdı. Seyit ....... - .............................................. .. 
ıunla.rı 96yiedl: 

- Suçlu çocuk birdenbire merdi • 
venleı'tien qafı indi. Kapının önüne 
gelince dönerek, merdivenin batında 
duran yardirektör Fuada: 

- Seni öldüreceğim, göreceksin, dl. 
ye bağırd1 Bunun llr.erb:ıe kendiılni 

yakaladnn. dqarı çıkardım.,, 
ikinci phit hademe Fettah da bu 

yolda ifade verdikten ıonra, talebenin 
arkadaılarından Adil df nlenildi. Adil 
dedi ki: 

- Koridorda dolaşıyorduk. Birden. 
bire Sulhi yardirektörün odasından 
çıktı. Ağlıyor, ve bağıra bağıra bir. 
şeyler söylüyordu. Sonra gözyaşlarını 
silmek için mendilini çıkardı. Bu sı. 
rada beli açılarak bir tabanca kılıfı 
göründü. Ama içinde tabanca var mı 
idi, yok mu idi bilmiyorum; sonra ho. 
caya neler söylediği de hatırımda de
ğil. 

Adilden sonra Sulhinin tabarıcuın1 
alarak evine kaçU'an Salih çocuk ÇL 

Dünkü Hava 
Hava )ıırdun fark köşesinde buJotld• 

Ege ve Cenubi Anadoluda açık, diler ıwı
ıeıorde aa buluUu geçmiş, ribgArlar uınu
mlyelle tlmall istikametten orta ku,·veıt• 
esmiştir. 

Dün lstanbulda hava açık geçmiş, ril"' 
ıArlar tlmall tarkidcn saniyede 4 • 6 aıet· 
re hııla esmiştir. 

Saat 14 de bava tazyiki 757.5 metre idi· 
Sllbanıt en yükstk ıtıneşte tl0.5, ıınıed• 
28.I •e ın dllt6k 15 sant111'8t kıydolU.,.. 
mu~tur. 

15 Yıl Enel Buf(bl 
ANKARA - Halk Fırkoıı nanuntı t,.,O 

edilirken mtcllı tlllhaı edilen •alıf•l bl• 
naıının in,aalı bllmlı, binanın ltfrll ,,... 
ıırlıklarına ba,raruıuıtır. lıltcllıteld rl~ 
ıetloıımı..r odalı. l4nı11lttrdan tefrik ed 
ltrtk 116tiJrültctk tşua ile döıeneceldlr. 

Fındıklı ıara11ındalcl ıabılt mecllıl "'4;' 
lmsan riyaset kürıiiıü aksamı aurılarD 
Ankar,a11cı Hukolunacak ue h kir•f.I ,,,,,.. 
da aunen lcarıılacalctır. 



Edebiqat münakaşaları : 

iki edebiyatçı arasında 
bir tenkid 

Sadettin Nüzhetten Tahir Olguna 
•'Bakiye dair,, adlı eser münasebetlle 

-4-
. İşte "Baki'ye dair., adlı jcitapta 'füı.

lciye dair) olmayan birçok bahsin bu-

lıınınası metotsuzluktan başka bir şeyle 
tcf&ir edilemez. 

Müellifin "Edebiyat tarihinde araş
lırrnaJar,, ünvanile neşrettiği diğer iki 
kitap ta tarihi vesikaları, yazma men
halan, şimdiye kadar kimsenin gözüne 
•lişıniyen kayıtları bulup çıkarmak su
rctile vücudc getirilmiş eserler dc::'.ildir. 
Gerçi taşıdıkları serJevhalar, bunu an-

~atrr. Fakat bu araştırmalar. mücerr~t 
1lldi mülahazaların mahsulüdür,. Hele,. 
li'uzuliye dair, adlı kitaptaki "Leyla v~ 
Ml4.:nun" un nasıl yazıldığım bildir~n 
roman haline k.ınulmuş kısım, ilmi bir 
kitapta kat'iyen yer bulamiyacak lakır
dılardan ibarettir. Esassız ve tarihi bir 
"esikaya istinad etmiyerek tamamile 
llıuhayyilenin mahsulü olan böyle bir 
bahis te 'Bakiye dair,. adlı kitapta gö· 
ttilrnektedir. Zati'nin hayatı bir roman 
haJinde yazılmıştır. Netekim eseriniıı 
i3 Üncü sayfasında müellif, benim ta. 
hayyJlüme göre .. diyerek mevzuuna gi· 
tişmcktedir. 

Bay T,phir Olgun, neşrettiği edebi 
llıetinlerde de asla sadık kalamamıştır. 
(Şeyh Galib) in ''Hüsün ve Aşk"mr bir 
buçuk sahifelik bir mukaddime ile neş
:ctmiştir. Fakat Galibin beyitlerinde 
1Stcdiği gibi tasarruf etmek istemiştir. 
Şeyh Galibin bir mısramı beğenmemiş 
\>e o mısradaki bir veya iki kelimeyi de· 
ğiştirmekte kendisinde bir selahiyet 

bir bahis alsa idi, ben gene yazdığım 

kı!.mı ııakledeccktim ve bu kısım Bc.y 
Tabirden değil, 'Mevahibi ledünniye' 
den alınmıştır. Netekim şairin diğer 

yazma iki eserinin de- ki Bay Tahir 
yazma oldukları i~in bunlardan hiç hah· 
scdemeın.:ştir. - "sebebi telif" kısımla
rını eserime aynen dercetmiş bulunu-

yorum. ''Bina Eminliği" mes'elesini de 
Bay Tahirden alma.dığrmı burada söyle
me~ mecburiyetindeyim. Çünkü evveJce 
Baki divanını tabettirirken bu eseri bir 
defa yazmak, üç defa da tashihini yap· 
mak Jol:ıyısile dört defa adeta ezberle
miş gibi okumuştum. Bu esnada da di • 
vanda kendisine tealluk eden hususiyet· 
!eri tesbit etmiş bulunuyordum. 

''Bakiye dair" adlı eserin son sahife
sinde şu cümleler de görülüyor: 

''Bu risaleyi yazan kalemin sah~bi, 
evinde oturur, meşhur ve matbu kitab 
Jarı okuı·, onlardan bulduğu mall'ımatı 

kendi diişünı.:esite birleştirip ortaya kor 
kütüphaneleri d"laşmaya, yazma kital>
lan hususi mecmuaları karıştırmaya 
vakti ve meşgalesi müsait değildir. 

Mamafih yazıları arasrra hatalı olsa
bile ekseriya isabetli ve faydalı olur . ., 

Bu cümlenin ilk kısmı bir h·' .:kattir, 
fakat son kısmI, k ... ehhümdür. Bay T:ı· 
hir Olğun şunu bilmelidir ki xx inci as
rın ilmi eseri evde oturmak ve elde bu
lunan mahdud bc;ş on kitaba mürac;:::t 
etmek surctile yazı' ·z. Bu yolda y::=ı
lan bir eserin malumu ilam kabiJinden 
olacağı ve bir fayda temin etmiyeceği 
muhakkaktır. 

Limanda vesait. 
buhranı azalıyor 
Sparlş verilen mav- { 
oalar gelmek üzere 

ötedenberi limanımrzda hissedilen 
vesait buhranı gittikçe a1.almaktadır. 
Liman işletme direktörlüğü Denizban
ka devredildikten sonra limanın mev. 
cut vesaiti tamamilc gözden geçiril. 
mi~ ve ihtiyaç nisbeti tesbit edilerek 
mevcut siparişlere yenileri eklenmiş. 
tir. 

Fabrika ve havuzlarda bir müddeL 
tenheri yaptlmakta olan 3 saç duba. 
nm pervanesi ikmal edilmiş, teslim e
dilerek çaiışma sahasına konulmuş • 
tur. 

Bu duba çok esaslı bir şekilde çalı. 
~arak yapıldığrndan maksada tama . 
men uygun olmu~tur. 200 ton ağırlı. 
ğındadır. Diğer iki duba da yakında 
ikmal edilecektir. 

Karadenizdeki Alaplı tersanelerine 
ısmarlanmış olan 21 mavna da yakın. 

da limanımıza getirilmiş bulunacak, 
bu suretle vesait buhranının önüne ge
çilmiş olacaktır. 

-o-

Zahire Borsasında 
İdare Heyeti intihabı 

Istanbul Ticaret ve zahire borsası 
idare heyeti se!;imine, l Temmuzdan 
itibaren başlanacaktır. 

Seçimin borsaya kaydedilmiyen mu. 
ameleler yüzünden bir hayli münaka. 
şalı geçeceği umulmaktadır. 

Se~ilecek yeni idare heyetinin an • 
cak Ağustos başında vazifeye başlı. 
yacağı söyleniyor. 
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Elektrik 
şirketinde 

tesellüm işi 
d il n Metro hanında 

bir toplantı da na 
yapıldı 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya, Temmuzun birinden i. 
tibaren tesellüm muamelesi de ta. 
mamlanmış olarak bütün müştemila. 
tile hükumetimize devredilecek elek. 
trik şirketine dair muamelatla meş • 
gul olmaktadır. 

B. Ali Çetinkaya, evvelki gün, ve 
dün, Taksimdeki Nafia şirketler ba§
mUfettişliği binasına giderek orada 
toplanan elektrik idaresi ve Nafia Ve. 
kaleli erkaniyle uzun müddet göriiş. 
müştür. 

Bu arada, şirketin tesisatında ya. 
pılacak ıslahat ve idaren in yeni kad. 
rosu etrafında bazı kararlar tesbit e. 
dilmiştir. 

Nafia Vekaleti teftiş heyeti reisi o
lup, şimdi şirketin tesellüm işine rL 
yaset etmekte bulunan B. Şefik ÖrUn. 
ün riyasetinde bir toplantı da, dUn, 
öğleden sonra Metrohanında yapıl. 

mıştır. 

Şirketin tesellüm işi, evvelce de ilan 
edildiği gıbi, Haziranın sonuncu günü 
katiyyetle sona ermiş bulunacaktır. 

-0--

Prostun Tetkikleri Bitti 
Şehir mütehassısı Bay Prost üskü. 

dar ve Kadıköy semtlerinde yaptığı 
tetkikatı bitirmiştir. 

Adliye enkazı 
OenlzedökUlmesi l\•ln 

26000 lira tazım 
Sultanahmette yanan Adlıye bina. 

sının enkazı yüzünden hazinece müte
ahhit aleyhine yeni bir dava açılmış. 
tır. 

Hazine, mahkemeden molozların 

kakhrılrr.Jsmm kaça mal olacağı hak. 
kında tesbiti dehi.il ile nakil masrafı. 
nın müteahhitten alınmasını istemek.. 
tedir. 

Milli Emlak müdürlüğü molozların 
kaldırıldığı takdirde nereye dökUlebi. 
leceğini belediyeden sormuş, belediye 
de bir arsa göstenniritir. Fakat bura
sı bütün molozları alamıyacağından 

bunların denize dökülmeleri hatıra 

gelmiş, Deniz Ticaret müdürlüğünden 
sorulmuştur. 

Muhabere neticesinde Yenikapı ile 
Ahırkapı arasında denize dökülebile. 
ceği tesbit edilmi§tir. Molozların na. 
kil masrafının ne tutacağı Nafiadan 
sorulmuş, Sultanahmctten tayin edi • 
len yere kadar dekovil hattı döşendi. 
ği takdirde bu işin 26000 liraya sona 
ereceği ccvabr verilmiştir. 

Milli Emlak müdürlüğü bu paranın 
verilmesini Maliye Vekaletinden iste. 
miştir. 

-O--

Türk Malını Fena Tanıtan· 
lar Şiddetli Cezalar 

Görecek 
Bütün ihracat maddelerimizin ya • 

bancı piyasalarda sürümünü temin et. 
mek ga:·esHe alınmakta olan tedbir. 
ler yanında öğrendiğimize göre hü • 
kumet, yeni ve mühim bir karar da. 

ı·-----------------------ımm-------• ha ittihaz etmiştir. 
görmüş•ür. Süleymaniye kütüpha· 

tletinde şairin cJ yazısı ile ml"vcut nüs
hada ve matbu aivanda. hatta Ebüzzi
}'anın neşrettiği Hüsün ve Aşk'ta ayni 

ekilde vazıh olan bevitleri ekseriyetle 
...... u -c:neı c;&: y-c1zııt~Lır. !ılJ, uv 1 ouıan 

b~ tağyirlerden bir iki misal göstermek 
bııe bu hususta kafi bir delildir.: 

Kütübhaneleri dolaşmaya, yazma e-

serleri ok~may:a ;e yeni vcaikalar bu?- Is t u 0 h 0 1 .... 8 d y 08 0 mava yaktı ~saıd :n~:vanhınn ••• ı..:ı. 1 ·~ ~ c:.A -• --
mevzu arı vilcu.da getırmclcri mana~ıı: • 

Bu karar yabancı piyasalarda Türk 
malını fena tanıtmak ve buna yakın 

.. memleket iktısadi hayatını sarsacak 
na1~er ıhdas eden tüccarlardan ihraç 
vesıkalannm ahnmasr ve bir daha ih. 
racat yapmalarına kati surette müsa. 
adc vermemektir. 

Ga:libin, 

Gün bastı rikaba Pay - i Devlet 
Zinhanesi idi beyt - i Vahdet 

lleytindeki (idi) kelimesini (oldu} 
}'apmiştır. 

Şeyhtir o güruha Monla H ünkar 
Bcstir bu cihana bir cihandar 

beytindeki ( cihandar) kelimesini (hü
kilnıdar) yapmıştır. 

Kiıfurunu aakımp ıererden 
Nur aldı fiti le • i seherden 

beytindeki (sakınıp) kelimesini (sak-
1••yıp) yapmı~tır. 

Dildannı kendüye gürüp yar 
Sanurdu ki çerh içün baka var 

beytindeki (kendi.ıye) kelimesini (kcn. 
dine) yapmıştır. 

Tek Hüsn için Aşk an kılsun 
Dünya yıkılursa ha yrkıl sun 

beytindeki (yıkılırsa ha) kelimesini 
(yıkılır ise) yapmıştır. 

Esrarını ı"1esneviden aldım 
Çaldım Veli Miri Mali çaldım 

beytindeki (Çaldım Veli) kelimesini 
CçaJdımsa da) yapmıştır. 

'tı:Jf şt~ Bay Tahir Olğunun neşrett:.,i 

1
. ebı metin. Bu güne kadar hiç ~:. i
ırn adamı bu yolda bir metin neşretmiş 
dcğiJdir. Fakat Bay Tahir Olğun, bun:ın' 
da isabet olduğuna kanidir. Hem bun· 
<i~n GaJibin ruhu da şad olmuştur, Çün 
ltu o beyitler güzelleşmiştir. 
•. l3ay Tahirin bu gibi hart:ketleri ken
Oısirıe büyük bir itimad beslemesinden 
llıütevellittir. ve her kesin kendisinden 
~tami istifadeler ettiğine kanidir. Mesc· 
'il ''B k' d · " . a ıye aır adlı eserin 'Türk Sa-
ltler.,, . b"bl' v • ba 1 ~ı.n. .ı ıyografyasında mevzuu· 

hs edılışını bu eserden ediJcn istifade 
~.t:: hamletmiştir. Benim bu yoldaki bah
'1rn y;ıptığım tenkid dolayısiledir. Yok 

~a hakik2ti söyliyorum ki. "Bakiye dı
ır,, kitabından hiç bir istifadem olmamrş 
lır E~ d • . · ger eser e malu-ı olmryan hir ıe-
:1ka olsa idi mutlaka mehaz göstererek 

1krederdim. ''Mevahibi Ledünniye'' 
~en Bay Tabirin naklettiği kısmın ay
crı Türk şairlerin'de bulunuşunu da mü 

:llir kendi kitabından bir istifade olarak 
c"ehhlim etmekte.dir. 

J. lialbuki bu bahis, eserin" sebebi telif' 
•1•tnıdır. Bay Tahir, bu kitaptan başka 

~~~\~:dba:,~~ıda kitab yazmağa kal· Ne ş r ı yat hakkı n da üç 
Kim etti sana bu karı teklif 

mısramı okumak herkesin hakkıdır. 

SADEDDiN NÜZHET ERGUN 

Su tankları 
Yapılan tecrübelerde 
iyi neticeler ahndı 
İstanbul limanına gelecek bilumum 

vapurlara süratle su vermek için Al. 
~~~y~ya ısmarlanmış su tanklarının 
ıkısı ıkmal edilmiştir. 

~ün yaprlan tecrübelerinde çok iyi 
netıce alınmrş olduğundan derhal çı. 
kartılmıştır. 

Tanklar bu hafta iç:erisinde limanı. 
mıza gelip çalışmağa başlıyacaklar • 
dır. 

Su tanklarının beheri 300 ton su al. 
makta, en son sistem tesisatı havi bu-
1 unma kta ve saatte ıo . 11 mil yap • 
maktadır. 

Su basma kabiliyeti de mevcutlara 
nazaran bir misli daha fazladır. Tank. 
Jar limanımıza geldikten sonra vapur. 
lara su verme işi tam manasile mü. 
kemmel bir hale gelmiş bulunacaktır. 

--o-

Yunanistan Her Ay 
Kasaplık Hayvan Alacak 
. Şeh:imizde bulunan Pire kasaplar 

şırketı miimessili tetkiklerini ikmal 
ederek dün memleketine dönmüştür. 

. Aldığımız m'alumat a göre, mümcs. 
sıl burada yaptığı tetkikler sonunda 
çok tanınmış hır firma ile beher ay l5. 
20 bin liralık kasaplık hayvan almak 
üzere bir anlaşma yapmıştır. Hayvan. 
ların mühim bir kısmı Ege mıntaka
sında n ı:ı lınaca ktır. 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyoğlu Halkcvinin Tepebaşında 

kirayla. tuttu~u bina yakında sahibi 
tarafından satılacaktır. Halkevi baş. 
ka bir binaya laflınacaktır. 

Taksim ch·arında almacak bir ar. 
saya yeni bir halkevi binası inşa ediJ. 
mesi etrafında da teşebbüs yapılmak
tadır. 

teklif yapılıyor 
o 

Eir ol:ııyucumuzdan aldığımız mek. 
tupta deniyor ki: 

İstanbul radyosunun bugünkü biz.. 
meti, dinleyicilerin senede on lira gi· 
bi hatırı sayılır bir ücret ödemelerine 
değer mi? 

Bütün lstanbul, ve bütün İstanbul 
radyosu dinleyicileri bu tesisat yapıl
dığındanberi hep şikayet ettikleri 
halde (varakı mihri vefayı kim okur 
kim dinler) kabilinden bunu da oku. 
yup dinleyen olmadı; 

Tekrar edelim: Saat 21,45 ten sonra 
dünya havasında Türk radyosunu be. 
Jirtccek, sezdirecek, Türk sesini işit. 
tirecek bir şey yok. Pek belli bir şey. 
dir kı Türk istasyonu, Türk sesini din. 
!emek için açılır. 

Gecenin 23 üne kadar devam ettiği 
ilfın edilen programın tam bir saati, 
hiç lüzum ve icabı olmadığı halde, or· 
kestra ve plakla sololar, operet par
çalarile hederedilmektedir. 

Alafranga musikiye dil uzatıyor de. 
ğiliz. O zevkimizi madem ki dünyanın 
her ista~yonundan ve daha mükemmel 
olarak tatmin cdebiJiyoruz. Ve madem 
ki bütün dünya bu alafranga ihtiyacı. 
nı kar§ılamaktadır. O halde denize bir 
bardak su dökmek kabilinden bizim 
de üzerimize böyle bir vazife almamı
za ne lüzum \'ar. 

Görüyoruz ki, bütün dünya ve bil. 
hassa komşu memleket radyoları 
programlarının ı:ıonuna kadar alemP, 
hep kendi musikilerini, hep kendi ses. 
!erini işittirmek için ne kadar özen!· 
yorlar. Bunlar bize kafi bir misal de
ğil mi?. 

Bir taraftan kendimizi cihana tanıt. 
mak isterken, diğer taraftan daha 
herkesin tam radyo dinliyeceği bir sı. 
rada Türk sesini, Türk ahenk ve mu
sikisini ortadan yok etmek ne oluyor. 
Bu hareket nasıl bir düşüncenin mah. 
sulüdür, anlayamryoruz. 

Türk vatannaş, Türkiyeyi dinlemek 
istiyen herkes; Türk radyosundan, 
Türk sesinden, Türk musikisinden 

Biz, kendi radyomuzdan yalnız ken. 
di sesimizi dinlemek istiyoruz. 

Konferans, musiki, masal, hikaye, 
temsil, nasihat, ne olursa olsun yeter 
ki kendi radyomuzdan yalnız kendi 
sesimiz yükselsin. Ve kendi radyomuz 
alaturka musikiye olan ihtiyacımızı, 
bizi .Kahire vesaire radyolarında do· 
laştırmadan kendisi karşılasın. 

Radyomuza bu sözümüzü gcçirem~ 
diğimiz, derdimizi dinletemediğimiz 
takdirde birinci teklifimi arzcdiyo. 
rum: 

1 - Radyomuz bize madem ki iste. 
diğimiz ve beklediğimizin yarısrnı 
veriyor; o halde bugünkü ücretin de 
yarısını alsın. ÇUnkü saat 21,45 ten 
sonra hiç şüphe yok ki hiç kimse İs· 
tanbul radyosunu dinlemiyor. 

Buna kani olmak için, işte ikinci 
teklif: 

2 - Radyo dinleyicileri arasında ve 
bu mevzu iızerindc bir anket açalım. 

Teklif ettiğim yarı ücret yani beş 
lira radyomuzun masrafını karı:ıla. 
mazsa ( ! ) , üçüncii teklif radyomuz a. 
lnfrang"a neşriyatını ha7.federek saat 
21,45 te bize: "Gi!ceniz hayır olsun,, 
deyip mikrofonunu kapasın. Çünkil 
nasıl ol~a ondan sonrasını dinlemiyo
ruz. Bari fazla para vermekten kurtu
lalım. 

. İlave edelim ki P-ırf Fransızça nf'ş 
rıyat yapan Paris P. T. T. radyosu, 
dinleyicilerinden senede yalnız elli 
frank bir ücret alır ki bizim paramız. 
la iki lira bile tutmaz. 

,Türkofisinde Yeni 
Tayinler 

Türkofis 938 yıh kadrosu hazrrlan. 
mış, aUi.kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Kadroya göre lstanbul Türkofis 
direktörü Bay Suphi Ziya Londra ti. 
caret konseyliğine nakledilmiş, Bay 
Suphi Ziyanın yerine lzmir Türkofis 
müdürü Cemal Ziya getirilmiştir. 

Bundan başka İstanbul Türkofis 
müşavirlerinden Bay Fuat Roma tica. 
ret ~onscyJiğine, Roma konseyi Mit
hat de İzmir ticaret odası umumi kiı. 
tip!Iğine, Londra ticaret konseyi 
Mahmut Celal Mersine becayiş edil. 
mişlerdir. 

-O--

Küçük Sanayicilerin 
Dünkü Toplantısı 

Küçük sanayı erbabı dün araların. 
da bir toplantı yaparak muamele ver
gisi etrafında görüşmüşlerdir. Görüş. 
meler sonunda Vekalete bir telgraf ce. 
kilmiş, kendilerinin muamele vergi. 
sinden muaf tutulmaları rica edilmiş. 
tir. 

-0--

16 Milyonluk Kredi tein 
Gelen Mümessil ~ 

Ingiltcre Hariciye nezareti ihracat 
kredi dairesinin bir mümessili, Lon. 
dradan şehrimize gelerek Ankaraya 
gitmiştir. 

Ankarada bulunduğu müddetçe, 1n. 
giltcrenin bize açlığı 16 milyon liralık 
kredinin teferruatını tesbit etmek e. 
sasları üzerinde konuşacaktır. 

Ayni daire mensuplarından bir he. 
yet de önümüzdeki ayın on sekizinde 
şehrimize gelerek Ankaraya gidecek
lerdir. 

Bizim radyomuz, bizden Ucret al
madığı sıralarda, programını daha 
geniş tutar. haftada iki defa temsil 
!er verir, ara sıra çocukları sevindi 
rir, ne bileyim daha bazı değişiklik· 
ler de yapardı. 

Para verdiğimiz zaman bunun da- -o--
ha güzelleşeceğini zannederken, ne Zahire Borsasında 
yazrk ki şimdi pek, ama pek kısır, pek Dün Ticaret ve zahire borsasında 
zavallr bir hale diiştü. Ziraat Bnnkası 5.28 den 150 ton yu-

Acaba sebep ne olsa gerek?.. muşak, 5.20 den 60 ton sert buğday 

başka ne :tekler. 
İstedikleri parayı da vermiştik iş. satmıştır. 

.---------------~~~--------------J ~c~rm~ı~uakda,6vq®b. car buğday satılmıştır! 



HAZiRAN lS.so , 

Mı·ııet M- ı· . d Ankarada beden terbiyesi Şeker sanaYİ! ec 1810 e .. k k ~-·ı·· ·· ) khimayeprenSIJ 
(Ustayanı:'lincidc) 1 "Sayın arkadaglar, glmdimUzalrere yu se ensLI usu açı aca K:::~; :~~~~:glln ~ğı~d • .;; 

hi!;bir vakit bir taraflı olarak ihlal et. ettiğimiz madde mevzuu itibariyle ol. Ankara 28 (Telefonla) - Spor tc1. t D - Iı'ederasyonlarm kurulması ve Antalya saylavı Dr. Cemal 'fu 
medik ve etmek niyetinde değiliz. Şu duğu kadar delfilet ettiği mina bakr.. kilatı hakkında kanun layihası Meclis meşgul olacakları spor §Ubeleri hak. reisliğinde toplandı. IJJf 
veya bu muahedenin J>ize tahmil etti. mından çok ehemmiyetli bir mesele- ruznamesine alınmıştır. kında. mütalca beyan etmek; Kürsüye gelen Başvekil Celal Jall' 
~i külfetler muahede hükmü baki kal. dir. O derecede ki İngiliz hükfuneti i. Layiha esaslarına göre, yurtt~·n F - Genel direktörlükçe kendisine memlekette programa yeniden b~ğ del 
dıkça tarafımızdan ifa olunacaktır. Ie Türkiye arasında imzalanan bu iti. fizik, moral kabiliyetlerinin ulusal ve havale edilen bütiln işler baklanda ması düşünülen sanayi haınlclerııı,~ 
Türk milletinin tarihte, bilhassa inkı- 18.fı Cumhuriyet hUldimetinin siyad inkılapçı amaçlara göre gelişmesini mütalea beyan etmektir. ve bu arada şarkta ve garpta açıl.a ıİ" 
laptan sonra verdiği sör.den döndüğü ve iktısadi tarihinde mühim bir mer. sağlayan oyun, jimnastik, spor faali. Her vilayet bir beden terbiyesi böl. yeni şeker fabrikalannın ve p~nc~rfa1• 
görülmemi8tir. Binaenale.yh mevcut hale olarak kaydetmek milmkündür. yetlerini sevk ve idare etmek maksa. gesi, valiler bölgelerin başkanı ola - raatınm yapacağı iktısadi ve ııraı ·rP 
muahedat ahkfimı tamamile bakidir. Anlaşmanın zahiri manzarası iktıs:ı. dile Başvekalete bağlı bir beden ter. caktır. dalardan bahsederek bu faaliyete ~ı til' 
Beynelmilel ahkama uygun olarak didir. Fakat yaşadığımız iktısat asrm. biyesi genel direktörlüğü kurulacaktır Bölgelerde beden terbiyesi ve spor evvel başlamak için bu sanayiin ~5 d• 
koyduğumuz usuller sırf Türk mille. da, bu sıfat bile ehemmiyetini be. Genel direktörlüğün merkezi (Anka- işlerile me§gul olmak üzere valiler zam ettiği himaye prensibi Uzerııı 
tinin ve cemiyetinin birliğini temine. lirtmeğe kafi değil midir? ra) da olacaktır. mesuliyeti altında bölge beden terbL izahat vermiştir. . d' 
den ve hülasa olarak Türk milletini Milletlerin birbirinden gocunduğu Genel direktörlük arsıulusal spor yesi direktörü ile o bölgede tatbik c.. Parti grupu birçok hatiplcr111 e' 

ve Türk cemiyetini alakadar eden ni. ve birbirlerile ekonomik cldallere gi. temas ve münasebetlerinde merci o. dilmektc olan spor nevilerinin alaka. mütaleasını din!eldikten sonra hük~'tl 
zamı €ımme kaideleri ve kanunlarıdır. riştiği bir devirde, iki memleket, Türk lan resmt bir teşekkül olacaktır. dar f~e:~onl~r~a mUten~ olarak tin şeker ~nayiini himaye preıı51.,_ 
Biz laik olmakla, biz milliyetçi olmak. milleti ile İngiliz milleti yekdiğerine Gençlerin klüplere girmeleri boş her hm ıçın valının seçecegı ve beden hakkındaki izahatını müttefikan "'e 
la diğer milletler için, diğer insanlar itibar ediyor (alkı§lar), emniyet e. zamanlarında beden terbiyesine de • t:rbiyesi ~en~l dir~ktörlUğünün .. tas • kışlarla tasvip etmiştir. • . 

11 için ve bilhassa dinler ve mezhepler diyor ve kar§ılıklı menfaatler üzerine vam etmeleri mecburi olacaktır. Han.. dık edecegı bırer aJandan trekkup e - Bundan sonra Dahiliye Vekili 
için gönlümüzden ve kalbimizden ne kurulan bir iş birliği vücuda getiriyor. gi ya_ştakilerin ne ":~ddet . ve h~ngi den hcyet!er bulunacak~ır.. Parti Genel Sekreteri Şükrü K.a_Y8.~ 
bir nefret ne de bir korku ve endişe Yalnız bu kadarı bile bize bu itilafı mevsımlerde spor mukellefıyetlerm • Gençlerın beden terbıyesı sporu bu çen sene parti mebuslanrun ıııtı t 

duymaktayız. alkışlar ile kabul ettirmeğe kafi gele. de bulunacakları, ne gibi dai~el_er, mil- kanunla_ ~urulacak hü~~mlerine inti- dairelerinde yaptıktan tetki~ere ~ 
Biz, onlara, bütün dinlere ve mez.. bilirdi. Fakat ltilAfm bu zahiri man. esseselerde beden hareketlerının tat • bak ettırılecek olan klupler ve grup. raporlardan alman iyi neticelen 'Ve 

heplere olduğu gibi anc.ı.k müsamaha zarası altında daha ehemmiyetli ve biki lazımgelen Vekiller Heyetin· e lar vasıtasiyle yaptırılacaktır. sene de vaz tatili dolayısile mebusJarf 
ediyoruz. daha esaslı manalar mUndemiçtir. tayin olunacaktır. . .. .. ~ MeJc_:ep ve. kış~a d~şmda daha çok mızın p;rti ürgütleri ve Halkevl~ri : 

Evet, bütün din ve mezhep saJikle- Hepimiz biliriz ki, siyaset yalnız Beden terbiyesi genel dırektörlugli spor mukellefıyeti çagında yurttaş bu.. aliyetleri etrafında ve p&Ttiyi i}gıJe!1 
rinden beklediğimiz şey kanunlara ri. nazariyelere ve hislere dayanmaz. Si- merker.de bir genel direktörle gen l lunan köy, kasaba, eehir ve münferit ren işler üzerinlde yapacakları tetld~:e" 
ayet etmeleridir. Kanunlara, nizamla. yaset imknnlar sanatıdır ve milletler sekreterken1 federasyonlar heyetinden mahallerde klüp spor grupları kuru. ri raporla parti genel ınerkezine bildi'' 
ra uymıyan herhangi bir şey cemiyeti arası dostluklar bu imkanlara göre ta. teftiş,hesap, sağlık dairclerinden(ne!'. lacaktır. . . . v melerinin çok faydalı olacağını teba~ 
veya cemaati, her hangi bir ferdi ol • hakkuk ve inki§af eder, her millet. riyat ve propaganda), (muhaberat, Spor mUkellefıyetı çagında yurtta"ı ettirtldikten sonra Nalkevlerinin rııb1~ 
doğu gibi, kanunlarnnıza uydurmak ten daha. fazla realist ve pratik olan muamelat arşiv), (sicil ve lisans) YC sayısı beş yür.den f~a olan ~.asnb1. ve köylere kaldar teımilinin umuınf ~ 
için elimizde yine kanunların verdiği İngiliz milleti, Türk milletine elini u.:. (müze, kütüphane) şubelerinden te • ve §ehfrl.ez:ie .. her klübe beş .. yüzden arzu olduğunu ve bu hususun partıcl 
kuvvetli, müessir müeyyideler var. zatıyor ve onun dostluğunu kıymet • §eY; ül edecektir. faz]~ ve ıkı yüzden no~an ~~şm~mek kararlaştırıldığını beyan etti. 
dır. lcndiriyorsa bunun sebebi yalnız ma. Genel direktörlük lülUillU kadar §~rtıylc k~saba ~e eehır kluplerı tc. Grup, genel sekreterin bu izahauııt 

Onun için bu kanunu mütal~a eder. 
lien, ve bu kanun hakkında rey verir. 
k'en zihinlere ve akıllara şu veyahut 
bu yolda tanınmış bir hakkı veyahut 
mevcut olan bir vaziyeti deği.~tirmek 
gibi gizli bir maksat takibettiğimiz 
gelmesin. 

Türker arkadaşımın bana bunu sa. 
rihan söylemeğe sebep olmasından ve 
vesile vermesinden dolayı kendisine 
tc§Ckkür cedriın. Kanuna uymıyan 
gizli hiç bir maksadımız yoktur. Biz 
cemaatlerden ve cemiyetlerden bizim 
nizam ve kanunlarımıza riayet etme
lerini istiyoruz. Etmedikleri takdirde 
kendilerini kanunlarımıza riayet et -
tirecek her tUrlU kanuni vaeıtalar var. 
dır,, (Alkışlar). 

PRENSIPLERİMIZ DİNi DÜN. 
YADAN AYIRMIŞTIR 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek. 
~eteri ŞükrU Kaya bu kanunun bir 
naddesi üzerinde söz alarak demiştir 
d: 

"Maddenin son fıkrası Türker ar. 
tadaşnnızın temennisine cevap veren 
~ir fıkradır. Demincek de arzettiğim 
pbl bizim prensiplerimiz ve kanunla
:ımız dini dünyadan ayırmıştır. Rüh. 
banlar ve ruhaniler ancak kilise dahi. 
llnde, ddab, hukuku umumiye ve asa. 
yi§i umumiyeye münafi ve muzir ol • 
rnamak Uzere Ayinlerini yapmakta 
serbest ve hUrdUrler. Bunun haricin.. 
deki, dünya iı;lerini tamamlle tum. 
porel olan lelerin, yani ıilhban harf. 
cinde olan işlerin laikler tarafmdan 
yapılması, prensipimizin esasıdır. 

Binaenaleyh mektepler, halk, has. 
tahaneler ve diğer hayri müessesele. 
rin idaresi ruhani vazifesi olınıyan 

kimselere mevdu bulunacaktır. Bu mil 
esseselerin idaresi ruhani vazifesi ol. 
mıyan kimseler gibi, çocuk bakım ev
leri gibi, fıkaraperver cemiyetleri gi. 
b.i hayır milcsscseleri ve yahut mek. 
tepler gibi tedris vazifesi gören mlies. 
seseler vardır. Bu müesseseler - dev. 
let olmak sıfatile - yardım etmek bir 
vazifedir. Binaenaleyh hükfunetimiz 
gerek hastahanelere ve gerek mektep
lere azamt surtte yardım ctmeğe ha.. 
tırlanmı§tır ve yardım edecek\ir. 

Hattl bir gün vazlyeti umumiye ve 
ahval müsaade ederse belki bu gibi 
müesseselerin bUtiln kUlfctinl Uzerine 
alabilir. Bu maddenin son fıkrası bu. 
nu temin için konulmuş bir direktif. 
tir. Onu arzetmek için çıktım. (Bravo 
sesi eri, al kıelar) • 

Bcrç Türker (Afyonkarahisar) ya. 
easm Türkiye Cumhuriyeti. 

lNGlLTERE 1LE YAPTIGIMIZ 
KREDİ ANLAŞMASI 

Kanunun finans maddelerinin tas • 
vibini müteakip İngiltereden aktedi
len 16 milyon lirahk kredi hakkıadf'. 
ki mukavelenin tasdikine alt konun 
liyihasının mUzakeresine geçilmiştir. 

Erıcftmen mnzbata muharrlri Zeki 
Mesut Alscn, bu milnasebetıe kürsü. 
ye gelerek §unları söylemi§tir: 

1i bir kombinezonun rakamı ile ölçü- yerli, yabancı mütchassısla memur ve sıs olunabılecektır. alkışlarla tasvip etti. 
len menfaatlerinde değil, iki milletin müstahdem kullanacaktır. Memur, i§Çi sayrsı beş yür.den faJ'._ _ _____________ ___./_ 

dostluğundan doğan yüksek imkan • Beden terbiyesi genel direktörü ıa olan müesseseler, fabrikalar kend ı Akdeniz ufuk ıa
larda aramak lfızımgelir. (Alkı9lar, Başvekil tarafından intihap ve Cum- memur, i§Çilerine beden terbiyesi yap. 

bravo sesleri). hurrcisinin tasdiki ile tayin olunacak. tınnak için genel direktörlUğün tek. r 1 n da a yd 1nlı1<. ) 
Türkiye Cumhuriyeti bu imkfınlann tır. lifi ve isti§are heyetinin kararı üze. 

kendisine ait olanlarını seneierdenbe. Genel direkt.ör bu kanunun hüküm. rine Vekiller Heyeti tarafından veri. (Usta tarafı 1 i11cfM 
ri, şaşınıyan, değişmiyen insani, sulh leri dairesinde kurulan te§ekküllerin lecek karara göre jimnastik salonu de bir zanııet göl'düğU anlaşıllfot' 
sever ve dürüst siyaseti ile temin et. mercii ve amiri olup bu teşekküllerin spor alam, yüule havuzu gibi tesis. du. J11i' 
miştir. (Alkı§lar). Atatürk Türkiye. çalışmalarından mcsul olacaktır. leri yapmağa veya antrenor tutmağa Bu arnda ndemi müdahale ~o, v 
sinin realiteleri, her halde ve her za. Genel sekreter ile daire reisleri fe. mecbur olacaklardır. tc inin kııt'i bir neticeye varın".1'6114 man tahakkuk eden ve edecek olan derasyonlar ba.şkanlan ve gubeler mü Bulundukları Jl'erkezin beden ter - çhı nıUzakerclcrc başladığı gorül 
yilksek inkılabımızm idealleridir. Biz dürleri genel direktör tarafından inti. biyesi emirlerinip vesikalarım taşıya- Birknç gün içinde tspanyııdnkl eeıı: 
böylece yakın §arkta yalnız yeni bir hap, Başvekil tarafından tayin oluna,.. yan ve en az beş kf3ilik bir grup ha. bi gönüllülerin çckJlmosi ,.

0 
tspaJl) 

siyaset değil, yeni bir dilnya kurduk. caklardır. linde spor hareketlerine veya milsaba. dn. lrnro eden or<lulnrn. silılh stös$$ 
Bu dünya. ()oğruluk, fedakftrlık, sözü- Diier :menıu»lAS"f ıııtıııt. ... , • .,...,.,,, .. , ı....ı ..... n6 ı.ut.ıltııH'k 1\7'.t-• .. ~-· nl'.~4' ~""· ................ <..L<l.t.&" ., .. tıJJUll yar(l.IJJ ıl 
110 sadakat, b~kalarmııı lıak1arma n· doğrudan doğruya genel direktör ta • sporcular devlet nakil vasıtalarında ke ilme i için İngilizler tıuafınclll 
ayet, kendi hakkımızı her vasıta He rafından intihap, tayin olunacaktır. meri tarif eler üzerinden yüzde elli hazırlanan pli\nın tatbiki bususıı: 
müdafaa ve bu esaslara. müstenit Merkez istieare heyeti beden terbL tenzilatlı ücretle seyahat edecekler • da nnluşma ıın ı1 olduf,..,1, bu an~ 
Türk sulhUne uygun bir cihan sulbünü yesi genel direktörü reisliği altında dir. maya So,·yet Rus) anın dahi :t~tJ ıo 
himaye dünyasıdır. memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile Maarif Vekaletine lUzumu olan yük- ettiği haberleri geldi. Bu ,·ıızi>C,11 _ Bravo sesleri, alkı~lar - tanınmış olanlar arasından Başvekil sek vasıflı beden terbiyesi ve spor öğ. göre İngiliz • lt.nlyan ımlaş:nııısJJI t• 

Türkiyeyi anlayabilmek ve onun ha. tarafından seçilecek ~ zat ile Kül. retmenleri ile antranör ve monitorlar mcri)·ct mel'ldinc girme_i içJn İ'"r· 
kiki dostu olabilmek için işte bu yeni tUr, Dahiliye, Sıhhat Vekiletıerinden yetiştirmek beden terbiyesi ve sporun yıı. tarnfındnn gö terilen isticııl JI 1' 
Türk dünyasını anlamak lazımdır. Ve intihap olunacak birer mümessilden sıhhi teknik kavaidini tesbit, sporcu- zuı.-u da artık tahakkuk edebilccc 
biz de ancak bunu anlayan hakiki ldost terekküp edecektir. ların sıhhi kontrolları işini tanzim et. demekti. All• 
lanmızın her §ekildeki dostluk teza· I\'.endilerini alftkadar eden işlerin mek Uzcre Ankarada bir (Beden terbi. lst.o bir tnraft.nn ltalyn lle ın~· ıı 
hürlerine büyük bir kıymet ve ehemmi müzakeresinde ilgili diğer Vekaletle. yesi yüksek eııstitilsü) kurulacaktır. ter~ al'llsında noma anlaşınııs1;~. 
yet atfederek onlara samimi bir el uzatı rin de birer mümessili bulundurula ~ B a ŞV e k •. 1 siir'at ile moıiyct mm·kllnc gh"Jll O" 

rız. Onun için ben kendi hesabıma bu caktır. ni temin için cereyan eden m.Uı.JI~ .. 
mali itilafı maddi kıymeti kadar ma. Merkez idare heyetinin vazifeleri Bun-Un M ec 11 sten ha Z l reler, diğer tnrnftun ademi mUCl d• 
nevi kıymeti ile de ölçülür ve bu ba· §unlardır: "' ıo komitesinde So,·yct nusyııuııı ,

1 kımdan lda çok hayırlı ve feyizli biı: A - Genel direktörlilkçe hazırla. salAhlyetlerlstiyeceL mumtnkatillclspaııyııyakar .. ıJc~~-
hadise telakki ediyorum. nan yıllık blitçeyi, Ankara 28 (Telefonla) - Millet ,.

0 
fiili bir bitaraflık arzusu nıe , 

Beynelmilel içtimalarda Ingiliz: re. B - Genel direktörlükçe hazırla • Meclisi yarınki toplantısında umumi de \'arılan anlnşmalnr hiç oıo111tsl1' 
fiklerimizin bize söylediklerine ve bic nan yıllık çalıGma programım tetkik ar ve spor kanunlannı müz:akere edip ı\kdeniz snhn ında başhyacak rıı\ıı 
Türklere karşı gösterdikleri samimi etmek; yaz tatiline girecektir. bir nl bi sulh '\"O emniyet de' rifl 
hislere bakılınca inkişaf eden dostlu- C - Tcskilatı ilgilendiren talimat. Af kanunu münasehe:!le birçok ha. Jlk işareti olarak telAkld edilcbllft· 
ğun yalnız iki hükumet ldeğil iki mil- nameleri hazırlamak; tiplerin söz söyleyecekleri, bununla Her hnl<le Jlnheş harbinden es~ 
let arasında da Ul.yik olduğu mevkii al. beraber kanunun kabul edileceğine sen yorgun ~ıkan ltııl) n.nm nrııd~· 
dığını memnuniyetle görüyoruz. ring anlaşmasını tadil etmekte ve ba- muhakkak nazarile bakılıyor. hiç l'nkit gc<;mckslzhı lsılaıı)·a S ti 

ı 1 x. ··k l s' ve dünya sul- zı yeni hükCımler ilave eylemektedir. Bu ld 0ı,c 
nsan ıı:;ın yu se me ı Başvekilin celse kapanmadan evvel Je ino kaı·ışmn ı l'C iki yı ıı (i 

h h f - da kar .. ıla .. an mUzeyyel klering anla"ması iki taraf 5ıcc unun mu a azası ugrun s s s mecliste iç ve dış meseleler hakkında lııırncla Gencrnl 1'"'rıınkoyıı R ıc· · b' l' "· d 1 kl 1 ticaret münasebetlerinin ıslahına tan. ıtl 
ve ış ır ıgı yapan c6t u arımız ya • beyanatta bulunacağı, bilhassa Hatay yaı'<lıınlıu-clu bulunması bu :ıııo te'll .k. ·11 • • d v•1 b 00 tu""n mede zimine ve fdaha ziyade geni"letilmesinc lt"; nız ı ı mı et ıçın egı ' u • s meselesinin son safhasını anlatarak ha- keti hlr knt. dnhıı yormuştur. •· ..... · d.. · · d ha 1 ı ve fay hizmet edecektir. Di;;er iki anlaşmama. 

1 0 
> .,-nıyet unyasr ıçın e Y r 

1 
• b zı salahiyetler isteyeceği söylenmekte. Akdeniz.in bu köşcslnllo böy cc ,.

1
• 

d 1 d B ı. k d d deg-cn"nı· tak it mahiyettedir. Ancak iktisat ve tes. k~ .. P 
a ı ır. u va ım an a • dir. rucu bir macera ile uğraşır ..,,.. ·I · · T 0

' k ı ·ı· d tl vu lihat kredilerine ait olan her ikisinin Jllc:ı 
dir ettiğımız ur • ngı ız os ug • BAY RIDVAN NAFiZ nıanyıınm .ıh,ı tnryayı ilhak et ıı;tı 
nu oRun bu günkü parlak ve mUsbet de yine mali hüviyeti yanında ticaret mü Ankara 28 (Telefonla) - Maarif Ve. k d n ya 1>11 

· 1 nascbetlerimizle olan sıkı alakaları da l'O 0 znmımn n ıır oma ot· 
eserini hazırlayıp neticclendıren ere te. kaleti müsteşarı bay Rıdvan Nafiz Es· olnn bir Or1.a Al'rupıı dcdctlnfn tıit 
şekkür etmeği bir borç bilirim. - Bravo meydandadır. Bütün anlaşmalar iki ta· ki§ehirdeki köy muallim mektebini tef. tadan kalkma ı kendisi itin hlC e 

1 · lk ı rafra karşılıklı menfaatlere hizmet ede. etlC 
ses en, a 

1
! ar • :s tişten sonra şehrimize dönmü§tür. znman kar nyılnmıyacak hir n • Z k. M tt ra Muammer Er ceği kanaatile ve mü"terek dostluk zih. 12oJ1l .. 

e ı esu an son • :ıı: V 11 1 b b h doğurmuştur. ltnlyn. Bcrlfn • :ı• ·~ · k.. ·· k k ta~ma hakkında niyetile imza cldilmişlerdir. Ayni kana- 8 m Z US8 8 bCt•~ ış ursuye çı ara an :s milıvcrlnl muhnfaza etmekle _ 
izahat vermiş, yine bu kanun üzerinde at ve zihniyetle bu anlaşmaların tatbi. 8 de aelly or bcr, hu mihveri sadece kendi ı.ıır: 

N k. El U (E u ) ve katta iki tarafı memnun edecek §erait fit _,,.,. •. 
Bayan a ıye g n rzur m A • ı· · rınn. isler lıir lilct olmnktnn Çı> ~· b B 1 A (1 'r) ve di;er altında gittikçe daha ziyade inkişaf Atina 28 (A.A.) - tına va ısı na. • ~,01 • 
ayan ena rman zmı b il . . zır Kotzias, is tan bul valisi ve belediye ınnk itin A k<lcnlz sahasındaki ~ ırı· 

muhtelif hatipler söz alarak İngiltere - edeceğini mıt edıyoruz. ti d - f" d .. cık •slcri 1 R. ti"e etmek fstcdıı:ı ş,,l t• 
T .. k" ·· b t ta 0

hres·ın·ı yap Anla .. maların tatbikine dair olan ka. reisi Muhiddin stün ag şere ıne un ., ·' · " 
ur ıye munase a ının rı :ıı :ıı • • B .,~ .. ""I hıfl.'ll•·clcr..:a"'n nnln ..... lıt.·or. onu ırt " h k b ı bu ı bir öğle ziyafeti vermıştır. . ustun. .. ı.~ ,, .... ... " mışlar ve iki memleket arasındaki dost nun lc1yı asının a u yuru masını t { rl f ~nJ: 

h · il · hükumet namına rica ediyorum. -Al. dağ, akşam vapurla İstanbula hareket çinı'lir ki tnlynn J n c re 1'ıJI tuğun bu yeni teza ürün memnum. k 1 eylemiş ve vapura kadar B. Kotzias, Kont Ciynno ile Yugo lal' BnŞl·c 
1
,.. 

Yetle ifade eylemişlerdir. 1
§ ar • Sto,.n..:aıno,·trln ,r ... ncc1ik nıUlllkat 1' h "b k h • Atina ve Pire belediye reisleri, Türki· .• .. .,,. ,._ Hatiplerin sürekli alkışlarla karşıla. Bu iza atı takı en anunun eyetı ., 

1 
rl fit 

· d · k k"f" ·· ye elçisi B. Ru .. en Ectref Unaydın "e rr, J.ıonclrtt • Ron111. ml.iznkcre e ...ı .. 1 nan bu beyanatlannı müteakip söz al- umumiyesı üzerin e muza ere el ı go. s s tler ~·" 
· B k ş k. K rülerek maddelere geçilmiş ve anlaşma daha birçok zevat tarafından teşyi edil ayni mnk nlln mtttuf hnreke ı•r mış olan Ekonomı a anı a ır e. "'ÖrUnü,·or. Nihayet bu mlilftkat ...... 

sebir de şunlan söylemiştir: run tasdikine ait kanun kabul ddilmiş- miştir. ;c muz: kereler olurken 1t.nlf"~;~ 
ŞAKIR KESEBIRIN SÖZLERi tir. Parls sefirimizin Bıılknıılarda ikhc:tu'li anlaşntfl •• 
"Sayın hatiplerin kıymetli izahtan B. M. Meclisi bundan sonra ruzna. Ö U I i ~"'o .. 

d ·- dd 1 • k O' r şme er "tınmak, sonra Jı011ilrR ptyac:a .u• ve mütaleaları yüksek tasvibinize arz. meıinde bulunan ıger ma e en a. flit " ı···· 
1 

J1< ... 

edilmiş olan anlaşmaların mahiyetini ve bul etmi§ ve yarın saat 10 da toplan- Paris 28 (A.A.) - Hariciye nazın mali krecliler tcmJn etmek yo :or· 
ih B B b abah. Tu··rkı"ye bu··yu .. k eki ki tc.ı;;,cbhUslerlnden bııhsolt .. :n~~ ~ manasını tebarüz ettirmiıtir. Bunlardan mak üzere toplantısına n ayet ver. . one u s • ıı • D..O.LI'~ lJti' 

._biirncisi halen meriyette bulunan kle- miıtir. ai B. Sua!d Davazı kabul etmiştir. 
t 

......._ .. 
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'ı_a.çı•p ... iç•e•r•i•g•i•r-erken, niçin gön:.nmek istemedığini düşünü. ! 
Rider'e hitaben: yor, ara.stırıyordu. 

- Burası ayni zamanda sizin oda. Fakat Daver, Rider'e şahsen hiz • 
llt7.dır, diyordu. Çünkü hemen kati o. met ediyor gibi idi. Onun pe~ini bı. 
larak bildiğim veçhilc, sizin burayı rakmıyordu. Netekim yeniden kapısı. 
ıiyarctiniz, hesabını görmeden kay- nı çalmı§tı. Rider henüz kravatını 
boıuı Mister Ravini ile alakadardır. bağlıyordu. Daver, "Akşamlar hayır. 
linsabmı görmeden gidişi üzerinde olsun,, diyerek içeri girdikten sonra 
faua dunnaklığımı affediniz. Fakat elinde tuttuğu gazete parçalarını gös
bu ınescle, beni oldukça yakından il. terip: 
&ileyor. - Siz, az önce, Holden ve Villing. 

Rider, Daver'in ardından odaya gir. ton adlarında iki eentilmenden bah. 
di. Gayet mükemmel döşenmiş bir settinlz. isimleri yabancı gelmiyordu. 
Yerdi burası. (k~i oda e~yası o ka. Bilme:n anlatabilecelc miyim. Een on. 
dar çok değildi. Fakat her biri, bir ları tanımadan tanıyor gibi oldum. l. 
tntika merakhsmm çok kıymet vere. çerlmden öyle bir his geliyordu ki 
Ceğl geylerdendi. Dört direkli muhte. ben onları blllyordum. Sonra o zaman. 
kın hryola, yerdeki hah, başlı ba§ı· ki ahval gözUmUn önüne geldi v~ isim-
lla birer kıymetti. lerini burada gördUm. 

Daver, dramatik bir eda ile: Rider, aynada kravatını eni konu 
- l§te, dedi. Pijamalarını bulduğu- biçime soktuktan ııonra, L>avcr'in 

ll\uz yatağı burası idi. k'endislne uzattığı gazete p~rı:alarını 
Fakat Ridcr, daha ziyade pençere. alarak: 

lere bakıyordu. Onlardan biri açıktı. - Burada yazıyor, öyle mi? Diye 
Açık olan pençereden uzanarak a. sordu. 

kğıya doğru baktı. Buradan Siltböri Daver anlatıyordu: 
görönUyordu. Ancak, Siltbörl'ye giden - Mister Rider! Belki siz de bili. 
Yol görUnmUyordu. Birçok ağaçlıklar, yorsunuz. Ben Lombrozo ve diğer bU
bu yolu kapamt§lardı. Sol tarafta, yük cinaiyat alimlerinin mütevazi bir 
kendisinin arabayla geldiği dağ yolu bavarisiyim. Anormalliğin tetkikini 
töze çarpmaktaydı. bir ilim dereces!ne çıkarını§ olan o 

Rider bu kadar kısa bir muayene. büyük adamları devamlı surette tet. 
den sonra odadan çıktı ve koridora kikle uğra~ırım. Beni Flek çetesi hak. 
geldi. kında tetkikat yapma~a sevkeden Mis 

- Çok gUzcl bir oteliniz var, Mis. 
ter Davcr, diyordu. 

Da ver heyecanla: 
- Ho§landınız mı? Dedi ... GörünU. 

§e bakılırsa ho§lanmışsınız. Evet. Çok 
güzel bir yerdir. Mis Margrit belki ıi· 
ıe söylemiştir. Ben yalnızlıktan nef. 
ret ederim. Bununla bcral:er ahbap e. 
dirunek zahmetine de aslA katlanrnı. 
Yorum. Şimdiki halde vaziyetim f ev. 
kallı.dedir. İstediğim arkadaşı intihap 
etmek mevkiindc bulunuyorum. 

'DtA"-""' hu •'f•aırla }irio .,..;WlAr.1• Tn..01"'~ 9 

\tenlerin üst tarafına doğru bakıyor-
du. Sonra sordu: 

- Holden adında bir mil§teriniz ol. 
du mu? 

Do.ver, "Hayır,, makamında başını 
Sallayarak: 

- Bu namda hiçbir müşteri tanı. 
rnıyorum, dedi. 

- Ya Villington adında biri de gel. 
?nedi mi? .. Onlnr ikisi de benim arka. 
daşlarımdır. Ve buraya, bundan sekiz 
~ene evvel gelmi§ olacaklar. 

Daver, yine: 

- HaY.Jr, dedi. Ben isimleri asla u. 
nutmam. Son on iki senedenberi bu
raya gelip giden mü§terilcrden hepsi. 
nin isimleri defterimizde kayıtlıdır. 
İsterseniz bir göz atınız. Herhangi bir 
sebeple kendi isimlerini kullanmıya • 
rak ba~kn bir isimle gelmiş olmasın. 
lar? 

Daver, böylece konuşurken, korido. 
ru.n öbUr ucundan bir kapı açıldı ve 
derhal kapandı. Rider, hiç bir şeyi 
kn.çınnayan cinstendir. Netekim bu 
küçUk hareketi de derhal f arketmişti. 

- Şu odada kim oturuyor? Dedi. 
Daver. bu sırada hakikaten müşkül 

\taziyette görUnUyordu. Asabiyete ka. 
pıldığını gösteren garip bir öksürüt 
le : 

- Orası mı, dedi. Orası benim dai. 
remdir. GördUğünUz ise, otelin idare. 
sile meşgul olan Miais BörtUn'dür. 
Sessiz, ayni zamanca mah%Un bir in. 
sandır. Zavallı kadıncağız, bayatta 
çok çekmiş .. 

Rider bunun Uzerine: 

Margrit oldu. Son bir iki gündenberi, 
hep onlar hakkında mal\ımat topla • 
makla meşgulüm. Bu sırada Holden 
ve Vi11ington isimlerine de tesadüf e
diliyor. Holden ve Villington Flek'i 
aramağa memur edilmiı iki polis ha. 
fiyesiydi. Aramağa çıktılar ve bir da. 
ha dönmediler. Onların kaybolu§ları. 
nı, buglln cereyan etmiş bir vaka gi. 
bi şimdi tarnamiyle hatırlıyorum. 

Onlarla birlikte UçUncü bir zat daha 
kaybolmuştu. 

Rfder tasdik et i : 
- A:J ı; ı;. 

Da ver. ne§eyle: 
- Ah, demek ki hatırlıyorsunuz. 

Kaybolan UçUncU zat Bigertorp isim. 
Ji bir avukattı. GUnUn birinde herhan
gi bir sebeple yazıhanesinden çağırıl. 
mış, sonra bir daha görlllmemişti. 

(Daver gUlümsiyerck) şunu da ilave 
edeyim ki, Bigcrtrop bu otelde kal. 
mış değildir. Onun burada kaldığına 
neden ihtimal veriyorsunuz Mister Ri. 
der? 

- Hayır. Burada kaldığına asla ih. 
timal vermedim. Vermiyorum da ... 
Ancak Bigertorp eğer sağ kalmış ol. 
saydı, Flck aleyhinde en kuvvetli şa. 
bit olacaktı ... (Rider bundan sonra ıu 
suale gec,:ti:) Siz cinai fiiller üzerinde 
etUd mU yapıyorsunuz? 

Da ver: 
- Evet efendim, dedi. Kendi hali. 

mizce böyle bir tetkike giriştik ... 
Daver bu sırada öyle bir tavır ta. 

krnmıı:ıtı ki, göstermek istcdi~i teva. 
zuu bütün mfmasile temsil ediyordu. 
Daver bundan M>nra birdenbire sesi. 
nin perdesini indirerek adeta fısıldar 
gibi: 

- Size bir şey söyllyeyim mi Mis. 
ter Rider? Dedi. 

( Arkcutı var) - Dr. IHSAN SAMt 

Tifo aşısı 
rifo ve parat1fo h<ostalıklarına tutul· 
mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze atıdır. iter eczanede bu. 
ı•n" r . K utuc;u 4 5 kuru!tur. 

Otelciliğimiz 
nasıl inkişaf 

edebilir? 
Mevcut otelJeri is ah et

mek ve yeni oteller 
yapmak lazıın 

Memleketimiz -
de turizın faaliye. 
tini yükseltmek 
maksa<lile iktıaat ig. 
leri bakanhğına mer 
but olmak üzere bir 
turizm şubesi kurul 
muştur. 

Şube ne§rettiği 

bir istatistikte: 
Türkiyeye de otel 

denecek yalnız Z69 

Otcici Osman müessesenin bulun 
duğunu işaret etmektedir. 

On sekiz milyon insanla hariçten 
gC"lecek misafirler için bütün memleke. 
tin otel oduı yekunu 4169 dur. Bu 
odaların yalnız 652 sinde akar su var. 
Kaphcalar<laki ı 35 banyo çıkarsa bü· 
tün Türkiyı>::le otel banyolarının yeku. 
nu ancak 413 dür. 

Bu, i~tatistikleden sonra Türkiye. 
nin otelcilik bakımından inkişaf edebil
mesi için büro faaliyete geçmiş. bu.. 
lunmaktadır. 

Mesele etrafında şehrimizin tanın

mış otelcilerinin de fikrini almağı uy
gun bulduk. 

İstanbul özipek palas oteli sahibi 
Osman dün kcndisile görüşen bir ya. 
zıcımıza bu meıele etrafında şunları 

söylemiştir: 
''- Her ıeydcn evvel şunu düşün. 

mek iıterim ki, otelcilik göründüğü ka
dar kolay bir iı değildir. En mühim 
sanatlardan biridir. işi muntazam ve 
kusursuz olarak yapabilmek için mes. 
leki iyi bilmek lazımdır. 

Yirmi yıldanberi otelcilikle meşgu. 
lilm; gördü~ilnüz ctcli sekiz ay evvel 
açtım. intizam ve mükemmeliyetini 
ömrUm oldukça devam ettireceğim. 

Itin inkiıafı için yalnız, otelcinin ça· 
Iıımaeı kifi değildir. 

zıuı..... • ..;_ -· ı..!lt.--- 1..-ı .. .ı:, ....... ; .. 
de allkadar olması İbımdır. 

Şimdiye kadar tam manasile isteni. 
len bir konforu havi oteller hep yaban. 
~ıların elinde idi. Bugün tek tük olarak 
Türk vatandaşları tarafından yeni otel
ler kurulmaktadır. Bunların yaıayabil. 
mesini temin için teşvik lazımdır. 

Oteller ijaima gürültüden uzak ve 
sessiz yerlerde kurulmalıdır. Bizim 
memleketimizde turistlerin istihsalini 
temin edecek otellerimiz yoktur. 

Mevcut otelleri ıslah etmek ve ye. 
ni oteller yapmak lazımdır. Yeni yapı. 
lan otellere karşı hükumet alaka göl. 
termeli ve iki yıl vergiden affetmeli· 
dir. 

Müşterilerin istirahatini karııyabil

mek için garsonların ve iıçilerin bu işi 
anlayanlardan olmaları da lazımdır. 

Daha doğrusu garsonluk mektebi 
otelcilik mektebi a~ılmalıldır. 

İkinci mühim mesele trenden ve 
vapurdan çıkan yolcuların vapur acen. 
telerile anlaşma yapan etellere 
acente memurları tarafından sevkedil. 
memesidir. 

Bu şekil bilhassa seyyah celbi nokta· 
sından çok fena neticelere sebebiyet 
vermektedir.,, 

,--------------, 
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 
1 - Çölde bir Türk genci 

<Türkçe Sözlü> 

- Hayat, dedi. Birçok zahmet ve 
2 - Son casuslar mir ________ .. ______ ....,. ___ __ 

ıstıraplnrla doludur. ' ı 
.. oa,·er bu. h~kikati tasdik ettiğini 

gostercn ycısh bir eda ile batını sal. 
ladr. 

Şunu söyliyelim ki, Rider'in gözleri 
harikulade kuvvetlidir. Her ne kadar 
Misis Börtün'ün kim olduğunu bilmi
yor idiysc de, bir aralık kar§ıki kapı. 
dan görünen yüıün sessiz ve mahzun 
bir kimseye ait olmadığını f arketmit
ti. Daha ziyade glizel ve gene,: bir kıt. 
dr bu gördUğU ! ... O akşam yemeğe in. 
mek Uzcre ağır rığır smokinini giyer. 
ken, Mis Olga 'dan ba~ka kimse olmı
Yan o genç kızın, Rlder'in odasından 
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f-/er~ün bir fıkra: 
i 

iş ve eğlence 1 i 
.Müdilr, bankada şöyle bir dolaşırken birini aranır gibi etrafına f 

bakındı ve memurlardan birine sordu: i 
- Veznedar nerede? i 
- At yarıeıanna gitti, Efendimi i 
- Ne?. 111 zamanında kalkıp &ltmeğe cesaret etti, ha? i 
- ~ zamanında kaçamak yapıp eğlenceye gitmek, daha zevklii 

1 oluyomıuş da. Efendim! i .. _. ................ _ .. , .. _ ····---·--···---···················· ....................... ..... 

Otobüs davası 
Dün iki taraf müdafaalarını yap· 
tılar muhakeme karara ka.dı 
Ahmet Emin Yalman, Recai NUzhet 

Baban, dit doktoru Avni Bayer, Tan 
gazetesi eski mesut müdürü Sabri Sa. 
lim ve Sabur Sami arasında 4 aydan. 
beri asliye birinci ceza mahkemesinde 
ıdevam eden kartılıklı hakaret davala· 
rının görülmesine dün de devam olun. 
muş, Ahmet Emin Yalman ve Avni 
Bayer müdafaalarını yapmıştır. 

Ahmet Emin Ankarada olduğundan 
yazılı rr.Udafaasını Nazmi Nuri oku. 
muş ve bir nüshasını da mahkemeye 
vermiştir. 

Ahmet Emin Yalman müdafaasında 
kısaca diyordu ki: 

- Yazdığım yazılarda kimsenin şah
sına hakaret maksadı gütmedim. Sade. 
ce memleketin menfaati namına ycılsuz. 
lukları meydana çıkardım. Sabur S~mi 
hakkında yaptığım neşriyat yerinde· 
dir. Ve teftiş heyetinin tetkiki sonun. 
da verdiği rapor şurayı devletten çı. 

kınca hepsi anlaşılacaktır. 
Recai NUzhet ve Avni Bayer ise, 

nlcyhimc bir suç tasni etmişleıdir. A· 
dalctin tecellisini, dürüst cumhuriyet 
hakimlerine tam bir emniyetle teslim 
etmiş bulunuyorum. Beraetimi iste. 

rim. 
Bundan sonra Avni Bayer söz istedi 

ve yazılı müdafaasında gelecek celse. 
de vereceğini söyledikten sonra şu yol
lda şifahi müdafaada bulundu: 

- Mahkemei aliyenizde bir suç tas. 
nii suçu ile muhakeme olunuyorum. 
Karşı taraf da bizim tecziyemizi iste
diler. 

Sadece alacağım olan bin lira için 
Ahmet Emine bir protesto çektim - bu 
gayet tabii bir iştir. Fakat Ahmet Emin 
Yalman gazetesinin tirajini artırmak 

için bu vesile ile geniş bir neşriyata 

geçti. Benim öteye beriye borçlar tak. 
tığımı, kasten yangınlar çıkardığımı, 

bir eroin şebekesinde çalıştığımı, vesa. 
ire .• bir sürü şeyler yazarak hakarette 
bulundu. Bu yüzden halkın husumeti
ne manırnıanu. :Zhıgun-;nıU11y~ııetuı. 
nemin kapısını çalan bir müşterim kal. 
madı. 

GCıya ben Sabur Samiden para almı· 
ııım. Yalan 1 Sa bur Sami otobüsçüler. 
iden haraç alıyormuş bu beni alakadar 
etmez. 

Davayı !}3hısleştirdiler. Bir takım 

alebcleri şahit olarak getirdiler. Cavi-

de adında bir kadına şahitlik yapma· 
sı için 500 lira teklif ederek kendisine 
kendisini Gardenbara 'çağırdılar. A vu. 
katım Nurinin etrafına bir sürü a'dam. 
lar taktılar. Evim gazetecilerin istila· 
sına uğradı. 

Ben milduciumumilikteki ilk isticva. 
bımda Ahmet Emine bin lirayı verdi. 
ğime dair şahidim olmadığını söyledim. 
Eğer isteseydim bir sürü şahit tel::larik 
edebilirdim. 
Hulasa bin lira verdim. Bunu almak 

için bir protesto çektim. Fakat paramı 
alamadıktan başka Tan gazetesinin 
her çıkan nüshasında hakaretlere uğ· 
radım. 

Ben askeri vazifesini yapmış. dürüst 
bir serbest meslek erbabıyım. Milli 
mücadele sıralarında motörle cephane 
kaçırdım. Vatanım uğrunda türlü fe. 
dakarlıklara katlandım. Başımda yedi 
nüfus var ki, benim elime bakarlar. Be. 
raetimi istiyorum.,, 

Recai Nüzhet Baban da müdafaasını 
yapacaktı. Fakat kendisi gelmemis, 
hasta olduğunu bildirir bir telgraf yol· 
lamıştı. 

Müddeiumumi Hakkı Şükrü telgra. 
fın raporla tevsik edilmemiş olduğun. 
dan, duruşmaya gıyabında devamını 

istedi. Mahkeme de kısa bir müzakere
den sonra, Recai Nüzhetin bu hareketi 
!duruşmayı uzatmak mahiyetinde saya. 
rak gıyabında devam kararı verdi. 
Duruşma temmuzun yedinci günii 

saat 14 de karar vermek üzere talik 
olundu. 

Şubeye Davet 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
1-Kadıköy yerli askerlik şubesin. 

de kayıtlı ga~Ti isliim erattan şimdiye 
kadar hiç askerlik yapmamış olan 
316 • 332 doğumlu sanatkar, erat sev
kedileceklerdir. 

2 - Sevke tabi olanların celp pus. 
laları çıkarılmış ve mahalle mümessil. 

-ıe me venımtştlr. 
3 - Bedel vereceklerin bedelleri 

(5 Temmuz 938 gilnü akş:ımma) ka. 
dar kabul edilecektir. 

4 - Bedel vcrmiyenler, 6 'femmuz 
938 de sevkedileceklerinden ilgili o. 
lanların ona ~öre hazırlanmaları ve 
yoklamalarını yaptırmak üzere de şu
beye ba.svurmaları ... 

Otomobi ilerden 
ürken bir boğa 

Dün ipini koparıp kaçınca 
kurşunla öldürüldü 

Galatada Bandırma oteli sahibi 
Hasan namına kiün sabah Ban. 
dırmadan getirilen beyaı bir boğa Ga· 
lata rıhtımına çıkınca otomcbillerden 
ürkerek ipini kopannış, koımaya baş. 
lamııtır. 

Boğa köprüden geçerek Sultanah. 
mede kadar kotmuı. burada Sultanah· 
met camiinin avlusuna girmittir. 

Boğa kendis!ni tutmak istiyenlere 
saldırınca zabıta memurları tarafından 

l:HdürülmUştUr. 

Dut Ağacından Dü§en 

Üç Çocuk 
Dün üç çocuk dut ağacından düıe. 

rek yaralanmışlardır: 

1 - Çakmakçılarda Valde hanında 
oturan 11 yaıında Cemal hanın bah. 
çesindeki dut ağacından dama geçer
ken düımüt. ağır yaralanarak hastaha. 
neye kaldırılmıştır. 

2 - Beylerbeyinde Burhaniye kö. 
yünde çoban Hasan dut yerken düş· 

mUş, başından yıralanmıgtır. 

3 - Şehremininde oturan 1 S yaşın. 
da Naci Vezir hanı avlusundaki dut 
ağacından dilgerek yaralanmıştır. 

EROiN BULUNDU - 1Jsküdarda 
Doğancılarda oturan Daniı ite Sultan. 
tepeli Kadri dün zabıta memurları ta
rafından çevritmişlerdir. 1Jzerleri ara. 
nınca üç paket heroin ile bir miktar 

afycn bulunmuıtur. ikisi de mahkeme
ye verilmiştir. 

FECt BIR KAZA - tlakildar ara
bacılarından 60 yaşında Cemal OUler 
dUn tek atlı arabasına bir milşteri al. 
mış, Kadıköye g8türUrken tekerleğin 
biri yerinden çıkmıştır. 

Cemal tekerleği tamir ederken bey. 
gir ansızın yürUmüş, tekerlek Cemalin 
üzerinden geçerek kaburga kemikleri· 
ni kırmıştır. 

HALtÇTE BİR ÇOCUK BOGULU. 
YORDU - Galatada sandalcı Caferin 
oğlu 17 yaşında Keleş dün Haliçte 
sandalla bir gezme yapmak istemiş, ba. 
basının bulunmadığı bir sırada sandalı 
alıp Eyilbe doğru gitmiştir. 

Dönüşte kolları yorulunca sandalı 

bir motörün arkasına bağlamış, bu su
retle Yemiş önüne kadar gelmiştir. 

Keleş burada sandalı motöre bağla . 
yan ipi çözmek isterken bacağı ipe ta. 
kılmış, müvazenesini kaybctm '.ş, 

sandal ıdevrilmiş, kendisi denize düş
müştür. 

Geleş etraftan yetişenler tarafın
d.ın boğulmak üzere iken kurtarılm•1-
tır. 

TAŞLA YARALADI - Sirkecide 
hamal Bayram ile Esad oğlu Hakkı 

arasında eşya taşımak yüzünden kavga 
çık~ş, Bayram taşla Hakkıyı başından 
ağır surette yaralamıştır . 

Yaralı hastahaneye kaldınlnuıtırı 



Kadın, Moda: 

Siyah-beyaz modası 
Siyahın modası hiç geçmez, derler. 

Beyazın da öyle. Bu sene bu ikı rengin 
bir arada çok güzel şeyler teşkil etti. 
ğini görüyoruz. 

Siyah jerse bluzün üzerine yakasına 
veya ön tarafına gelecek şekilde beyaz 
bir parça süs koyabilirsiniz. 

Bunun üzerine giyeceğiniz sak veya 
truakar da beyaz olacaktir. Fakat, bu
nun cep ağızlarım, kapaklarım veya 
ceplerini tamamen siyah yaparsanız 

çok şık durur. 
Siyah beyaz, beyaz siyah süsünü 

koyarak eski elbiselerinizi de güzel ve 
yeni bir şekle koyabilirsiniz: Beyaz 
keten elbisenizin yaka ve kol ağızla
rına çevireceğiniz siyah zırh çok gü
zel duracaktır. Bilhassa, bu zırh yaka. 
nın yırtmacmıda içeri doğru bir çiçek 
şeklinde kıvnlırsa güzel bir motif teş
kil eder .. 

Siyah ve aiyahlı ipek rob üzerine de 
geni~ ve mendil şeklinde devrik beyaz 
yakalar modanın bu seneki güzel bu. 
luşlarından biridir. 

Şapkalarda da siyah beyaz hakim
dir; Tabii, beyaz şapka üzerine beyaz 

ıiyah yaprak veya kcrdela konuyor. 

Yeni eserler 

Açılı reııl\li örnıc blıdrır bu yrız r;ol• 
modcruır. Bunlar, her renl•te keten 
ctel;lıklcrle çok iyi gfrliyorlar. 

Beyaz ellıisenin yakasına siyah bir 
yapma çiçek, veya hakiki bir siyah ya
hut çok koyu renk k;ıranfil konursa 
gene "moda., olur. 

Zeytin dağı 
''Ulus,, ba§muharriri Falih 

Rıfkı Atay büyük harpte Filis
tin ve Suriye cephesini anlatan 
"ZeytindağT., isimli kitabının 

üçüncü baskısını ne~retti. Fa. 
lih Rıfkının kitaplan arasında 

her noktai nazardan dikkate 
ıayan olan bu dinamik kitap 

hakkındaki düşüncelerimizi kı

ıa bir zaman ıonra söylemdl 
üzere eserden ''Çatlak,, başlık. 
h parçayı okuyuculanmıza tak
dim ediyoruz: 

Suriye ve Filistine Almanların niçin 
o kadar ehemmiyet vermiş olduğunu 

Bedinin politikacıları kadar biz de bi.. 
liyorduk. Cephede Alman kumandan
ları ve ihtiyat zabiti olarak gelen Al. 
Cemal paşanın emrinde idi. Falken. 
hein ve ondan sonra Liman Fon San
ders Cemal paşasız kumanda etmişler. 
dir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz se. 
li, yine bir Türk, fakat bu sefer öz bir 
kumandan, Mustafa Kemal tarafınldan 
Halep aşağısında tutulmuştur. 

Mustafa Kemalin orada seçtiği mü
dafaa hattı milli misaktaki Türkiye hu. 
dudu idi. 

Eski Osmanlı altını ile Alman altını 
arasında bir renk farkı vardır. Bizim 
Suriyede gördüklerimiz hep kırmızının 
Berlin altını idi. 

Çok para verdiklerinden midir, Ce. 
mal paşanın fennine inanmadıklarından 
mıdır, yoksa bu cephenin Alman eline 
geçmesinde büyük bir fayda arandığın 
dan mıdır, nedir, son zamanlarda Su
riye ordusunu müttefiklerimize devr. 
etmek için uzun bir buhran geçirtdiği
mizi hatırlıyorum. 

Halepten Bağdada giden Fon Der• 
golç paşaya Baron otelinde bir ziyafet 
vermiştik. ihtiyar general: 

- İngilizleri mensup oldukları deni. 
ze dökmeğe gidiyorum, demişti. 

Bir müddet sonra kendisinin kara 
tabuta kapanmış cesedini yine Halep 
istasyonunda selamlamıştık. 

Bir sabah Zeytindağı karargahın. 
da general Falkenheini gördüğüm za
man, bu dik boylu, yüksek bakışlı ku. 
mandanın Suriyeye nasıl bir talih ge. 
tireceğini düşünüyordum. 

İngilizler bu havadisten bizim kadar 
heyecanlanmadılar. Times gazetesi: 

- Suriyeye giden Falkenhein kara
ya düşmüş bir balina balığına benziyor 
demişti. 

Cemal paşa uzun müddet hiddet, 
şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp dur. 
du. Falkenheini Fon Kres, gibi, doğru
dan doğruya onun emrine vermek im
kansızdı; bir ordu kumandanlığı mm. 
takasında iki büyük otoritenin birlikte 
bulunmalarına da ihtimal yoktu. Niha
yet aranrlı, tarandı, boğuşuldu, uzlaşıl
dı, silahlı kuvvetin başına Fon Falken. 

hein geçti ve Suriye rüyasına veda et
mek istemiyen, harp sonunda kaybol
mamış bir Suriye hediyesi ile Istanbu. 
la dönmek istiyen Cemal paşaya, belki 
şatafat zayıflığından istifaıde edilerek, 
bir büyük unvan verildi: Suriye ve 
Garbi Arabistan umum kumandam l 

İkinci başkumandan gibi bir şey .. 
Top, mitralyöz, tüfek, kılıç, Almanın 

emrine ve Cemal paşanın hissesi ise 
imzası üstündeki bu dört kelimeden 
ibaretti. 
Doğruaunu istcracnh·, \.,.,,.,,.nclı:ıll ı:ı1·

tık paşalaşan F~lkenhein, Cemal paşa 
ise sivil idareye karışabilir, ordu için 
de menzil hizmetleri görür bir karar
gah başı olmuştur. 

O koskoca krtada dördüncü ordu ku. 
mandam gibi basit bir unvanla vizrova. 
lık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Gar
bi Arabistan umum kumandanı dumanı 
man mütehassısları aramızdan hiç ek
sik olmamıştır. 

Kanala giden Alma:un ismi Fon 
Kress idi. Kemik yerine sinirden ya. 
pdmış bir enerji iskeletini andıran bu 
zat, bütün çöl harplerinin başında bu
lunmuştur. 

Eski Alman orduları başkumandanı 
Fon Falkenhein, galiba, Halepte topla
nan ordularla Bağdadı almağa çalışa. 
caktı. O mümkün olmaı:ixğı için Filistin 
cephesini kendisine verdiler. Fon Kress 
içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona 
ağır geldiğini hep hissediyorduk .. 

Onun umum kumandanlığı, boş çöL 
ler içinde bedevi şeyhlerine verilen 
fahri paşalıklar gibi bir şey idi. 

Bir gün Falkenheinin bir küçük za_ 
bitinin Şamda gözüne k~ı;tiği binayı 

keyfinin istediği gibi zaptettiğini haber 
aldık. Patrikleri, emirleri, şeyhleri sı

ra sıra karşısına dizen, ayan ve mebu. 
san, sonsuz nüfuz sahibi Cemal paşa, 
bu küçük zabite dert anlatmak için ye. 
nilmez müşkülat içinde kalmıştır. 
Aşınmaz mermert:ien zannettiğimiz 

o büyük kudret ve gurur, bir küçük Al
man zabitiİıin fiskesi ile, bir alçı gibi 
çatladı. Bir düşüşün acı matemini ilk 
defa işte bu çatlaktan gördüm. 

iktidar filinin hortumu muvaffaki. 
yet yemi gevelemediği zaman, tersine 
kıvrılır ve üstündekini yutar. 

Falkeııheinin Suriye saltanatı daha 
az sürecekti ve onun arkasından gelen 
bir başka Alman müşiri de yine boz. 
gunnn azı dişleri arasında parçalanarak 
İngiliz süngüsünden daradar başını 

kurtaracaktı. 

Cemal paşa değil, Suriye düşüyor

du. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya 
fazla itibar eden bir memleket olduğu 
için, Anadolu köyleri gibi sessiz ve 
kimsesiz değil, başkumandan, müşir 

ve nazır üniformalarına sarınarak, da. 
ha gösterişli ve debdebeli düştü. 

• 
Amerikan Gazeteleri 

Coe Luisin galibiyeti için 
neler yazıyorlar? 

Nevyork 27 - Bütün gazeteler dün. 
ya boks şampiyonluğu maçına sahne 
olan Yake stadındaki dramın akıl ve 
havsalaya girmiyen bir süratle bitme
sine son derece hayret etmektedirler. 

Nevyork Taymiste Jame P. Davson 
tliyor ki: 

Luis bu gibi maçlarda şimdiye ka
dar görülmemiş bir hız ve şiddetle 
Şm.lingin üzerine atıldı. Hücumdaki 
ııı şlddet, maçın neticesini tamamile 
ızah etmektedir.,, 

Nevyork Herald Tribünde de Gavsil 
A.:iams şunları yaımaktadır: 

"Luis Almana öyle bir hızla ve o 
katlar korkunç bir şiddetle hücum etti 
ki heyecandan yerlerinden fırlayan se
yirciler gözlerine inanamıyorlardı.,, 

Sahık dünya şampiyonu Tuney, ga
.r.etecikre bu maç hakkında verdiği be. 
yanatında "Luis, dünyada mevcut bi
ricik rakibini iır.ha etmek için, bokslln 
biıtün icabatına göre mükemmel bir 
surette hareket etmiştir. Luis Almam 
kurbanlık bir koyun gibi yenmiştir.,, 

demiştir. (A.A.) 

Sinemalarda 
Nevyork 27 - İki dakika süren 

Şmeling maçı sinema ve gazeteler için 
tükenmez bir kaynak olmuştur. Bütün 
sinemalarda geceli gündüzlü bu maça 
ait filmler gösterilmektedir. 

Gazeteler birçok sayfalarını bu ma
ça tahsis etmektedirler. 

---<>-

Y unanistanda Kadın 
Atletler 

Atina 27 - Panelen kadın spor mü
sabakalarının pazar günü yapılan fi. 
nalin~e bayan Varvogli 80 metre sprat 
lrnsnet"' ... n 1 o o .. o- ..... nı1y•d• t>1't'.l.ı.'mı5 v• 

bayan Kalagriu 3.1, 72 metreye cirid 
atmıştır. 

Bu münasebetle erkekler arasında 

tertip edilmiş olan müsabakalarda Ar
varit 2000 metreyi 5 dakika 55 6.10 
saniyede koşmuştur. 

-0--

Almanyada Atdetizm 
Müsabakaları 

Berlin (Hususi) - Bu hafta sonun
da bütün Almanya bölge atletizm mü. 
sabaicaları yapılmıştır. 

Layipçigdeki müsabakalarda, Völr, 
üç adımda, 14,83 metreye atlamıştır. 

Berlin Alman spor klübü bayrak takı
mı 4X100 bayrak yarışını 41,8 saniye. 
de kazanmıştır. 

Breslavda IIartma sırıkla 4 metre 
atlayarak galip gelmiştir. 

Hamburgda Hartens 1,93 metre 
yüksek atlamı~ Karı Hayn 55,15 met. 
reye çekiç atmıştır. 

---O-

Dünya santranç 
musabakası 

Diinya S'Clfrmıç nıiisabrtJ.Vt.mıa <le
vanı cdil111cktcdir. Sıra lngiltcre ile 
Holanda şampiyonları arasındaJ..."i ça. 
lışmaya gelmiştir. 

Resimde ild memleketin satmnç 
kralkırt gö::ükiiyor. 

OK SPORU 

ni::im irrrilıi ve milli sporımııı: olaıı ok (1(11111, Ş'imrli At•rııt(I ı·e Anı~ri1,'t1~: 
büyilk bir aliil\~' ile yapılnwktadır. Hu y:tzcl s1ıoı la, l\'(1ılı11laı m kd<lcnlcıı f~ 
aldJ..-ad.ar oluyorlar. Resimde bizim Oksporcularımız görillii.yor. 

Beynelmilel Boks F eder as· 
yonu Mühim Kararlar Verdi 

Bcrlin 27 (A.A.) - Enternasyonal 
amatör bc·ks federasyonu burada yap
mış olduğu toplantısında maçlar hakkın 
da yeni hükümler tesbit etmiştir. 

Bu yeni hükümlere göre, bundan 
böyle, herhangi bir sakatlık yüzünden 
maç inkıtaa uğrayacak olursa, sakatlan 
mış boksör mağlup a:idedilmiyecek, 
maç inkıtaa uğrayıncaya kadar geçen 
müddet zarfında kazanJlan puvanlara 

Ring hakemleri, bugüne kadar, bok. 
sör yere çöktüğü veya düştüğü takdir
de saymağa başlıyorlardr. Bundan böy
le yalnız bu vaziyetlerde değil, ringin 
halatlarına sarıldığı veya kapanıp ma. 
ça devam etmediği takdirde de hakem 
sayacaktır. 

Herbiri iki dakika olmak üzere 6 
ravundluk maçlar tertibi hakkında İs
viçre İrlanda mümessillerinin yapmış 

oldukları teklif reddedilmiştir. 
--o--

Merkezi Avrupa Kupası 

Maçları 
Bu hafta muhtelif memleketlerde 

yapılmakta olan Avrupa . Merkezi ku
pası maçlarının bu haftaki neticeleri 
şunlardır: 

ZIDENICEDE; 
Zi:ienic - Ferençvaroş 

CENOVADA: 
Cenova _ Sparta 
BELGRADDA: 
Becgradski - Slavya 
BUDAPEŞTEDE: 

Hungarya . Jüventüs 
MI LAN ODA: 
Ambersiana - Kişpeşt 

BOKREŞTE: 

3-1 

4.2 

3-2 

3_3 

4-1 

Ripensia Tamşuvar • Fc. Milano 3.0 

Holandada Büyük Bir Spor 
Güeü 

Amsterdam 27 - Holandanın ana
nevı ''olimpiyat oyunları,, günü dün 
Amsterdam stadında 55,000 kişi önün. 
de kutlulanmıştır. 

Programın başında Holanda • Fele
mtnk Hindistanı futbol milli takımları 
maçı v:ırdı. Holanda milli takımı yedek 
leri ile sahaya çıkmış olduğu halde ra. 
kibini 9-2 gibi büyük bir farkla mağ. 
lüp etmiştir. 

Bu münasebetle tertip edilmiş olan 
atletizm müsabakalarında iki yeni Ho. 
landa rekoru kırılmıştır. 

Riyter 1500 metreyi 4 dakika 4 sa. 
niyede, 800 metreyi 1 dakika 45,4 sa
niyede konuşmuştur. 100 metreyi de 
Esendorp 10,5 saniyede bitirmiştir. 

Bisiklet koşusunda İtalyan Loatti 
Oms ile dünya şampiyonu Vijveri tek. 
rar mağlüp etmiştir. 

Amerikalıların Atleti:ılfl 

Takımı 

Amerika atletizm federasyonu, bil 
yaz Amerikayı Avrupada terr:sil ede' 
cek olan atletlerin listesini tesbit et• 
miştir. Bu listeye göre, Amerikarıl11 
mümessilleri şunlardır: 

100 meh·e sürat ko~usu: 
Prim Valere Vilbur • Grim, Adriaıı 

Talley, Ben Jonson. 
200 mehıc aürat koşusu: .to· Robert Levis, Maks Robinson, ı:-

400 emtree ko§u: 
1 

Ray Mallot, Harold Gagle, Şarl 13e ' 
ser, Vilbur Miller. 

800 metre kc~u: 
Jon Vudrof, Hovard Brok, RufbLlj• 

Mel Turti. 

1500 metre mukavemet: 
Ro:nani, Clin Koningham, çarlİ9 

Fenske, Gene Venske. 
10000 metre manialı: 
Floyd'lkner, J osef Makluskey, 'J'O• 

mas Dekard, Elter Stone. 
5000 metre mukavemet; 
Don Las, Janes Limt, Jon Vaıtis. 
10,000 metre: 

Lino, Lino Menti, Coni Kelli Vilt' 

tor Drigal. 
110 metre manialı: 

vı.ıd Fred Velkol, Allen Tolmiş, 

Tray, Cim Humferd. 

400 metre manialı: 
Mes Paterson, J ::ın Sortinganş, 'f ottl 

More. 
Yüksek atlama: 
Aler, Cilber Kruter, Albriton, :EJutı' 

bert Smit. 
Uzun atlama: 
Jak Robinson, Anton, Prima, GLl1 

Manuel, Kermit King. 

Uç adım: 
Vilyam Bron, Iliney, Kint, dik Garıs--

ley, Sol Furt. 

Sırıkla yüksek atlama: 
Budday, KendiUs, Göge Varaf, J{or· 

ne Luis Varmerdam. 

Gülle atma: pi· 
Francis Riyan, Vilyam, Vatso 

mitri Zaitsv 

Disk atına: 
Ken Kanpenter, fiu Levi, uUdr0

' 

Strode, Andria Davis. 

Cirid atma: 
Vilyam Rayts atton Peri Vukman1'ı 

Rob Peobles. 

İngiliz Tenisçisi Galip 
u· Londra 27 - Vimbleldon tenis r1'I 

sabakalarında Danimarkalı Spreli11ğ 
Yugoslav Kovaçt 6-1, 6.2, Hughe5 • 

Vilde çifti, Göpreft - Koh çiftini 6.0ı 
6.4, 6.2 yenmiştir. 



Paris ve O: 

Mistinget 
"Parisin 

"tam 
" 

genç kadını,, şimdi 
yaşındadır !? .... 

en 
50 

"50 mi? Ne diyorsunuz siz! O, 70 indedir!,, diye
cek bir ecnebinin bu protestosu, güme gider; en önce 
Parislilerin tekzip vaveylaları ara~ında kayn"rdı ! 

"Piyer ]J{ınuvan,, im~siw Paristcn 
va::ıZcm bfr ya:::ula, haftamn miihinı 
lr.r B<mat Mclise.ri, ~öyle anlatılmak

tadır: 

"P&ris sanatkarları, bu sene de mu. 
t:ıt şenliklerini Trembley yarış mey -
danında yaptılar ve ötedcnbcr i Paris. 
lilel'in gözbebeği olan Mistinget , "mü. 
sabaka harici,, de gene en çok beye· 
nilen oldu. bu yaşı hayli ilcrliyen ar. 
tist kadın, cazibcsile edindiği mevkii 
muhahza etti. 

O meydana :;C'lir' .::n, ahali çılgınca. 
sına bağnıyor, ~apkalarmı ve men
di!lt>rini ı;., 1lıyor. biribirlerine haber 
verıyorlardı: 

- Geliyor. geliyor! Viv Mistinget! 
ı~aşa! Varol! Jşte! l~te! 

Sanki Parisin mcşhuı Trembley ya. 
rış meydanında hiç bir Mehrace hiç. 
bir l<,ilm Kralı yoktu, .Moris Şövalye 
yoktu da yalnız ve yalnız o \'ardı; ya· 
şı hnyli ilerlemiş olmasına rağmen 

"Parisin en genç kadını,, denilen Mis. 
tinget ! 

Evet. Paris sanatkarları şenliğinin 
<'n ehemmiyet verilen bir sahnesini 
teşkil eden otomobiller arasındaki gü
zellik müsabakasında, "Devasa,, bir 
Amerikan otomobilinin ön kısmı üze
ri11e oturmuş gelen .Mistinget, sahi. 
den genç görünüyordu; genç! 

Paris, her sene ilkbahar mevsimi. 
nin bir pazar giinünde, sahnelerinin 
ve kabarelerinin yıldızlarını "oldukla· 
rı gibi .. görmek için, tabii hallerinde 
yakından seyretmek için Tremblese a. 
kın eder. Saplı gözlükle 100 kere ba. 
kılan, beyaz peroe iızer nde tekrar 
tekrar görülen ve radyc, ile gramofon 
vasıtasiyle de sesleri işitilen, burada 
açık havada, ahali arasındadır. İsim· 
!eri kırmızı iri ampullerden harflerle 
geceleri reklam levhaları üzerinde ya. 
mp sönen, sönüp yanan yıldızlar; ope. 
ranın yUksek sesli tenorları, prima -
donmaları, revü sahnelerinin en güzel 
bacaklarına sahip dansözleri, en mcı::. 
bur haile kahramonl ı mümessil. 
leri, en komik paryaçolar, en muvaf
fak bestckiırlar ve giift~ciler,. ... Pari. 
sin bütün sayılı meşhurları, burada. 
dır. 

Paris sanatkarları şenliğinin ilanla. 
rı "Paris sanatkarları, sizi misafir o. 
larak davet ederler!,, diye yazılıdır. 

Böyle bir davet üzerine, kim evinde 
kalabilir? Hele Parisli olunca! "Gabi 
Morley, beni davet etti!,, diye övün • 
mek mümkün olduğu gibi, Tino Ros· 
sinin da\·et ettiğini söylemek de ka. 
~il! Ve hele "Davet eden, Parisin en 
genç kadını Mistinget!,, demek ! 

Peki, bu, yaşı hayli ilerlemiş olan 
Mistinget, kaç yaşındadır? " Parisin 
en genç kadını"; şimdi "t am,. 50 ya
şındadır! Evet; bütün Paris öyle bili. 
yor! lşte, Mistinget her seneki gibi 
gene orada ve hiç mi hiç değişmemiş! 
Hele bir ecnebi, ıu cüreti göstersin de 
haykırsın: 

- 50 mi? Ne diyorsunuz siz! O, 70 
indedir? 

ııı;.<ı/ingct .. 

Ecnebinin bu protestosu. "Büyük, 
~li stingetin en hararetli müdafaaları 
ve onun muammalı yaşının aksine de. 
lfıleti ile güme giderdi; 20 sene son. 
rasına ırcada israrla ! Ve bu protesto. 
en önce Parislilerin tekzip vaveylala. 
rı arasında kaynardı . Paris elli ve 
Trembley şenliği için l\I istinget (tam) 
50 ya.şmdadır! Aksini iddia edenin 
vay haline! Gülünç olur ! 

Gülmeyiniz; 50 rakamı, bir düzüne 
gazetede çıkan makalelerle de tevsik 
edilir; edilebilir. ~listingct, son aylar 
ic:erisinde 'hakiki yaşı ,. nı açığa vur. 
ınak hususunda kafi derecede vesile 
bulmuştu; nişanlanmıştı! Mesut ni . 
şanlı ! Mistinget Amerika yolunday. 
ken, vapurdaki yolcular arasında bu. 
Iunan Kiıbalı bi r miiltimilyoner ken
disine göntil vermiş ve Amerikanın 
merkez şehri limanına giden ''Nor -
mandı., transatlantikine koşuşan ga -
zcteciler, Mistingetin parmağında pır. 

Janta taşlı bir nişan yüzüğü seçmiş • 
!erdir. Ve bunun üzerine de sualler 
gırla gitmişti: 

- Kocanızı seviyor musunuz? 
- Yolunuz nereye? 
- Nikahınız ne zaman kıyılacak? 

- l{aç yn.~mdasınız? 
Mistingct, en canayakın güfümseyi. 

şi ile şu mukabelede bulunmuı;tu : 

- 4!) yaşındayım!? ... 

Bu seneki sanatkarlar şenliğinin 

ayrıca bir hususiyeti, Parisin 19 Hazi
ran pazar günü Trembleyde Mistinge. 
tile "adeta resmen,, vedalaşmasıdı r. 

Mistinget, bu yaz tekrar Holivuda 
yollanacaktır; bu sefer sadece bir 
film mukavelenamesi imzalamak için 
desi!, bir film çevirmek için! 

Bu Haziran pa7.nrında, Trembley 
meydanında şu sözler de akis bırakı. 

yordu: 

- Mistingctim iz, Holirnt yıldızı . 

rlır! 

"1'am .. 50 yaşındaki "Parıı in en 
genç kadını,. nın bu yeni muvaffaki. 
yeti ile de Parisin ve Parislilerin gu. 
rurlandığı şüphesizdir. Mistinget bu 
yaz Amerika seyahatine çıkmak ilzere 
Pariı; ı::rrm~"n tr('nt' hinC'rken. b;rı 

Buğday 

ihracatçıları 
Th•aret odasında dün 

mühim iki içtima 
yaptı 

A rpa, buğday, t iftik ve yap:ığı ihra. 
cat maddelerimizin standardizesi için 
iç ticaret umum müdürlüğiınün şehri
miz ticaret odasında yapmakta olduğu 

toplantılar lstanbul piyasasında ve her 
tarafta büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Evvelki gün yapılan ilk toplantıdan 
sonra dün ikinci olarak sabah ve öğ. 
leden s~nra ticaret odasında bütün buğ 
day ihracatç ·larının iştirakile mühim 

iki toplantı daha yapılmıştır. 

Her iki toplantıda da iç ticaret umum 
müdürü bay Mümtaz ReJ, stantlar. 
dizasyon müdürü bay Faruk Sünter, 
lktısat V ckaleti istan'Jt.:1 yumurta 
kontrol Jaircsi şefi bay l kkkı Nezihi, 
l'ürkofis ve ticaret odası erkanı, umu
mi katip Cevat Nizami, zahire borsası 

komiseri Feridun Manyas zahire bor. 
salı erk:inı ve bütün buğday ihracat 
tUccarları hazır bulunmull::rdır. 

Sabahki toplantı, iç ticaret müdür. 
liıgunün hazırlamış oldugu bugday 
ıtandardizesine ait ön proıenin tetki
ki ıle gcçır.iş, öğleden sonra yapılan 

t >plant da projenin esaslı noktaları 

üzerinde münakaşalara gecilerck her 
tüccarın buğday standardizcsinde ne. 
':r düşündüğü scrnlmuş ve bütün mü
talelar birer birer not edilı.,iştir. 

O n proje alakadarlar taraf:ndan bü. 
yük bir ehemmiyetle hazırlanmış oldu
ğundan tüccarlarımız arasında alaka 
ile karşılanmıştır. 

Toplantı geç vakt e kadar devam et
tiği halde görüşülemiyen birçok nok. 
talar kaldığı cihetle bugüne bırakılmış 
tır. Sabah saat 10,5 da buğday ihracat 
çıları tekrar t oplanarak ayni mevzu et. 
rafında görüşülecek, buğday t ipleri 
tcsbit edilecektir. 

- -o--
Bayat Fıstıklar 
Boyanıyormuş 

"Amerikan fıstığı,, nam ı .altında ta. 
nılan Gaziantep fıstıklarından bayat 
olanların bazı satıcılar tarafından aşı 

boyası ile boyandıkları görülmüş, ele 
geçenler müı::adcre edilmiştir. 

Belediye reisliği bu hususta şube 
müdürlerinin nazarı dikkatlerini çek. 
miştir. 

!erce kişi tarafından teşyi olunacak, 
binlerce kişi Lö Ha\T limanı rıhtımın. 
da bekleşip. onu götürecek olan " Nor. 
~and i,, tranatla nt iki enginlere a~ ılrr. 
ken. dakikalarca şapka ve mendil sal. 
layarak, ayrılana "Güzel seyahat!,, te. 
menni edeceklerdir. 

Mistingetten daha fazla sevilmiş ol
mek, bahis mevzuu olabilir mi? Belki! 
Fakat, bu kadının mazhariyeti de az 
sayılamaz! Parisin daima olduğu gibi 
ş imdi de mırıldandığı şarkı, Mislin. 
getin en yeni şarkısıdır. Şimdi "\Tule 
vu dansc, Madam?,, yani ''Dansctmek 
ister misiniz, Madam?,, şarkısı. mo. 
dadır. Mistinget, bu en y<'ni liarkısını 
kendi tiyatrosu olan " Magador., da 
100 kC' re söylemiş, \'e aynı zamanda 
dans da etmiştir. O, şarkısını dansiy. 
le rcfakatlendirirken, her zamanki 
gibi gençti ve nlkışlar, tiyatroyu ye. 
rinden oynatıyordu. 

Mistingeti dinliyenler, evlerine dö. 
ncrlerken onun ı:ınrkısmı ıslıkla çal
..,",•..,,, krncH'or;ni ııl"'m~7.lar! ? ... 
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Çocuk yıldızlar 
Küçücük 
cak kadar 

avuç!arına sığmaya

para kazanı yorlarl 
Çocuk artistle. 

rin hayatı b:.ıhıs 

ede ede bıtmez 

bir mevzudur. 
Hem de onlar gibi 
sevilen 'e ınsanı 
nlfikndar ed<'n bir 
mevzu. 

Bilir misiı.iz ki 
Şir!cy Tcmpl, her 
gün, daha sabah. 
leyin kalkar kalk
maz 150 liro alır; 
bu para çnlısırn. 

sına mukabil de. 
ğıldır, onun yal. 
nız yeyip içmesi 
içın... Çünkü, ÇO. 

cuğun yeyip içme. 
si. yatıp kalkması 
da çalıştığı sine
ma icl:.ıresi tara. 
fından taahhiit e. 
dilmiştir ve onun 
bütün masrafları 

sinema tarafından 
görülür. 

İşte, bu hesap 
içinde çocuğun 

Çoc~ı1: yıld1z7.arilan dördü •• 

gündeliği de 150 lira olarak takdir e. 
dilmiş bulunuyor. 

Şirley Templ annesini çok sever. 
Annesi de ondan ayrılmak istemez. 

Sinema idaresi buna da razı olmuş.. 
tur. Çocuk artistin annesi de ona, 
stüdyo hesnbınn bakar: Bunun için 
de kadına, yine stüdyo idaresi tara
fından ayda 1500 lira verilir ... 

Şüphesiz ki, .Şırley 'l'empl bugün 
çocuk artistlerin başında geliyor. Fa. 
kat ondan sonra gelenler de yok de. 
ğil. Hatta bunların içinde bir tanesi 
var ki Şirlcyin rakibi sayılıyor: 

Bu, Cen Viters'dir. Bu küçük kız 
da dah,il şimdiden büyük bir yıldız gi. 
bi, avuç dolusu para kazanıyor, hatta 
kUçük avuçlarına sığnmıyacak ka. 
dar çok! Ona sinemadan ayda 12000 
lira veriyorlar: annesine de 600 lira. 

Fakat, Cen Viters'in kazancı bu kn. 
darla kaim .~. Onun ismini bauın rek
lamlarda görmek kabildir. Yaramaz 
kız para almadan reklamlara ismini 
,·erir, imzasını atar mı? Reklamlar -
dan aldığı para da 5000 lira tutar. 
Hele yaz aylarında, bi1..zat "Eti ile ke. 
miği ile,, reklam olarak vazife alır. 

O zaman kazancı, sinemadakinin iki 
mislini bulur:Ayda 24.000 lira kaza. 
nır ... 

l{üçük Cen dokuz. on yaşındadır. 3 
sene sonra isminin tarihe karışacağı. 
nı söylüyorlar. Çünkü onda, büyüdü. 
ğü zaman da artistli~tc devam edecek 
bir kabiliyet göremiyorlar ... 

J\üçük bayan yı ldızlara mukabil kü
çük bay artistler de var. Bunların da 
başında Freddi Baıtolemyu geliyor, 
sonra da Ccki Kuper. 

Ondan sonra gelen Ceki Kuper ise 
ayda 7000 lira kazanıyor ... 

Yaş itibariyle hepsinin ablası olan 
Deanna Durbin maalesef para itibari. 
le onları geçemiyor ve Cen den pek a. 
şağı para kazanıyor: Aylık kazancı 
onun da 7000 lira kadar bir şey! 

Bunun sebebi, yaşının biraz daha 
büyük olması ve çocuk rolleri yerine, 
biraz daha bUyük kız rolleri oynama. 
sıdır. 

Fakat, buna mukabil onda büyüdü. 
ğü zaman da artistlikte devam edebi
lecek bir kabiliyet görüyorlar ... 

Leııi Rif cııştal .. 

Hitlerin sevgisi
ni kazanmış 

kadın 
Freddi ayda on bin lira kadar bir 

para alır. Bundan başka, çevirdiği 

filmlerin hasılatının onda biri de kcn. 
di~ine \'eriı;,-. ~1adaın Düpon takma 

________ .__ .... ...., ________ ~~--------------------- adı yJe Parise geldi, fakat 
l1 ti· 

l - 1f loıı1ıık ı•c 58 yolcıı mı1: linc rıwlı cıııs bir nfo1>iicı Ameril.v:u!a OJıyo Dcvletiııiıı [(cırt şc1ıriııılc işliyOf'. 

• - Anharada Karadcııi::;dc scri11liycıılcr •. 

• il Alman sinemasının başında büyük 
bir mevki alms bulunan kadın artist 
ve sinemacı Leni Rifenştal, madam 
Dilpon ismi altında mütenekkiren Pa. 
rise gelmiş bulunuyor. 

Leni Rifcnştal, Bitlerin sevgisini 
kazanmış kadınlar arasında sayılmak

tadır. Artist, kazandığı bu teveccüh 
sayesinde Alman sinemacılığının ba
şına geçmiştir ve iki sene e\'\'el Ber. 
linde olimpiyatları filme almıştır. 

Leni Rifenstal ge~en sene de Parise 
gelmiş ve sergide bilhassa sinema 
pavyonu ile meşgul olmustu. Gider. 
ken, bu sene için tekrar geleceğini 
söylemişti. 

Bu sene Parisliler Leniyi boşuna 

beklediler ve, bir keşifte bulunmasa • 
'(Sonu 10 uncu sayfada)ı 



Senesine varmadan lrflntln meselesi Yeni kayıtlar ı iil: ~----
Halka beyanoamele· ~ ~ 

ls!anbul far~ ist~la~ına rındat·~~~::•devam Bir milyon ziyaretçi 
ugradı, kedıye ıhbyaç .::ı:.::.~ı~:~~~!':r~:= izmir fuanna gelecek seyyahlar 

zfm edilmekte olduğunu yş.zmı§tık· 

go .. ru·· ıu·· yor '· ?. • • Beyoğlu, Be§iktaş, kazalarında. dafı- bu mıktarı bulacak 
tılaı:ı nizamnameler halktan tamaıni. 

Geçen yaz kedi katliamı hatladığı zaman, bu mukad .. 
der neticeye açıkça ipret etmittik. Buna rağmen ne yazık 
ki boyuna binlerce ve binlerce kediye kıyıldı ve itte.. dedi .. .... . k ?f gunız çı tı ..•.• 

le toplanmıgtır. Sarıyer, Bakırköy, Fr 
minönU mıntakalarmda beyannameler 
yeni dağıtılmıştır. 

Dlln Fatih kaymakamı Bay lhsa. 
nm ba6kanhğında nahiye mUdUrlen 
toplanarak bu hususta görllşmUşler. 
dir. Toplantıda belediye zabıt ve mua. 
meli.t §ubesi mUdUrü Bay ZUhtU de 
bulunmuştur. 

İstanbul kedileri aleyhine geçen 
yaz bundan daha ıonra bqlryan ve 
"katlilm" la damıalanan filrle Te 
şuurla al&kaaız hareket. o samanlar 
bUtUn aykırıhklarlyle "gflnlln meae-
lesi" olmuştu. Senesine varmadan, 
o uman, yapılanları tlddeUe ten
kit yollu yazılanların 100 de 100 
isabetini teyit edici neticeler apıcık 
ortaya çıktı?! ... 

O zaman yapılanları şiddetle ten. 
kit yollu yazılanlann 100 de 100 lıa.. 
betini teyit edici neticelerden birini, 
evvelki gUnkU bir yazısında Ensar! 
BUlend: "mesele" olmak Qzere açığa 
vurdu. Muharrir; "farelere kar$ı 

şiddetli bir mücadele açmak lAzım" 
serlevhası altındaki yazısında, değil 

harap evlerde yepyeni apartıman. 

tarda btle (&relerin cirit attıCınr, sa
dece mala zarar getirmekle kalma. 
yıp insana kuduz qılamakla canı da 
tehlikeye ufrattılını, kendisine mah 
sus tarzda n - kura llfla defli, 

Yeni defterlerde kayıt soyadı esası. 
na göre yapılmaktadır. 

Asr i mezarhk 
mese lesi 

Asri mezarlık arsasının satın alın. 
maaı yUzUndcn lUzumu muhakemele. 
rine karar verilen belediye daimi en • 
cümeni sabık azalarına tebliğat ya • 
pılmıotır. 

Bu da\'aya yarın temyiz mahkeme. 
sinde bakılacaktır. Tebliğat yapılan 
zevatın bu akşam Ankaraya gitmele. 
ri mukarrerdir. 

Belediye mezarlıklar şubesi müdürü 
Bay Süleyman bu meseleden dolayı 
meni muhakeme karan almıştır. 

Ge9('>ı ~eı'llC1ci f ıumıa :"~retçiler bir ptWyon önün<I.e .• 

lzmır, (Hususi) - Alman fabrika. 
törlerindcn bir grup, fuar zamanında ı 
Izmire geleceğini ve bu sevile ile lz. 
mirli tacJrlerle temaslarda buluna
caklarını fuar komitesine bildirmiştir. 
Fuara, Prag sergisini ziyaret ed<>n 
Türk tacirlerine iııdei ziyaret olmak 
tizere Çek tacirlerinden de yüz elli ki. 

Bir Esrar Kaçakçısı 
Yakalandı 

şahsan blldllt Taksime, Kadıköye, ~~ 
Şişliye alt mlaallerle - anlatarak, \. ~ : 
"Jstanbulda ııçan çofalmıttJr. §llp. 
hesiz ııçanaız memleket olmaz. Fa. 
kat bizim lstanbulumuz devamlı lb.. 
mailer ytlzUnden eski Mahmudiye 
fırkateynlnln, yahut rahmetli P'ethl. 
blllend korvetinin sintinesine dön

--<>
Liıelerde Orta Kısımlar 

Kalkıyor 
Liselerin orta kısımları tedricen bu 

yıldan itibaren kaldırılacak ve yalnız 
lise sınıflarını ihtiva edecektir. Liee. 
terin altıncı ıınlflanna talebe alınmı. 
yacaktır. 

şi gelecektir. 
Yunanistan \'e Romanyadaki turing 

klüpler. 20 Ağustos .20 Eyi61 ara. 

lzmir, (Hususi) - Zabıta mU?ıilfl 
bir e!rar kaçakçısını yakalamağa nıu· 
Yaff ak olmuetur. Arap Mehmet a.dıtl
daki bu kaçıkçı, Eşref paşada, BaY • 
ram yerinde yakalanmış ve üzerinde 
12,5 kilo esrar ~ıkmıştır. Eırarlard•11 

bir kısmı işlenmiş, bir kısmı da paJll· 
mut tozu ile karıştırılmış olarak bU· 

sında lzmire seyahatler tertip ede • Junmu~tur. 
ccklerdir. Bilhusa mübadil Yunanlı. 
lar huauıi vapurlarla lzmire gelmek 
arzusundadır. 

Efeı Ve Sur Vapurlan 

mUştQr. Bakkal dllkkAnJan, mezeci ,_ ........... 

Olgunluk lmtihanlan 
Devam Ediyor 

Liselerde olgunluk imtihanlarına 
devam edilmektedir. BUtUn imtihan. 

Muhtelif elc:lllk ve konaoloalarımı · 
vasıtasıyla yapılan fuar propağanda. 
sı, bu !ene çok faydalı olmuş, iyt se. 

tunlr. (Hususi) - DenizbanJ<f!l 
Bremendc inşa ettlrdlfi Ef es \'e sur 
vapurlarının son taksiti de tediye e
dilmiş \'C gemiler limanımıza mUte • 
\'ecclhen yola çıkmışlardır. Her iki ge
mi de Temmuz ortalarına doğru lir.ıa· 
mmıza gelecektir. 

dükkA.nları, lokanta mutfakları, ki. 
Jerler fare dolu." tarifiyle, kendisi
nin Şişlide ancak kısa bir mllddet o
turablllp çıktığı ev sıçan lstUA.aı al
tında oldukte.u bqka. o mahallenin 
baştanba~a öyJe olduğunu lSğrendl
flnden bahsederek, "Ben, daha ile
riye gideceğim; yalnız o mahalle de
ttı, htanbul bqtanbaşa böyledir. 
Hani bu llkaydlmlz bir parça daha 
devam ederae şehri ınçanlara karşı 
müdafaaya mecbur kalacafrz. Umu
mi sıhhat endlteıt, bir gemide - lt
lAfıflr - a lllzum ıörOr de koıkoca 
bir oehlrde ıörmtı mi T Maazallah 
hiç ummadık bir zamanda kuduru
verecellı. Veremden, tifodan, tlfllı
ten, koleradan çok daha berbat bir 
beli olan bu ııçan tehlikesi kar,ı
ıında, ııhhat cenel dlrektörl11111 ile 
İltanbul Belediyesinin ne gibi ted
birler almayı duoundUklerlnl, 7ahut 
böyle bir meseleden haberdar bulu
nup bulunmadıklarını, blr tedbir at
mayı dllşOnOp dOşUnmedlklertnl öl· 
renmek lıtlroruz" 9ekltnde, bir ıua
le cevap bekleyltle ballıyort? ... 

Dikkatle okudutum bu vaziyete 
tam uygun raıının bana hatırlattılı 
t•1lerden biri, 1ene11 yaklatan bir 
zaman evvel neşrettlllm bir yazıdır. 
28 Temmuz 1937 çarşamba gUnU, bu. 
rada gıkan yazıda bu netıce7e, ti o 
"Vakit. lltanbul kedileri ayırdedll
meblzin kıyaa17a huba edilirken 
sarahatle dokunmuştum. "Kedilerin 
faydası bahaında en mOhlm sayıl

ması gerek cihetlerden biri de, ve. 
ba tehlikesinde dalma adı geçen 
fareleri tahditle bulundukları şehir
lere bu mUtblt veba salcınını ugrat
mamalarıdır. Bu husustaki faydala
rı. sal&hJyetll bll&i adamlarının mll
pbadelerlyle çoktan ve keaenkes 
halledilmiş bulundutundan, Uzerin
de daha fazla durmuyor ve bu ara
da yalnız, fareleri tahdltte oyna
dıkları - herkeıce billoen - rolün 
birçok kişi tarafından menfaatleri
ne ne kadar uygun görUldU.lUnU bir 
misalle hatırlatıyorum. Bu, kedi a. 
zalmaeının, hele yoklutunun ileride 
rıe kadar elkl!)·etlerı muclı> olacağı. 
na da bir işarottlr. Hatırlatacatım 

.. ,, "Vaktile A11maalJ.ında kedilerin 
azalması Uzerlne, dUkklnlarına ka
pan kurmak vo zehir koymak sure. 
tile farelerle bıı.ı,ede ıılyen ve ıeefm 
T&1ıtalan olan mall4 flnın kemlrllfp 

Yıı1Mndaki ~ aafhc.'lı resim, "MU~. 
ncr llluat.,.iyrto Pros~e,, isim?-l 'fi.aft~ 
AA A.lman mecm.ucıs-ından iıltnmıft&r. 
Rerimlons yuk61'1Mn ~ğıya doğru 

birer birer bt.ıkrlınoa, f arctıin em "°" 
si.atem bir kapana tıa.m şoku14uğu, 
yağlı domuz etı pcır9CJ8ını t)nce ya004, 
aonm {'Obuk bü- hareketle ~ı '/«J. 
pcıNdat& aayırıp yuttuğu ve lolıpana 
tutulmadan geriringm 1caçıp gittiği 

aaf1tıa aa/114 tcıkip olun.abiltMktedir. 
Ekaeriyet16 kapana tutulmama.ğı bil. 
dıği gibi z...hirU ~yeoeğe de kokıy ko .. 
kıy '0.4ftn& aUrm.iytm fareyle ~ ça. 
1«ıbi16n; yalmz ve yalnız 1oo4.iair!1 .. 

tllkenmeıi karşııroda Aciz kalan es
nafın, Belediyeye müşterek bir arzı. 
bal vererek, bu bale care bulunma
sını. kediye ihtiyaç duyduklarını 

blldlrınelerldlr. O zaman cazetelere 
uzun boylu akseden bu müracaatın 
del111 de, Belediyenin eski senelere 
alt doıyaları arasında her halde sak. 
lı olaa gerektir!" diye .... 

lann neticesi S T~mmuzda alınacak ve 
ondan sonra kamp faaliyetine başla. 
nacaktır. Kamplar okul bahçelerinde 
olacaktır. 

• 
Komünistlerin Muhakemesi 

Ankarada komilnistlik tahrikatı 
yapmak suçundan 15 sene müddetle 
ağır hapis cezasına mahküm olan pir 
NA.ztm Hikmet, bura ağır cezasında 
yine ayni suçtan dolayı gayri mevkuf 
olarak yapılan durueması görülmek 
Uzere şehrimize getirilmiştir. 

mereler vermiştir. 
Hlndistandan bir mile~ese de fuar 

komitesine müracaat etml~. Hint kız 
Ye kadınlanndan mUrekkep kırk kişi. 
Jik bir heye.tın konserler ve ttmt1mer 
vermek üzere tzmir fuarına gelmek 
istediğini blldirmi~Ur. 

Almanyanm Parla sergiıi için ha -
zırladığı ve İstanbul yerli mallar ıser
giıinde tethir edeceği. dünyaca 
meıhur cam adam, Izmir fuarına da 
getirilecektir. 

Nazım Hikmet ve diğer suç ortak- Fuar münascbetile bütUn devletler 
lannın muhakemesine dün, öğleden demiryollarmda ve deniı.yollarmda 
IOnra ağır ceza mahkemeainde gizli tenzilatlar yapmışlardır. Devlet demir 
olarak devam olunmuıtur. 

yollan nakil vasıtalarında yüzde yet
Düiı Şehrimize Gelenlel' mie be§, Türk ve ecnebi vapur kum. 

tzmirde de Mağazalar 
Ayni Saatte Kapanacak 
Jzmfr, (Hususi) - Şehrimizdeki 

mağaza, mUeaeese ve ticarethaneleriP 
muayyen saatte açılıp kapanmuı k•· 
rarlagtırılmıft,ır. Esnaf birlikleri ida. 
re heyetleri ticaret odumda mUıte • 
rek bir toplantı yapmıılar; bu meVSU 
Uzerinde durmuolar ve gerek muesse· 
ae sahiplerinin, gerekse müstahdeırı • 
lerin istirahatleri için bu t.akyidatın 
faydalı olacağına kanaat getinnlıJer
dlr. 

Enaf birlikleri, karan belediyeye 
blldlrcceklcr ve tatbikini i!tlyecclder
dir. 

Yugoslavya elçisi B. Acemoviç ile, pnnyaalrı deniz sevkiyatında yUzde 
Yugoslavya askeri ataşesi Albay To. 50, Alm:ın devlet demiryollarında 
matz dUn sabahki ekspresle ~ehrimi. yüzde 60, Eelçika trenlerinde ytiz.de ( ) 
ze gelmişlerdir. :5, Bulgar trenlerinde yür.de 50, Fran. ({ısa haberler 

Bulgariatanın Ankara elçiliği aske. sa ve İsviçre demiryol11.rında ytizde ------------
rl ataşesi Albay Mchaniyef de şehri. 25, Italya yüzde 30, I..ehi&tan ymde • Son defe zıraet ltlctme dirtkt6rl0tüne 
mize gelmi§tir. 33

1 
~tonya yUr.de elli, Romanya, Yu. de\·redılmiş olan hü)ük orman çirtlıii d~ 

yerli mallar ıerglıılne iştirak etmciıe kırar Bulvarlar Asfaltlanacak goalavya yilr.de 50, Yunanista.n yüzde nrmfttlr. 

Harbiyeden Taksime kadar olan 2!S tenzilat kabul etmiştir. • Onlverıılte kampları açılmıştır. KanıP· 
bulvarın ortasındaki toprak kmnların Macar demiryollarında da tuara gi. tara muhtelif rıaküllelerden •ı2 talebe işti. 
ufalt olarak yapılmasına karar veril. decekler tlçUncU mevki bHetle birinci rak etmlftir. Kımp 20 11ün dtıvam ederek· Ve buna ratmen, geçen yazdanbe- ti 
mittir mevkide eeyahat edebileceklerdir. r. 

rl binlerce kedinin aokaklarta bera- · • Aıapkııpıdıkl Sokullu atehıuıtoış 1 

her evlerden ve dUkkA.nlardan da Akaaray- Laleli, Fatih - Edirne- ı Bu sene fuar ziyaretçilerinin bir carniıinln, AtalOrk köprüsOnün iki batın· 
kapı bulvarları da tedricen bu •ekllde milyonu bulacar;r tahmin edilmekte - d 1 k ı d ı ıı y k ıaca.'lı boyuna ekıllmeal. değil ısade viran "" e ı ıçı ıaca meye an o ayıı c ı ı ıo 
ufaltlanacaktır, 1 dir. dolru deJlldlr. Cornl tehir plAnıoa dalı•I. meıkenlerde. beton apartrmanlarda dlr •• 

0 
civar, cami l'tkılmadan tanıiııı 

da farelerin meydanı boş bulup ala- edilecektir . 

blldlğlne artma11na ve değil sadece • Ecnebt ,.. ekalll)·et mekteplerinin ıııı· 
malt urara, ayni zamanda canı da tüphanelcrinde, Maarifin tedrtı protrın11 
tehlikeye utratmasına açılan yolu na dahli olmı1an eaerler bulundulU ıörül· 

mü,, eserlerin sıkı bir tasnife tabi tutuım• genişlcttlkte genlşletmlştir. Ve o 
51 

ıozumu mektep idarelerine blldlrllmlt. 
başlangıcın gidişatına göre tablalf. 

tir. 
le mukadder olan bu neticeye o va- • Budaııe,te tıp faknJlesl profes6rlerln· 
kit ltaret etml• bulunmak da, bir den Haynls tehrlmlıe ıelmlt •• dün •"· 
kehanet delUdl: ,ebrln vaziyeti, bu ıam Türk tıp :rurdanda, koofennı •er. 

lstlllya mllealt bulundulu gözle gö- ml!t~İ,ıı Abide, )'olunun tamiri bltaılt 
rUldUkten batka, eeaaeu yalnız bura.. lir. Dundan ıonra §itil • BO)ilkder• ,,,ıu. 
da deltl, ba,ıra memleketler şeblr- nun tamirine bıılanauktır. 
!erinde de farelerin ne derecede tah- • Beynelmilel tehirler blrlill, 1111ı1t· 
rlp edici rol 07nadıkları ötedenbert dan bir müteha11111 tetkiklerde bulunm•" 
maltım bir feydl. Vaktlle veba teb- Oıere yakındı tehrlmlıe ıelecektir. 
Jlke1lne utraran Mıaıra, lstanbul- • Müddeiumumi Hikmet Onat dOn An· 

lcendın şehrlmlıe ıelmlıtlr . 
dan kedi ihraç edlldltl gibi 1871 de. • Fıbrlkalar hülnndıkt reni bir kırarJ 
ki me,bur Parlı muhuaraıında ·~ ı&re, kendi ttlnden batlı• mamulAl yap· 
knlan Te kedileri tUketen Partalller. mık iallJ" fabrlkal1r bu husuıtı tııtıut 
ıonradan farelere ziyafet olıcaklırı. ''ekAlethıclen mOaaade lacıktar. 
nı anlayınca, teı1,1anmı,1ar, lapan. • iktisat •elclletl 10 .. d., muhtelif ipti • 

dal maddenin ıQmrllk reıunlnde teaıllll 
yadan gemiler doluau kedi ıetlrt. . Y•J'mala karar vermiştir. nunlıır are!l1P• 
mişterdt. Fakat bu ıuretJe lapanya. (J(lW mn.slrel~rıfni ~ ~le ugtlftı.t"7fdTc yolunda yem bir ~-ı da 

3
on '"'pamuk iplikleri de ,·ardır. 

1'1ERMED RELİM Jyan b"§göstermi.1tir. llarp günlcri1ıde ya:: maskesi ile sokağa Ç11.aook laadın. • h Bankası umum mildllrO Muammer 
(Devamı 10 uncuda) Zarın bunıt dü.şünmesini aroba siz nastl buluyormmuz?.. Erit dün ıqarn Ankar11a ıltmlştlr. 



Gülhanede kurulacak hasta 
me}<leoi münasabetile 

ivi bir hasta bakıcı 
ölünıü bile tatlı yapar 

Gii.11W»<' 1ın.~frı1ınıır.<tinrlr bir 

B lR yazımda. hustnbakıcılığıı 

ideal vasfını alması için yapıl 
ınası lazımgelen işlerden bahsetmiş. 

.Avrupa hastabakıcılığının hastahane 
!erdeki rolünü anlatmıştım. 

Hassas ve şefkntli Türk kadınınııı 
hastabaktcılık vazifesinde gösterdiği 
Ustünlükleri hastahanelerde gördüm. 
İstirahatlerini, uykularını, birçok ih. 
liyaçlarıııı nefislerinde hapsederek 
mustarip insanları tedavi ve teselli e
den Türk hastabakrcıhğının erişilme?: 
meziyetleri arasıpda en mühim bir 
eksiği vardı: Yüksek bilgi. Bunun da 
sebebi. şimdiye kadar hastabakıcılı -
ğın mctodlaşmamış, organize edilme
tniş olması idi. 

HUkfınıct, Gülhane hastahanesinde 
bastabakıcı yetiştirmcğe karar ver • 
tniş bulunuyor. 

Bu kararın ne kadar isabetli oldu. 
ğunu münakaşaya lüzum görmüyo -
r-um. Gülhane gibi çok değerli müte. 
hassısların toplu bulunduğu, tıbbın en 
son 'lk iflerinin tatbik edildiği ve as. 
keri bir disiplin ile idare .edilen has
tahane. yurdn ideal hastabakıcı ve 
hemşire yetiştirecek yegane mües...~. 
Sedir. 

Üste orada kalemi ile, idaresi ile 
bu gaye uğrunda senelerce çalışmış 
bir başhemşire vardır. 

• • • 
Hastabakıcıhğı inkişaf etmiş mil • 

lctıer içtimai hayatlarında en büyük 
ınkıliip yapmış milletlerdir. 
Hastablkıcıhğın kurucusu Florans 

Naytiııgel. Sivastopol harbi esnasında 
lstanbula gelmiş ve burada hayatm1 
istihkar ederek yarahlarr tedaviye 
başlamıştı. 

rınır!iırıtı '!('Jf>'<'ıl"ll 1ı•t<;f ı/>'T1:ırı1rır .• 

Bu l'Ur k ııu:1L.ılıukıuı,ı gl.!cdı gün. 
.:lüzlü çalışıyoı ve ıdeal bir hastaba
kıcı olmuştur. Fakat geçirdiği tecrü. 
be, hastabakırılığın. mektep kanalın. 
dan geçmesi zaruretini hiitün açıklığı 
ile anlatmaktadır. 

Gülhanedc kurulacak olan mektep, 
hastabakı<'Jlara Ulzrmgelen bilgi ile 
beraber metaneti. mesleğin kudsiyeti. 
ni ve şerefini de öğretecektir. 

Hastabakıcı. hasta Uzerinde hasta. 
hane ve doktordan daha fazla tesir 
bıl'akır. iyi hastabakıcı sözleri. hare. 
ketleri şefkat ve merhameti ile hasta
sını tedavi etmek kudretini tammak. 
tadır. Fena hastabakıcı da, salah bul. 
muş hastayı çok fena akıbetlere du. 
çar edebilir. 

Nasıl hasta olursa olsun, hastahane 
içinde maneviyatını kaybetmiştir. O. 
nun için tedavi kadar alaka ve ihti • 
marn bekler. Bunu bulduğu anda ıstı
rapları içinde bile müsterih olur. HaL 
ta ölümün korkunç kanatları iyi bir 
hastabakıcımn bir anne, bir karde~ 
bakışları karşısında tatlı bir uyku gi. 
bi gelir. 

Onun için Gülhanede kurulacak o. 
lan hastabakıcıhk mektebi, yeni bir 
hamle olacaktır. 

N. A. 

Bir Tayin 
İstanbul dcfterd:ırlığı irat ,.e servet 

vergileri miidür muavinliği vekaletini 
yapmrı.kta olnn kontrol memuru Bay 
Hfü~nü buvazifeye as::ıleten tayin edil. 
miştir. 

istatistik köşesi: 

Almanya Avusturya ile 
Ne Kazandı? 

Almanya Avusturyayı ilhak ettikten 
sonra nüfusu 6,760,000 faziala§mı~tır. 
Bunun ı, 100.000 i 20 ila 40 yaş arasın 
da olduğuna göre or;iusuna harp zama· 
nında bu tTiktar da asker :ıtihak ede

cek demektir. 
Almanyan n rliğer kazancı da para. 

dır.Alman milli bankıı.sında 17 milyon 
eski Amerikan altın doları miktarm:la 
para olduğu halde. bugün A. vı•sturva 
milli bankasınclan Alnıanyaya 27 mil. 

yon altın d llar geçmıştir 
Almanyanm bu ve diğer vandat 

membaları da Avusturyanın ilhakı ile 

şu nisbette fazlalaşmıştır: 
Nüfusu: yüzde 1 O, arazi yü::dc 18 

demiryolu yüzic 12: altın st-:>ku yüz
de ı 59: şarap istihsalatı; yüzde 3 7: 
font istihsalc'itı vüzde 3; çellk yüıde 

3;. lığnit yüzde 2. Almanya eskiden hiç 
'ic:ııir istihsal etmezken bugiin scne•::le 
l.900 000 ton istihsal edecektir. 

--0~-

ik i Avukat işten 
Menedilcli 

lstaıılml Rıırosu Ba§1.·1111lıfjmdmı: 
Baromuzun 420 kütük sayısında adı 

ylızılı ve lstanbul, Sirkeci. Küçuk Ye. 
ni Türkiye han, ı 1 numaralı yazıha. 
nede avukat Abdülkerim bir ay müd. 
detle mu\'akkaten a\'ukathktan men. 
edilmiş ve keyfiyet İstanbul C. Müd. 
deiumumiliği tarafından 22 - 6 • 938 
tarihinde 4906 sayı ile mahkemeler, 
icra \'e a<.lliye daireleri ile mülhakata 
lemin olunmuştur. 

istanbııl narosıı Başk(llı/ı!/ı:ıa: 
Baromuzun l:JOO küçü!;: sayısında· 

adı yazılı \'C Beyoğlu. Suriye çarı;ıs1. 
15 numı>rr..h yazıhanede avukat ~ıus. 
tafa Ahmet Tunalı altı ay müddetle 
muvakkaten avukatlıktan menedilmiş 
ve keyfiyet lstanbul C. Müddeiumu. 
mili"i tarafından 24- • 6 • 938 tarihin. o • 
de 36:m sayı ile mahkemeler, icra ve 
adliye daireleri ile mülhakata tamim 
olunmuştur. 

-0-

Bir Kıza Tecavüz mü 
Edileli? 

Kasımpaş:ıda oturan Yuda kızı Es
ter Bülbül, dün akşam bir aydanberi 
konuştuğu soför Hüsamettine rastla. 
mış: Fehamettin kendisini otomobili. 
ne bindirerek Zincirlikuyuda kırlara 

götürmüştür. 

Şoför ve muavini orada Ester Bül. 
b!ile zorla rakı içirmişler ve kendisini 
bilmiyccek derecede sarhoş olan ltıza 
zorla tasallut etmişlerdir. 

Dün ::oför Fehamettin ve muavini 
yakalanmışlardır. Ester Bülbül de 
muayene için adliye tebabetine sevke. 
dilmiştir. 

,,, 9 - KtmUN 

K~t• '? a ıp aranıyor .... 
<;e\' iren; MtUJfilSOın lEIKe 

Sahne bir yazıhaneyi gösterir. Orta. 
da birkaç iskemle masanın üzerinde 
birkaç ticari defter .. 

önce percle kapalıdır. Piyano alleg 
rodan b:r hava çalar. Perdenin üzerine 
''katip aranıyor .. Hana ll'iiracaat,, ya. 
zıh bir kağıt asılmıştır. 

Ahmet Saygan sol taraftan girer 
levhayı okur, cebinden bir defter çıka 
r r. Adresi kaydettikten sonra neşeli, 

sa~dan çıkar. Arkasından Mehmet Siz 
gen, girer ayni hareketleri yapar ve 
sağdan çıkar. Pede açılır. 

BiRiNCl MECLiS 

Patron - Daktilo 
Patron - (Yazıhanesinde 

Şermin! 

oturur) 

Daktilo - Beni mi çağırdınız . 
Patron - Müracaat eden var mı? 
Daktilc - Hayır, hiç gelen olmadı 1 
Patron - Tuhaf şey! Halbuki dün 

idi gazetelerde ilan çıktı. Kapıya da 
göze çarpacak bir levha asıldı mı? 

Daktilo - Evet, efendim! 
Patron - Ben gideyim de iş idare 

hanelerine haber vereyim (kalkar. 
Daktilo, acele -dışarı koşar ve patronun 
pardcsüsü ile şapkasını get irir). 

Patron - Kaybedecek vaktimiz yok 
Şermin! işlerimizin ne kadar biriktiği 
ni bilirsiniz. Mutlaka birisini bulmalı 
yız. Siz makine işlerini yapıyorsunuz. 
fakat defterleri tutmak için bir katip 
lazım. 

Daktilo - Böyle işler için bu zaman 
da çok istekli bulunur. 

Patron - Eğer gelen olursa beni 
beklesin! 

Daktilo - (Baş ile peki işareti ya 

par). • 
Patron - Hem bcı duracağına (bir 

defter gösterir) şunu d:ı veriniz de 
yekunlarını yapsın. Eğer işimize gel 
ır.eı:se bu da yanımıza kar kalır l 

(Çıkar. Kapı vurulur). 

IKtNCt MECLlS 

Ahmet Saygan - Daktilo 
Daktilo - Giriniz. 
Ahmet - (Sıkılgan girer) kapıyı 

vurduğum için affınızı dilerim, 
Daktilo - Buyurunuz! 
Ahmet kaprnrn üzerinde "vurmadan 

giriniz .. yazıyor dal 
Daktilo - Zarar yok, efendim. 
Ahmet - Birdenbire cesaret edeme 

cli::ı1. Terbiyesizlik olmasın diye kapıyı 
vurdum. 

Daktilo - Beis yok, efendim. 
Ahmet - Müdu:, burat!<>lar mı? 
Daktilo - Ş'mdi çıktılar. 

Ahmet - Of, ne talihsizlik! 
Daktilo - Katiplik için mi gcliycr 

sunuz? 
Ahmet - {Telaşla) evet, efendim. 
Daktilo - Kağıtlarınız var mı? 
Ahmet - Evet hepsi muntazam, 

ışte buyurunuz! 
Daktilo biraz bekleyiniz, patrcn ne 

rde ise gelir. 
Ahmet - Teşekkür ederim, efen 

dim. Acaba beni yanma al:r mı dersi 
niz. 

Daktilo - İlk gelen sizsiniz. Eğer 

aradığı şerait sizde varsa, derhal işe 

başlarsınız. 

Ahmet - (Sevinçle) ooh !. 
Daktilo - Fena iş değildir. 
Ahmet - Patron nasıl bir adamdır, 

sert midir? 
Daktilo - Yoook, bilakis gayet mah 

cup bir adamdrr. S1kılgan. Ağzından 

lokmasını alsalar sesini çıkarmaz! 
Ahmet - Yali 
Daktilo - Şimdi siz bu defteri alın 

da o gelinceye kadar cemleri yapınız. 
Ne kadar çok yaparsanız, o kadar iyi 
tesir bırakacağınızı unutmayınız. Zaten 
patr.on nerede ise gelir. 

Ahmet - Başüstüne, efendim. 
Daktilo -- Buyurun, şuraya oturun 1 

(Patronun masasınr gösterir. Ahmet 
oturur. Daktilo çıkar). 

OÇONCO MECLlS 
Mehmet, Ahmetten daha sıkılgan, 

bir tavırla içeri girer. Ahmet, hesapla 
ra dalmış olduğu için Mchmedi gör 
mcz. Mehmet, onun başını kaldırmasını 
sal>ırla bekler, fakat aldıran olmadıgı 
nı görünce öksürür. 

Ahmet - (Mehmedi birdenbire 
görerek acele ile yerinden kalkar) oo, 
affedersiniz efendim. 

Mehmet - Affınızı dilerim. 
(İkisi de telaşla ceketlerini ilikler). 
Ahmet - Teşrifinizi beklerken şura 

da oturmuş. Cem yapıyordum. 
Ahmet - Beraber yemek teklifinde 
Mehmet - Öyle mi efendim? Çok 

güzeli 
Ahmet - (Kalkar) fakat sizin yeri 

niz değil mi? 
Mehmet - (Mesut) münasip görür 

ııeniz! 
Hastabakıcıların Melikesi Floram;, 

Türk kadınlığının yüksek kabiliyet ve 
Şefkati karsısında diz çökmüştü. NE VAR, NE YOK? 

Ahmet - (Masadan uzaklaşır) affı 

nız:r rica ederim. 
Mehmet - Bilakis kusurumu bağış 

lamanızı dileyeceğim. Çünkü kapıyı 

vurmadan girdim. 

O şöyle derdi: 
"Hayat, ne bir tcııcf/iis eğ1.mıccsi, 

bir 'kitap. okııtaıı bir mektep, ne de 
gö:: t/cı§kıı•mm txı.diS'i değil<Fr. Fa k~t 
o, guç bir miioadc'Lc, fcnalıfiın csosa. 
tile cLcl.r., avak ay~ğa miiradrltJ 1ıc gli. 
rü~mcdir. O yol1111 iıf'r zcrr,,si miiıw. 
haşa ve uğra.,madır.,, 

!şte boyle soyliyen Florans bütün 
hayatını hastabakıcıhğa vermi~ VP. 

sayısız mustarip inı-;anın dercline de· 
\'a olmuştu. 

Hastabak1cıhk mesleklerin en f;ie . 
tcflisi ve fakat en gücü. yorucusudur. 

Genç bir Türk hastabnk1cı bana 
Şoyle demişti: 

- Kıiçuk ya:;ta ha8talxıkwılığ(( he. 
tıcs ettim. Gö::irnıclc başhcı lıiç bir ŞC'l.J 
Yo1:t u~ Ağrı içi.nele, h c1 in.wn gibi gc. 
::cmoycn, yiycmiycıı, l•owışa111ıyaıı in. 
&aıııara yarclım rrf<>bilmcl•, oıılarn bak. 
nıak, öııılnc geçilme:: bir ıır.:ıı idi içi ın· 
clr. Çok tecı·iıVe.<riz, l1il<ıfa·i::; 111cslrğc n. 
iıldını. Gımlcrce iyile. '111rsi11l1 (VılılJfı • 
fiını, onlar içiıı mık•tsuz 1wulı{jını has. 
taZarııı rıo::lerimin öııiimle kn.<;f·atı .,..,._ 

8ilerc1·: bir dnh.a >'efr.~ alaıwız, l:ımııl. 
daııanuı= hale gcl'~!erini giMiııce br7. 
1Jı1dım: hmıtcr'aııdmı. A!ıl-rı Nı hwmınn 
r.ıtc7l"ri içi11<lr ımttım. Uzıın miirllil't 
hMtrıbtıl:ıC'tlıktan knr1.·tum. Uznk1a.'J. 
1'lıak i.stcdim. N etiı·rd.l'ı ı7"11<' lur.stnb-r. 
1cıcı oZamT~ 1.-.alılım rrm~ fr,.rııbc<J;:li. 
<İımitı tıcr<Noi bıılrmıılıır 
lı1;zı bir 1JCUluı ya1ıtı.,, 

-
Amerikanın Dünyaya 

Gönderdiği T ayyarcli Elçi 
Amerikadan Av 

rupaya bir kanat 
çırpışta ge1meyc 
tcşebbiis eden ye. 
ni i>iı tayyareci 
dahu var. Hovard 

.. Hugucs ismindeki 
bu tayyareci. b~n. 
dan sonrıı dünya. 
yı dolaşacak ... 

Fakat. m:ıks:ıdı yen; bir rekor kır. 
mak de~ildir. O. Avrupaya Amerikn. 
nın bir nevi elçısi olarak gC'leccJ;tir. 
Vazifesi de, Nevyokta g-elc' ıı k sene 
açılacak olRn sergiye bütün milletle. 
ıin tayyarccilerini davet etmektir. 

En ileri bir fen memleketinin böyle 
bir iş içın kullanacağı elçi tabii bir 
tayyareci olaC':ıl;tı. Buııd;ın başka. 

Hovard aynı z;ımand:ı me:h ıır bir si
ncma(;fdn·. Cin H.ırloyu saç:larını be. 
yaza boyatrp sahn<'ye çıkaran o ol • 
muştur. 

İsayı Öldürdü 
Isavı dürmanlar ı ölclürmüştür. Hal. 

buki, w bugUn Fransa da halkın tsa is. 
mini verdiği adamı. onun "dinine .. 
memnıp VC' krnri~ine C'n yakın miimin. 
lerinrlf'n hiri illdiirmUı:ıtür. 

Aslen Jan Godck ismini taşıyan bu 
"lsa,. bazı a h laksız hareketlerinden 

- ---------------------------------
dolayı bir kere mahkfını olmuştur. 
Hapisten çıktıktan sonra, bazı kimse
lerle beraber, bir "Çıplaklar köyü,, te. 
sıs etmi§ ve burada kendine mahsus 
bir (din) kurmuştur. Onun söyledik. 
!erine nazaran insana tabiat sevgisi 
veren, tabiatten başka bir mefhum ta. 
nımnya n bu din salikleri ilahi bir ha. ~ 

yata erişmiş insanlardır ... 
Bu yeni "İsa", çekildiği çıplaklar 

kö)';inde, genç bir Yugoslav km ile 
beraber yaı;amaktadır. Bu, kendisine 
en yakın "müminlerinden,. Yugoslav 
Dragolyu:> Hiç'in kız kardeşidir. ''İsa .. 
nm ve bu kadının <:ok geçmeden bir 
cocukları oluyor. "İı:ıa,. bunu da dini
nin rcırce,·esi ıçinde izah ediyor. 

Fakat l!ic. dinini tanımış olduğu bu 
peygambere bir gün isyan ediyor ,.e 
aralarında kavga çrkıyor. "İsa,. genci 
k11llibesinr\t>n kovuyor. 

f!iı> o akcıam tekrar geliyor ve kav. 
~:ı döğfüı bf!cılıvor. Bu ı:nracia. yerde 
eline !"~"irdi.:Yi bir odıın rarcasınr a. 
im, Fahtc rc:ı·~anıberin kafasına indi. 
ri:vor "" on l::er;; kere vurarak. adamı 
r 1rl ii rli vor ... 

Ondan sonra cesedi civarda bir cu. 
kur krızto 1?i'müvor. Sonra. ~ehre ini. 
yor. öte>beri ahvor \•e geliyor. karde
ı::i ilı- w•rrıcık vi\ror BıındRn sonra öl. 
diird ;'9.i ıınnmm yataeında yat1vor. 

Ert<'c:i r-ıb-ıh bıı rıplaklar köyU hal. 
kı, peygamberlerini sordukları za. 
man: 

- Öldürdüm. diyor. 
l!ic; tevkif edilmiştir. 

Gandinin Arkadaşı 
Çemberlayn'le Görüşecek 

Gandi, Hindis. 
tandaki milli ha. 
reketin başında, 

senelerce çarpı§ • 
mış ve Hintlileri 
istiklale kavuş • 
turmak için lngil. 
tereyi çok tazyik 
etmiştir. 

Fakat zavallı a
dnmın silahı, sa. 
dece, açlık gre:ı.·. 

teridir. tngiliı.lerc taleplerini kabul 
ettirmek icin kendisini günlerce aç bı. 
rakınış, bu yüzden <:.>k uıyıf ve hasta 
rlü~m üştü r. 

Gandi ihtiyarladı. Hatta geçenlerde 
cok hasta idi. Şimdi iyileşmişse de ar. 
tık Londraya gidip İngiliz hükumeti 
ıle ~drüı;ecek halde değildir. 

Bugün bu 1şi. başkasına dçvretmiş 

bulunuyor. Senelerce Gandinin en ya
kın me.ı;:aJ arkadaşı olarak çalışmış bu. 
lunan Pandit Javaharlal Nehru kızı 
ile beraber. Parise S'elmiş • rn birkaç 
gi.in kaldıktan sonra, Londraya git. 
mek Ü?.ere hareket etmiştir. Pandit 
orada Başvekil Çembcrlayn ile görü. 
şecektir. 

Ahmet - Bundan tabii ne olabilir? 
Kendi odanız! 

Mehmet - Çok lütüfkarsınız! 
Ahmet - Sizinle anlaşabileceğimizi 

umarım? 

Mehmet - Bu size kalmış bir şey 

dir ! 
Ahmet - Hayır, hayır, size kalmış. 
Mehmet - Bana kalırsa (güler) ben 

şimdiden ltabul ediyorum. 
Ahmet - O halde ben de! 
Mehmet - Çok ala! 
(İkisi birden) şu halde mesele yok !I 
Mehmet - Ne zaman işe başlaya 

hm? 
Ahmet - Ne zaman arzu ederseniz. 

Mehmet - Karar vermek size 
düşer 1 

Ahmet - Emirlerinize amadeyim 1 
Mehmet - Bendeniz de! 
Ahrtıet - Estağfurullah! 

Mehmet - Vaktimiz müsait değil 

mi? 

Ahmet - Evvela tanışmak daha 
muvafık .. 

Mehmet - Ben de bu fikirdeyim. 
(İkisi de birer iskemle alır. Oturur 

oturmaz, ikisi birden kalkarlar). 
Ahmet - Buyurunuz, rica ederim. 
Mehmet - Mahcup ediyorsunuz .. 
(ikisi birden otururlar). 
Mehmet - Birbirimize çabuk alışa 

.(Ltlt/ctı sayı/ayı r-evirini=) 



Hitlerin sevgilisi 
(1 inci aayı/ado.n devma) 

lardr, daha da bekliyeceklerdi. Hal • 
buki. Alman artisti bir müddettenberl 
aralarmda bulunuyordu. Fakat başka 
bir isimle: madam Düpon ismiyle ... 

Parisin en lüks otellerinden birine 
inen, fakat, ismine rağmen, fransızca 
bilmiyen bu "madam Düpon" herke. 
sin gözüne çarpmıştır. 

Ke§fedildiğinin farkına varınca 

kendisinin Leni Rif enştal olduğunu 

söylemiş ve demiştir ki: 
- Geçen sene vaadettiğim gibi, iş

te bu yaz da Parise geldim. Fakat 
kimsenin beni farketmemesini isti
yordum. ÇUnkU, çok yorgunum, din. 
lenmeye ihtiyacım var. 

Son günlerde olimpiyat filminin 
fransızcaya çevrilmesiyle uğraştım. 

Dün akşam gelirken bu filmin Brük. 
selde gösterilmeye başlandığını gör
düm ve seyrettim. Film o kadar mu
vaffak olmuı ki, sevincimden gözyae. 
lanmı tutamadım, atladım!,. 

"Madam Dilpon,, Parfste daha bir 
m.Uddet istirahat edecektir. 

ltalya • Armanya 
Mlllih 27 - Almanya ile ttalya 

uamıcla atıeıhk ekipleri arumda ya. 
pin mUubtb1arcla, puar gUn6 de
ftlll edilen tabanca atııJannm bUtüıı 
Jratacori1erbıde Ahmın1ar plip gelmit 
lerctir.ı 

Otomatik tabanca atqlarmda 3 AL. 
mala bir ttal,an hatamı atq yapımı. 
Jarcbr. 

•Pnın umarım. 
Aıuiset - Bwıclaıi emini- efendim. 
BiribJrlednln (ellerini aıbrlar). 
Ahmet - llaq maeleaine ıeJince.. 
Jlehmet - INet maq maeJai mil 

lllmc1ir1 
~ - Tabii umanlar nalikl 
11e11met - Pakat ..e kadar • oı.a1. 
~ - :Bk memur pçinecek b 

ILtar para lllmalıdır, deiU mi1 
Jlehmet - TaDill 

Kedi 
(8 inci aayı/aadn devam) 

da kediler azalınca, İspanyollar da 
farelerin hlicumu karşısında Meksi
kadan kedi getirtmek çaresizliğini 

duymuşlardı. Şlmdlyedeğin kedinin 
kendlslnl ne kadar arattığına, pek 
çok misal ortaya koymak mUmkUn
dUr. Şimdi de hatta. Londra, Viyana, 
Berlin, ParJs, Roma v.s. gibi en mo
dernleşen Avrupa şehirlerinde bol 
bol kediye ihtiyaç, peşin peşin tasdik 
edilmiş bir keyfiyettir. Bütün mem
leketlerde kedinin IUzumunu bilhas
sa barizleştlren bir cihet, gümrük 
antrepoları gibi resmt dairelere ait 
yerlerde, kedilerin maaşlı olarak 
beslenmeleridir. Ve hiç bir memle
kette ne kapan, ne de zehir - bütün 
ticari rekH\m yaygaralarına rağ

men - farelere karşı mliesslr tş gö
rememiştir. Buna mukabll kedinin 
pençesi şöyle dursun, hattA nefesi 
bile fareleri tlrktltmekte, onlara ka
çacak deltk aratmaktadır! 

Fiiliyata bakınca, burada bu ha
kikatin inkl.r edlldlltne mi hükmet
meli f JDnsarl BUiend: "Veremden, 
tifodan, ttftısten, koleradan çok ela.
ha berbat bir bell olan bu moan teh. 
llkeal karşısında sıhhat genel direk. 
törltıl11 lle latan.bul BelecllyeBlnln ne 
slbl tedbirler alma71 dllştlnd8klerl
nl. )'ahut 1>01le bJr meseleden haber. 
dar bulunup bulunmadıklarmı, bir 
tedbir alma71 dflttlntlp dtlftlDmedlk
lerlnl" toruyor. Geoen yas lıtanbul 
kedilerini imhaya bqlayan Beledl-
yeıılıı bile, - o ıaman 1>11 ite sora ki 
bir ubabımuolbe h&lll'lamak p1fe
tlııe ratmea - keclllerln .. hlsmet ve 
fayclalannı" btllbltln lnk&ra dlll .Ya. 
ramamıt ve aıhhat mtıdtlrllll kedi· 
lerln blebtltlln llnhuraa taraftar ol
m11arak, fare ve dolayıalyle veba 
tehllkealnla hesaba kablmuı ltllu· 
munu lhlu etmlftl. Hele ceoen ,..... 
danberl kaç blıılerce lı:edl öldtlrlJ. 
elikten IOllra, tatbikatta çol: sakım 
bir aeytr taktP eden bu lte artdt de

~ - Miktar tayin 
mirhua 

edebllh vam etmemek, haberdar bulunulan 

""~ 11&~~ ·~,lfıW" ,.~ *aqı 
\'fblr al~ı! olmak, demet olur, "it ....... - 8bin .a,lemenid tercih ...... 

~-IOUral 
Jlehmet - Bilmem ki.. 
~-Çok mu? 
Mehmet - (Gllerek) gok olur mu? 
~ - ~ iddia edecek clei:i 

lmr 
JI...._ - ı,tr memarua bol para 

... &rlndeefnls, deJil mi? 
~ - Kemanı mlleueaeye canla, 

1llt1a ballamak isin bundan bqb çıbr 
1,DI ,oktur~ 

Mehmet - O halde 70 olıunl 
:Alamet - 80 •-..et- 85. 
~ - 90 yapsak JUVUlak he..,1 
Jlelunet - Çok sinl 1 O haMe ftler 

IJI PIJw; demelı:l 
...... - 0,Ie slrDhlJ'Ol"l llerlde 

- DatlmalleriDl ele ... alablllrls· 
....... t 

Melumt - Hatta kir tlzeriaden 
~ 1ık miktar? 

Mmet - Rq hay ~ok mUnulp ı 
Mehmet - Yani ortaklık &ibi bir ..,, 
~ - Ben de budıl8n bqka bir 

111 un edelna4imt 
Blr1ılrlerlnla (eDerlal llbrlar). 
Dlbi1o - (Girer) nalll cemler olu 

lir mı? '(Bir defter aatır) o hlttlk 
._ 80lll'& bama 'da ,apanmu Httfenl ..... ,. 

•+met - Yıpr1aca1r hesaplar nna ............. 
ümit - a-a efendim. namı olur 1 
........ - Rfea ederim, mahcup edi ,.. ...... 

bu da, samanı eler geçmecUJ88, ge
clkmff blr tedbir teıkll eder. J'akat 
ne de ollla, en yerinde ve btrlclk ted. 
bir! Keaenku!T ••• 

Dahi! burac1a bu kadarla keaer
ken: ba bahaa teması ltlbarlyle H .. 
san Kumoa)'ID.ID. 1 Haziran Pazar 
ctıall burada çıkan "Glnlerlıı-Petln· 
den" yu11Iııdan, Parlata son zama-n
lardakl fare latlllsını haber veren 
"Kedilerden Belediye memurlan" 
fıkrumdan birkaç ıabr almalı ye
rinde buldum. Partıln btı)'llk mata
zalanmn IOll zamanlarda bir fare 11-
tlllama ulradıltlapııı, Fraıısızların 
bu bmlrlcl hQTanlarm. ıararl.
kal'fl çare duttııımekle meHul olduk 
lannr, "mdl1e lı:adar mtıracaat edi
len tedbirlerden hlo birinden fayda 
görtllmedlllnl, Pastör Jlnstltuatl ta
rafmdan taval78 e4llea bir nm vı. 
rll kullanılmuııım da bir netle• 
vermecllllnl, onun lçla ban Fransız 
gasetelerlnln Hollanda Te Almanya. 
da oldulu albl l'rauada da bir ltll.
fıflr haftuı lh4u eclllmesinl, Parla 
beledlyeal tarafından bu maksatla 
fare avcıaı btr kedt &la11 tqlı:ll olun. 
mumı teklif ettlklerlııl Te bu tetu. 
ftD mleulr bir tedbir oıacatnaa ka
naat vermek tein de btl1tlk Parla .... 
tanıarmm birine blrkaO kec1l ptl. 
rlllr ıetlrllmeı btıttlD farelerla 70t 
olctutunu aöyledtklerhlden 1tahllle 
"Kedilerin fare te1llllı:89lae biti 
her oareclen daha tulrll oldalancl& 
şGpbe var mıdırt Onun lçlıı Praımz.. 
Jarm Parlı kedilerini organlıe e4e. 
rek bele411e hlzmetlnde lı:ullanmak 
tetebbl\llerlnden .bizim bele4l7elerl
mlı de tsUfade edeblllrler ean110-
rus" eQmJelertnl bellrtmlftl. 

Ve bu <la. bir an enel 7apılmuı 
gerek h111uıa, fare79 karşı tecıtnln 
faaliyetinden lsttfacle edllmek lzere 
m.uhafuamıa yerinde bir ttaret 
k111Detl~de14U t ••• 

MEHMED ŞELIM 

lenk): 
Ahmet - Eler kltip1İ1ı: için ıellyor 

un •• dostum. •• 
Mehmet - Avucunu yalaya1ıiJinln I? 

(P ... ) 
N.Wı•en: Malin EKE 

Basın Birliği Kanunu 
birader'' cevabını verdi. (GUl°' 
ler). 

(Uata tarafı 1 incide) l 
Yalnız bildiğimiz bir şey varsa o da, 
muharrir mesleğine mensup olanla
rın hayatlarının gayri muayyen ve 
açık söyliyeyim, Alilerinin de karan
lık olmasıdır. Kurduğumuz bu ku
rum, bu meslek mensuplarını topla· 
yacak, perişan vaziyetten kurtaı . • 
cak ve bu kanunun verdiği direk _ 
tifler dairesinde, faaliyet zamanla _ 
rında ve ihtiyarlıklarında hayatla _ 
rını koruyabilecek ve tekaütlükleri
nl temin edecek kararlar alacaktır. 
Bu vaziyeti kanunla ihdas edecek o
lursak kurumu daha bidayette ade
mi muvaffakıyet karşısında bıraka
biliriz. Arkadaşımın dediği gibi bu. 
nu nizamnameye bırakırsak, ben 
zannederim ki birlik, en önce bu va
zifeye başlıyacaktır. Kanuna kon-
mamasının sebebi budur.,, • 

Kanunun kabultlntl mUteakıp söz 
alan Ziya Gevher Ettlt (Çanakkale) 
B. M. Meclisinin bir gtln evvelki ceı. 
sesinde kabul etmiş oldulu avukat
lar kanunu ve bu celsede kabul edil
miş bulunan basın btrllll kanun ll
ythutyle cumhuriyet idaresinin bu 
iki meslek erbabma senit ve mtlem
men bir istikbal haıırlamq oldulu
nu eekl blr gazeteci mfatl7le min
netle karşılamakta oldutunu 807 .. 
lemlt ve bu kadar glzel bir eseri h .. 
nrladıfından dola71 Dahlll7e VeklU 
Ştlkrtı Kaya'7a ve ta&Tlp eden B. lıf. 
lılecllslne karşı Baam Blrllll men
ıuplannm du7duklan tllkran hisle. 
rlne tercüman olmuıtur. 

Natlt Ulut (KQtah7a), müzakere 
mevzuunu tetkll etmlt olan kanuu 
llythuınm nasıl ve ne suretle h .. 
zırlanmıı oldutunu anlatarak ba 
taaunun Ttlrklyede cazeteclllll ta1;li 
bir meelek olarak teels eden bir ka. 
nun oldutunu aöylemtı ve demttur 
ki: • 

"Din burada Jlbek 'Y8 verem bir 
muıete 7enl blr kanun tazandmlı. 
mı. Yeni avukatlar kanunu. Buka. 
nun.Ja mesle~- erbabı~~J>lr de vazife 
tahmil İ11ta11. ~n itlerde 
oıılan bpkı Amme hizmeti gören lıı· 
nnıar olarak tanımıt bulunuyonu. 
nuı. 

Qts suetecller de dalma gGrdtlll
mll tel mlhlm bir lmme hlımetl o
~aralı: tanımıt ve ona göre o•llfllllf 
ltlmselerlı. Bu kanunun htlktlmlerl
le nrmtı ol4utunuı hak ve Tallfe
lerl b8)'tlkt bir dllı:kat ve verefle ifa 
edecetlmlll hunrunuıda vaadetmlt 
bulunu1oruı." 

Bunu mtıteakıp lotılerl Baltanı 
lı:lrs87e gelerek be)'&natta bulun • 
muı ve ondan aonra da aöı alan J'a. 
ııl Ahmet A7tao CllUlzıl), muhar
rtrJWD umam.l bir tamıtal 7aPIDlf 
ve tafflp ettltt kanunla B. M. Jılec
llllııla bu J&km. al&kumdan 4ola11 
Basın meuuplannm hlllerlııe terca.. 
man olmuttur. 

Alltara, 28 (.A..A.) - B. Jıl. Kec
Jlılnla bQbktl toplaatmıada Bum 
Blrllll :taaunuaua kabultl m1nue
bet17le IOz alan Dahlll7e VeldU ve 
Parti Genel Sekreteri 811trtl Kaya 111 
beyanatta bulunmuttur: 

"Btrook maddeleri )'llklek tambl
Dla iktiran eden bu kanun hakkm
cla buı aaruutta bulunmak totn 
mllaa4enlll rica ı4ecettm. 

Ban m.&ltmat ve hakikatler var. 
dll' ki, ne kadar tekrar e4lJM, hatıl 
edebl1atta clenlldllt gibi tekrir clahl 
olaa, onlan 80J1emekte A.meU bir fay 
ela vardır. Guetectllk aanab dtın. 
7acta ve her 79r4• a)'1ll manıara71 
aneder ve •JDl safhalan regtrerek 
tet&muı etmıetır. Bizim memleketi· 
mll4e de raateclllk hayatı dlfer u. 
beral meılekler4e oldulu gibi zama
nm köttl telkin ve tellkkllerlnln ne
tlc11t olarak çok reo •e gtlg lnld9af 
etmlttlr. Bu meslek hakkında lltlb
dat devrinin endltelerlnl, telakkile
rini n bu meslek menauplarmm. 
maruı kaldıklan halleri pek 171 ha
tırlanın.ıs. Bizim n•llmlze memıup 
olanlar blrcot '81lerin haaretllll ~ 
ten ıönOllerlnde matbuat h&rrlyeu. 
Din hureUnl ele tatımıtl&rdır. Bu, 
bize ıamanm btltfln Jılttllilklerlnln 

Te tenabttannıu. matbuat hllrrlJ•· 

ti olmaması yüzünden geldiği kana. 
atini vermiştir. Böyle bir kanaatle 
yetişen nesil için elbette en·ellemir
de matbuat hürriyeti ihtiyacını ken
di ideallerine göre tanzim etmek ve 
matbuatı idare edecekleri kendi ide
allerinin yüksekliğinde yetiştirmek 
ve ona lAzımgelen şeref ve haysiye. 
ti vermek bir vazife idi. 

Denebilir ki bizde matbuat hUr
rlyetl cumb uriyetle başlamıştır. Df. 
ğer rejimlerde nasıl olursa olsun, 
taklitçi bir heveskArlığa kapılmıya. 
rak matbuat siyasetimizde ancak 
kendi idealimizi tecelli ettirmek is
tiyoruz. Muharrirlerimiz memleket 
işlerini tenkitte serbesttirler. Ten
kit bUrrlyetlni ve çerçevesini tayin 
ve tahdit edecek, muharririn irfanı, 
vicdanı ve aklı selimidir. Böyle bir 
takdiri kanuni mesullyeti de elbet
te bUyUk olur. Bu takdir sallhlyetl
nln genle serbestUflnden dolablle. 
cet mesullyetıerl her ferdin veya 
her muharririn ayrı ayn tell.kklle. 
rlne bırakmıyoruz, bUtlln blr mille
tin iradesinin lfadeal olan kanunla. 
na htıktlm1erlne tevcll ecll)'orus. Ya
zı hllrrlyetlnla haklmf muharrir, mu 
harrlr meeuUyetlnln hakemi de hl
klmdlr., (Alklflar). 

Htlrrl1etln. tarifi ooktur ve gtlçtUr. 
IJn l7l hUrrl7et memleketin menfa
atine uygun, mllletln seciyesine mu
vafık, devletin haklarını ve menfa
atlerini koruyan hllrrl7ettlr. Matbu
at hlrrl1ettnl en lyt ve en veciz ola
rak anlatan Bl)'lk Şetlmlı A.tatnrk 
"Matbuat htırrl1etlnlp gene matbuat 
hllrrlyetl korur" diyor, blzlm takip 
ettlllmlı emel ve siyaset bundan ay
nlm17&caktır. (Sllrekll alkıtlar). 

Gasetecllere ve gazete aahlplerlııe 
alt olan ~llkllmlere bu noktal na. 
urdan bakmak reallte7e u7gundur. 
Matbuat dtıttıntllllrken, gazete sahibi 
Ue sazete muharrlrlerlnl ayn a)'l'I 
41"1DJDek lcabeder. Bugtın burada 
menuub&htı olanlar dofrudan dot-
11l')'a •Jıarrlr ımıfıclır. Şlmdlye 
tadar Çök bakımsıı ve hlmayeslı k'"" 
lan bir meslek erbabı olarak içimiz. 
4e )'alDll muharrirler kalmJfbr. Bu 
vuı1etten kendilerini kurtarmak 
tctıı llytk olduktan ve mensup olduk 
lan 18refll mesleklerin& kavuflll .. 
ları elzemdir. GazetecWk her mem. 
lekette muhtelif nfhalar reolrmlt
tlr. Bidayette bu lte her yerde bir 
zamana kadar ftlpheli ve endlıeıt 

Sözle bakılmJttır" Gazeteci öncele. 
rl kencllll 7aıar, kendlal basar. 
lı:encllll ıatardL O devirden aonra 
ıueteclllk patron eline ıeçmete 

baıladı. Blıdekl safha bu. Dltet 
memleketlerdeki safhalara gellnce, 
ıazeteler 1a anonim şlrketıerltıln e
llııdecllr, 1'87& devletin eline gee • 
mektedlr. Gazete, blr tkl lstlana Ue 

henıı bfıde feridln malı olarak ve 
ferdi sermaye Ue çıkmaktadır. Bunun 
blıde böyle oıkmumdan hlo blr en
dltemls, korkumuz :roktur, Guete-
lerlmll mllll gaye1e hlsmet etmek
tedirler ve kencll sermQelerlle mem 
ıetetlJı netlııe oaııtmaktadırlar. Ga
zetelerimiz btb1lt mllll cl&'\faJarımı

sm dalma ön ıafta ıeı-.ı mldafllerl 
ve muhatıılan olmutJ&rdır. 

Bu k11a maruzatta bulunduktan 
eoara kanunun UJl Jıedeftnla ıaze. 
tecl de dahli oldutu halde gasetede 
callf&ll unnr oldutunu BOyllyeytm • 
Hariçte talan daha birkaç basın 

memubuau kapsamak ve onlan 
da nlıamlamaıt 1a1tmda tahakkuk 
edecek blr ıa1emlıdlr. Muharrir· 
ilk blıcle en )1lk1ek bil" preftlr. Bir 
ıtın A vrupada bir basın. ceml7etlnde 
arkadatım Doktor A.ras'la bulunu. 
70rdum. Ora.da memleketlerini tem .. 
ıll eden harlcl1e nazırları, v:ı•r 
Te )'tlkıelt mUmeulller vardı. t
ler Ceml7etıne meuaup bir meclla 
oldufu loln 52 mllletln btıttbı mumes 
•illeri toplanmıtlaııdı ve en )'tlbek 
basın mllmeulllerl orada hazırdı. 

Kongrede aöı alan her mtuıuall 

T&ktlle ben de guetectydlm Te mu .. 
harrlrllk )'apardım, diye batb7ofdu 
ve bununla iftihar edlYordu. ıı1m ... 
afller bun.lan aöylerken A.rua 46n
dlm ve Tevnk Rottt. bts kencllmtlln 

Filhakika hayatımın bir kısııııt' 
da gazetecilik etmiş olmak şereıııı' 
hAIA duyarım. Size gazetecUJğlıı ot 
derece şerefli olc.luğunu göstereıı ııtt 
şey daha söyliyeceğim. Bu, ,A.tad.t" 
klln de gazetecilik etmiş olması ft 
bununla müftehir bulunmasıdır. 
Aramızda ve aranızda bu şerefli 

övünen ve bu şerefi taşıyanları ı&Jll 
olduğu mertebeye çıkarmak tstltt" 
ler çoktur. Şahsıma tevcih ol0.11,

iltlfatlara teşekkür ederim. Beıı. bifı 
!1eplmlz büyük Türk inkıllbınıll )t 
büyük eserin ancak bir neferi oı•* 
liriz. Bizim yapablleceğimiz bef iti' 
şerefi BüyUk Şefimizin ideali ol .. 
lnkıH\.bımıza aittir. · 

Biz akan, coşan lnkılA.p çall.,... 
içinde birer ıu zerresiylı. GllDef ~ 
yaatyle arasıra parlıyan bu ze 
rtn o btıJ1lk plllenln kfltleıln• 
lıp gitmesi mukadderdir. Ku: 
kudret o k'1çtlk. ıerrelerden 
çaf l17andadır, mlllettedlr, o te 
eeer tamaml7le Tilrk tarihini 19 
lı:ıllbm.ı J&ratan ve )'llrllten 
Atattlrktllldlr." (Bravo ...ıerl 
rekll alklflar). 

Afyon lçirilen Q>emdlıdl 
ikinciai de Oldi 

Bundan dört, bet ay kadar 
Kuımpqada oturan ı.man 
rtaf, Cevat ve Necati admdalrl 
larma suDalan lçhı afJCIL 
fakat 6 yqmdakl oğlu Necati 
den ölmu,tfl. O nmaa malal-a 
mail de blrincl sulh cea mallıJLıeillll 
ce tevkif olunmuttu. 

t.mantn afyon lçlr4ill ftdnc1 
lu Cevat o zaman buıtah~ 
nhml ve çocuk bf1kaç hafta 
Jıutahaneclen iyileterek 
Fakat Cevat cllln, evde fılml•rl 
birdenbire 6lmllftl1r. 
Çocutmı cetedlnl adllye 

Salih lf!flm muayene etmft, 
eararb g&erek, ~ b'Lııtnotıiiıd9 
Gmt ~ c!& kWell. 
dm zehirlendiği mnnedilmektecllM 

Herkeai al&ailar .a. 
dalı adresimi olaı1Y81l1ISI 

istifade edeniniz. ... _,__ --- ,,, 
Turbo Jeneratörleri 

SS.c.t Taret mOmeni11ilJn«le" 
rik ec1ibll!rsiııil ı~ caddal 

En i)'i kliteler 
ANKARA cadcleskule V AKIT 

dunda PAKAR Killae At'elJad 

En iri aram~fon, raQo. 
Odeon plildanm 

lstanbal Hamdibey peidi Jat 
haleflerinde buJabilininil. 

Tokaloıı mG!IHIUi 

Vazolanm 5 kurup seri 
almalct.adır 

Tanmta 400 dönüm a 
Beher d&ıom.fl 5 liradan satlbktlt. 

llllt posta kutulu 143 htaabal 

Gravor radyo gramoıomP 
Galata 

ELEKTRA 

Küçük 7alıda müfrez ...... 
Birer evlik 22 parça ana amil atılllli' 
Satın almak llti,enleriD Ank8ra 

sinde 105 numaraya ~ 

El arabaJan 
Avrupa DiamuWJ el aratelan 
dep08U Ostilnde Abdurrahman 

bulunm. BaD;ekipa 

ıuetect oldulumusu 16)rıt79Um m.t,, flll••llll-•-•llllıııl 
clecllm., Doktor .Aru: "Delil ml ya 
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' Dün ve yarın ~ 
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l'ercUme Külliyatı i 

1

, 1 lNOt SERİ \ 

1 
No, Kuruş~ 
ı Saro ıoo ~ 

'1enn çokta 

Köyün Yolu 
• 

HllkAyeOeır 
Vaıan: Refık Ahmed Sevengll 

Fiyatı 30 Kuruş i 2 Aile ı;ember1 1 00 ~ 

l\ 8 Tlcaret, banka. boraa 76 i ------------·---
' Devlet ve lbUll.I 'l~ \ 

\ ~ Sosyalizm 70 = 
l 6 Rasin J 10 ' 
l 7 I~ı;I amıfı ihtfllU 60 !:.:-_ 
~ 8 Laşuur 60 BUGÜN KALKACAK V.~Pl'llLAR 
l Saat l'apurun adı Gittiği yol 
1 ~ lııfahanı doğru 100 f 13 Barlın Bartın 
( 10 Ra.<ıin U 7~ 'i 16.30 'frak Mudanya 
} ( Ba ııcri3i birden alanlara l Ura 88 ğ 20 Bursa Bandırma 
\ kuru, lkram edlllr, ,.e 2 lln 32 lrurq \ 15 l\c~ınal Ay,·aJık 

~ Pc;,ln alınarak kalanı ayda l or Ura· İ 
r.EI.ECEK \",.\ PURT,AR 

I
~ dan \'ere.o;lye bırakılır.) -,E 

12.30 Cumhuriyet Karadeniz 
2 NCl SERl 10.15 Uğur lzmit 

i 11 Gorlo Baba 100 J 11.20 'frak Mudon:ra 

r 12 Delıliı;ln psıkolOJİ!i ~O f 8.30 Tiur~ıı Randırma 
, iJ llkbatıar ıellen 7~ 1 ı1.:rn tJııı~n AyYalık 
j ı.. (- 18 hınir lzmir 
~ .,. Enı;t1rek dtiğtimU 80 - ----------------
' l~ H.asin UJ 7~ '§ 
~ 18 Samimi saadet 80 ~ G:ırşamlı:ı: Yeşilköy 
\ l? llıtatislik so ~ 1 1 ln~yon bohcesi. Per. 

HALK OPERETi 

$ 18 E=\ l~·~ ~r.ınbe: Rc'-·koı İskele i Çocuk dU11ürtenler 60 :. · J 
~ - 4 tiratro~u. Cuma: Be-l 19 Uim ve tel!efe 30 11 1. ıırk Delediyc bnhçesi. 
~ 20 Cemıyettn aııtllan 100 \ •• C:umarte~I: Anadolu-
} (Bo ııcrtyt birden alanlara J lira 80 § ~ lfro;arı tdm:ın Yurdu. 

ıı ktıru3 ikram cdlllr, •e 2 u,.. 20 kuruı \ Pazar: Deylerbeyi t~-
\ P<)~ln ahnarak kalanı ayda ı er Ura- i k'le tlyotro~u. Sah: 
~ d s. Aıak bahçesinde: 
\ an \'er~Jy~ brralnbr.) ~ Opeert 3 perde 
j 8 ÜNCtl SERt f -----......,...------
~ 21 HUkUmdar millet M '= 7. A Y l 1 22 Yeni ilmi ılhnfyet 7~ f 1!>116 num;rnlı ehliyetimi zııyi ettim. Ye. 
i 23 KomUnlmı :)O ~ ni~lnl alocaAımdan e~ki~inln hükmü :yok-
~ ş tur. - Betıoğlu Firu:a/jrı /Tiiu11i11ngn boh. 
~ 24 GUnUn lklısadJ ialerl 60 - · " ''13 R' ı \' p ""OOl ı: = fc.~ı ••• - ema • ( • • _., 
\ 25 Cumhuriyet M ~ ---------------
1 26 Tercüme 100 ~ Fatih Sulh 3 iincii lluf;uk llakimliğin. 
E 27 Değiol;sler 16 ~ den: 
i f)ft ,. 381767 - Yaninin dııva olunon karısı 
~ "<> Llokoo !O : 
lj : Fotini aleyhine açtığı sulh tc~ebbüsü da-i 29 Kapitalizm buhranı 50 § vasında dava olunanın halen oturduğu ye. 

l
ı: 30 Salambo 120 ~ ri bilen olmadığı anla~ıldıAından ilAnen 

(Do •eriyi birden alanlara 1 Ura 22 } tebliğ:ıt yapılmasına karar verilmiş olmnk
kura~ ikram edlllr, \'O 2 lira 88 kanıt ~ la FoUnln 18 - 7 - 938 tarihinde saat 9,5 
PQlln alınarak kalan.ı aydı ı er Ura- § da Fatih sulh 3 Oneii hukuk mahkemesin. 

( 

dıın ,·creı lye brrakılır. ~ de hazır bulunması lüzumu aksi takdirde 
4 UNCU SERİ g gıyabında muhakemeye bakılacağl lebliıl 

~ makamına kaim olm:ık üzere ilAn olunur. 
31 Rasin ıv 60 ~ (2!1994) 

32 Metafizik fO § 
60 

34 Kadm ve sos)ıUlzm 100 
33 Demokrlt ~ 

36 Dinler tarihi 120 
37 Filozon ve ~nat 40 
38 Etlka lOO 
39 Hcraklit 25 

40 Rubt mucizeler 7~ 

f <Un '4Criyl birden alanlıra 1 Ura t ~ 
} kuruı ikram edilir, ve 2 Ura S6 kuruı g 
f JlC!}ln almarak kalanı ayda l er Ura- ~ 
! dan \'<'reıllyr bırakılır.) ff 

~ 
~ 
\ 
~ 
~ 

5 txoı SERt ~ 
tl OcprofUndiıı MI ~ 

t2 GUniln hukuki ve Jçtlınal 7~ 

meıelelerf 

43 E!IAtwı 30 c=--:~ 
H Glzll harpler 75 

!~ ;::;:~::ı~·u lE --=-_:_:_~_-
18 tralyotla tesirleri 75 

49 Politika felaefesi 75 
ğ 

50 Estetik 25 

Beyoğlu S iim•ü Sulh 1/ıtkıık lldkimli
ğlnden: 

'.\fahkenıen in 938/516 No. lu doııynsi) le 
Beyojlunda Kalyoncu kulluğunda enli l<>
ku~ sokağında 5 ~·o. da Ficlııl) n \'ekili n
vıık:ıl Bünyamin tarafından JJeyoıllııııda 

Tarlabaşındn Ta\'la :-.okağrndıı 11 nıırn:ıra. 
da oturan ve halen mezkllr nı:ılııılli IC'rke
derek nl'rcılc lııılundui!ıı bilinemeyen 17.
moro Çokgülen aleyhine ikame ettiiii t:ıh. 
liye davasının duruşınasıııda 11 No. lu e.. 
Yin lnhliyeslne ve boş olarak dıwacıya tes.. 
linılne ve mahkeme masrafının tahsiline 
14 - 4 - 938 tarihinde gıyaben karar vPril. 
miş olduğundan tarihi ilıindnn itibaren 
15 gilrı r.ıırfınılıı işim karara karşı temyizi 
davn etnıecllAi t:ıkdlrcle hilkmün lkfüabı 

katlyet edeceği hüküın hOl:huı tehfi~ ma. 
kamına kaim olmak ll1rre i!An olunur. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

(251197) 

20 

ÇAPR~Z: 

Kelime bulmacası 
Y eai bulmacamız 

123456789 

ı 1 1 1 1 

2 ı • Ilı 1 1 1 
3 i•· ı.-: 1 
4 • 1 1 1 1 1 

5 ı • lllU: 1 1 1 
6 1 1 1 lllfl •• 
7 '111 1 ı 

81 1 .... 

9 ·----=·~•~ı ______ ı_._ 
SOJ,DAX SACA: 

1 - Lekesiz beyaz, 2 - Ağzı kapayan, 
3 - Hareket, hir noı:ı, 4 - Oturmak veya 
konuşmnk için gC'len, 5 - İki tarafı kes. 
kin bıcak, 6 - X:ız eden, 7 - Bir siiz ren
gi, 8 - Tanrı, 9 - Karı. 

YUKARrDAX AŞAGI: 

1 - Bir cins bnlık, 2 - Bir nota, 3 -
Yabancı dille kız, 4 - Bir nota, 5 - De. 
nin lrrsi, tayin etme, li - İpliğin sarılmı. 
l!t. 7 - 1ııim, kedinin adı, 8 - Zülmeılen, 
dilsiz, sirnh, 

BORSA 
--- Ankara 28·6-938 ----1 

Hizıılnrında vıldır tşıırelf olanlar, (be
rinde muamele flÖrt.nlerd ir. Rakam-

lar <>a:ıı 12 ıl• kapanı' sıılıs fivntl:ırıdır. 
1----ÇEKLER 

• Londra 6 ! ı • Prııjt • 38;; 
• Nev:l'Ork 126 5 l • M:ıdrld « lll"ı 
• Parfı S ô2 • VarşoH 28 i9!!ı 
• MilAno 6 64i ! • Bııdııpe~lı 25 04 
• C:encne 2.'i 9525 • Bükres O 942.1 
• Amst~rd:rntfü lillô • Helıı-rad 2 88.'l 
• Uerlln 50 89:J • Yokoham 86 5-1 i 
• Brtikıel :.!I 42~ • Slokholm 8~ :.! 75 

Çünkü ASPİRfN senerer· 
b.__ .. - "" . \ den eri.._~er türlü soğukal-.... -~~ ..... ~ 

gınlıkfarına ve ağrırara .. karşı 
4 u•• .. ---.,ı -

tesiri şaşma('bir~ ilaç olduğun~ .. ~ . -' ... ,,, 
isbat etmiştir. 
~ ... . .. 

A S P .... I R 1 N in'\fesirin.den , .. "' 
emin "atmak ,.için lütfen ~ \'marka~ 
~ ':#~'Sr# Q7 

sına dikkat ediniz. - ~ 

:-:. · · ~ t.,tanbul Beledil'esi Ilinlar~ :.'~.: ·. ; . 
ı .. , . . . 
~ , • "' • 1 

' Atlnı 1 1 ,(> • Mo,km-a 2.'-l 78"i 
• Sofya ı 545 Vlynna Belediye ve l\IUesseselerlne lUzu mu olan kırtasiye nt;ık eksiltmeye ko-

C•tlkrazlar ----1 nulmuştur. Buna 4934 lira 60 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesiyle 
• 19:l:J T. llor l llJ l!51 • Ersz:ınf htik. 19 şartnamesi levazım Müdürlüğünde g~ rilJoblllr. İstekliler 2490 N'o. lı kanun. 

.. " .. 111 S. Errurum da yazılı vesika ve 370 ııra !) kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi-
" .. .. lll S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. le beraber 30 - 6 - nas Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-

--- malıdırlar. {B.) (3608) 

Zahire Borsası 
28-8-938 

Bui{dl\y yumuş:ık 
Buğday ıert 

Bu~day kızılca 
Arpa yemlik 
Arpa ı\nadol 
Ceviz kabul-Ju 
Keti kıh 
Tiftik deri 
Peynir beyaz 
Peynir kıışnr 

Gelen 

5 "28 
5 20 
5 28 
4 20 
4 10 

10 -
5-

66 -
28 29 
45 -

5 25 

51 20 
i7 20 
32 31 
5:; -

Giden 

Dıığday 

Arpa 
Dulsur 

605 Ton fc fındık 7 Ton 

il. peynir 
Mmr 
Fasulye 
Kuşyt"ml 

17 ,, le badem 2,1/2 ,, 
15 ., Tiflik 2 .. 
28,J/2 .. 
4;') ,. K. lohun)U 28,1/.C ,. 
10 
15 

" z. ;\'lllı 85 .. 
., Tiftik 11,1/2 ,, 

Beş sene mlludetıc Yakacığın Snm andıra yolu Uzerlndckl mnH'ım mahal
len senevf beş yilz ton boya toprağı çıkarılması işi açık artırmaya konul
muştur. Beher tonunn 20 kuruş 'bedel tahmin cdılmiştir. Şartnamesi tlcNa· 
zrm mUdUıiUğUndc görlllebilfr. istekli lcr 24 90 N. lı .kanun cin yazılı -ıçesikn 
rn 37 Ura 50 kuruşluk flk teminat makbuz veyn mektubiylo beraber 8. 7 -
338 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdtrlar . 

(B,) (3864) 

Muhammen bedeli 2362 llrn 80 kuruş olun 6 ırnıem muhtelif l!b'atta 
çam dilme ile .x. 800 demet 4 metre boyunda bağdadilik çam çıta 4 - 7 -
1938 pazartesi günU saat 10,30 da Ha ydarpaşadn gar binası içindeki satın 
alma komisyonu tarafından açık eksi itme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ye 177 lira 21 
kuruşluk muvakkat teminatlariyle bl rlikte eksiltme günU saatine kadnr 
komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydar paşada gar binası içindeki komisyon 
tarafından para~ız olarak dağıtılmak tadır. (38!l:i) 

- KURUNun kitap ~eklinde roman tefrikası. -

ŞERJ,()lt HOT,~fES tŞBAŞIXDA Şl.;RT,()K HOJ,~IES 1ŞilAŞTh"DA 17 
t T ;:ı=z; =-==== \ 

~ 

(Bu seriyi birden atanlara 1 Ura 

59 kunı, ikram ed11fr Ye 2 Ura 86 ko- Son defa neıYTe
dilen Bizans im. den görünür bir heyecanla söze karıştı. bir ifade veriyordu. Rengi, bir ölü rengi kadar 

soluktu. T~ beyaz yeleğine kadar uzanan, ara • 
srndan altın kösteği de görünen kırmızı sakalı, 

bu soluk yUzü ile garip bir t~zad vücuda getiri -
yordu. lşte taş kesilmiş, bakışları lle put $1bl bi
ze bakan bu adam, dük cenapları idi. Yanında da 
çok genç birisi durııyortlu. Onun da husust k!'ı.tibl 

olduğunu tahminlcmedc gecilcmedlm. Gayet çe -
vik. nsabt mlznçlt, parlak ve zeki maYf gözlü ve 
kımıl kımıl kımıldryan kısn boylu hir adamdı. 
Gayet tok bir sesle söze başlıyan da gene lrnndtsl 
oldu: 

"S 
~ :: 
~ ::: 
~ ::: 
'i ;:: 
Ei 
~ 

ruşu peşin almarak kalanı ayda 
liradan \'CrOAlye bırakılır.) 

6 ~cı sı~nt 
51 Emeft ı 

52 Panı 

53 Sezar 

54 tımt reıscfe 
s ;:: 55 ::: 
li 56 

Karıncaların hayRtı 

Dcnıostf'n 

J er 

lOCJ 
2~ 

41' 

•" 7!'ı 

3!' \ 
~ 57 Çiçeron • ' 
\ M Hipnotlıına 100 
S 59 insan M ~ 
) 60 Yeni kRdın ~· 
::: (ffu ~eriyi blrıt.·n alanlara 1 Ura 26 ~ 

i kurus ikram rcıııır; 'e 2 lira 4 lmrns g 
§ -
:i pcşlo alınarak kalıın ı "da ı <-r lira· ~-
~::: 
1: dan \'Cr~"lyc bırakılır ı ~=-=-1 
~ "J ~Ot F;J-;Hf 
'§ 131 Vikontun öllimU s 
S: 6:? F.nl'if T1 1011 

1 ~~ ~~::;~;';~,~rbl VArh 1~ ıı 
Ankıını ı· ıılılı•'I \'-\ 1\11 1\ ıtrılıt•rı 

:m 

paratorluğu trırı 

hi ile 66 cilt ta 
mrımtanmı:,tır. 

Başlı bMına t> 

bütUn ilim s~·~ 
teri dôyural"l1 k d' • 
rr.r('tfı qiJ~r1 oln" 

bu klltiiııh.rnt: ' 
~İlul~ ikf ısrrrlf, ,. 

debi re ilmi me: 
::u !.ar ii ZI" ri nfı 1JO 
~lm ış en "" ıı 1 

tczpları l>L1lur3 .•. 
ıtu?, TPrdl .. ırfA · 

Tıirk olm11u1 •11 
l\ 
rı il' ıı r;rık uıı 1',~ ., 

dıuı trııııriıfiı şch. 

siı;etlor t 11rııf1 

dan !/ırpılııııiii 

Kif11f1/•ırı t•>/ıfı. 

t:e lllldt fr./if <cf!Tılı 

ri w:rahcıırie c•11J 

raf: rılanl11ra t ·n 
tilrif vrıpılır. 1 ;j 
rrwnn t u-:ri · ı ,.. 
tanbul - rııkit 

l"urdu. 

- Duk cenapları mektuplarını postaya ntınak 
fıdetlnde değildirler. Bu mektup diğerleri ile bir
likte çalışma odalarındaki masanın üzerine bıra
kılmıştı ve bizzat kendim onları posta çuvalma 
koydum .. dedi. 

- Bu mektubun, diğerlerinin arasında oldu
;una emin misiniz?. 

- ŞUphesiz. Zira gördüm. Farketttm.• 
- Duk cen:ıpları o gUn kaç mektup yazmış-

lardı. 

- Ylrn1i. otuz kadar. Çok geniş muhabı:ıre ve 
mükHcbcm Yar. Fakat bu bir şey isbat etmez ki? 

- Pek de öyle sandığınız gibi değil.. dedi 
Holmes. 

Du k sözüne devam etti: 
- Ben, kendi hesabıına, polise, <ilkkat nnznr

larını Pransanın cenubuna çevirmelerin!, orasını 
lrnllamıılarrnı tavsiye ettim. Duşesln böyle feci, 
,·ahşi bir hnrekete tenezzUl edeceğini ummadığrmr 
söylemiştim. F:ıkat çocuğun beyninde, pek garip, 
\'e pek yanhş telakkiler yeretmiş ,.c bu Almanın 
;rnrrhm Ye teşviki ile annesine kaçmış 0Ima1'1 ihti
r.ınll vardır. Doktor Hakstable şatoya d{inseı, dc
~11 mi? .. Holmesln daha sormak istediği başka su
alleri olduğunu anlaronım. Falrnt. asılzadenin 

sert ve kat't jestleri, mülftkntın nihayete crdi~lnl 
gösteriyordu. Böyle yabancılar ile aile işlerini 

- Dr. Hakstable, dedi. Londraya hareketini
zi menetmek için sizi aradım. Fakat ıı;eç kalmış. 

tını. :'.\Iaksaclınızm. bu işi deruhte etmek üzere 
Mtster Şerlok Holmesi davet etmek olduğunu öğ
rendim. Ve, dük cenapları, sizin kendilerine dn -
nışmadan hüyle bir te:;ebbüse girişmeıılzc hayret 
buyurdular. doktor Hakstable ... dedi. 

- Polisin muvaffak olamaclığmı görünce: 
- DUk cenapları, polisin bu işte muvaffak ola-

m ndığma hiç bir Yeçhflc kani olmuş değildirler. 
- Fakat Mister Vllder, emin olabilirsiniz li:L 
- Doktor Hakstablc, pekllla blllrslıılz ki, 

Duk cenapları herhangi bir lsknndala mPydan ver
mek, maruz kalmaktan çelrlnmektcdlrler. Mahre
miyetine mümkün mertebe az kimseleri sokmak 
ınzusundadrrlar. 



-KURON 21 HAZiRAN tlSI 

l~lUJll~H~A11!A 
1 

Diyarbakır valiliğinden: 
YilAyet merkezine bağlı Kıtırpll - Yeni, KAbl Ye Karabaş köyterfll 

Bismil kazası merkezinde ,.e Anbarçnyı - Mehmetli me\•kfinde Ye ErıaJI 
Osmaniye kazası merkezinde ye llarheto köyünde (298) göçmen eYtol• 
toptan ve perakendeye ayrılarak ihalesi hakkındaki Sıhhat Vek~JetinlP ~ 
uıiı'lerine dayanarak aşağıda gösteri len köy Ye grupların 19-12-935 tarı, 
ve 2/3711 sayılı kararnameye tevfl knn 20 Haziran 938 den itibaren ('1 5 

gün müddetle mUnakasaya çıkarılm1ş olduğundan 4 Temmuz 938 tarlbi01 

müsadir pazartesi günü saat tam H de pazarlıkla ihale edilecektir. 

CAN IAUQTAQ.lll 

"' ,, .. - -.. 

1 - Merkez - Kıtırpil. YenlköyUnde (6) adet tek (9) tip kerpiç evlf' 
rln muhammen bedeli (3435) lira ( 48) kuruş, muvakkat teminat ınl1'tJ' 
rı (257) lira (66) kuruştur. 

2 - Merkez KAbl köyilnde (12) adet tek (9) tip kerpiç evlerin nı~ 
hammen beden (6870) lira (96) kuruş, muvakkat teminat miktarı (51 5 

lira (32) kuruştur. 
3 - Merkez Karabaş köyünde ( 50) adet tek (9) tip kerpiç evıerl• 

muhammen bedell ( 28629) lira, mu vak kat teminat miktarı (2U i) ıır• 
( 17) kuruştur. 

4 - Ergani Osmaniye kazası merkezinde ( 21) adet tek (9) tıp kerP~ 
e,·Jerln muhammen bedeli (12024) ura (18) kuruş, muYakkat tenıto• 
miktarı (901) lira (21) kuruştur. 

5 - Ergani Osmaniye kazası Harlıeto köyünde (29) adet tek (9) tı• 
kerpiç e,·ıerln muhammen bedeli (1GG04) lira (82) l~uruş, muvakkat te
minat miktarı (1245) lira (36) kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde ( 75) adet tek (9) tip kerpiç evıerlll 
muhammen bedeli (42943) lira (50) kuruş, muvakkat teminat miktarı 
(3220) lira (76) kuruştur. • 

7 - Bismil kazasının Anbarçayı : Mehmetli mevkllnde (105) adette 
ıı· 

(!l) tip kerpiç evlerin muhammen bedeli (60120) lira (90) kuruş, J2) 

vakkat teminat miktarı (4509) lira (7) kuruştur. 

8 - Taliplerin plAn, fenni ve idari şartnameleri görmek için tatil gUO
lerlnden maada her gün İstanbul - An kara, ElAzlğ Ye Samsun lskAn ınüdOf" 
IUklerlne müracaat edebilirler. ... .. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muk tazı keresteler Diyarbakır lskAn "' 
diirlyetl anbarından aynen ''erilcceğl nden bu kerestelerin bedeli ( 7) nıısı· 
takada yaptırılacak (298) evin muhammen bedeli haricindedir. 

10 - Pazarlığın son kararı Diyarbakır iskan müdüriyetinde yapılac" 
ğındnn taliplerin alacakları evlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre I· 
hale gilnUne kadar kanu"nt teminatlarını malsandığına yatırarak thale1: 
iştira!< etmeleri Ye ayrıca keşif, plAıı, fennf ve tdart şartnameleri görJJ)e 
isteyenlerin D. Bakır lskltn müdürlüsOne Ergani ve Dfsmll kaymakamJıkl•· 
rına mUracaat edebileceklerdir. 

11 - 3, 4, 6, 6, \'e 7 ncl maddelerde gösterilen evlerin ihalesi kaP•
11 

zarfladır. Talip çıkmadığı takdirde ayni günde mezkur evlerin pazarJı1'1' 
toptan ve perakendeye ayrılmak suretiyle de ihale edilebileceği tahş1Y811 

rnın olunur. (3714) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Fatilı Sıılh t 

c!rn: 

938/ !!4 111 
ÇOCUKLAHINl~ ıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

l<icaıı < çıçex ve 
Pangaltı Ycdikuyular caddesi 6 No. lı bahçe Aylık kirası 

85 Ltra 
Surp Agop vakfından yukarıda yazılı bahçe 31 • 5 • 938 günll sonuna 

kadar kiraya verilmek Uzere açık art tırm:ıy:ı konulmuştur. 

Feride ile Piraye ,.e Sndık ara5ındaki 
lzıılci ouyu dnasııun cereyanı :ıırasıııua 

Fcriı.Ienin \'efali) le varisleri Cemile \'tı 

Halınclliıı \'e Malııııut namlarını; taslır kı. 
lınan davetiyeler znlırındnkl mül.ıaşiriıı 

mcşrıılıalındaıı mahal ikmııel~ôlıları ııı:ı. 

itim olınrdığı onl:ışıl:ııı Cemile YC Bah:ı

cttın ,.e ~lahıııud'n il:ıııeıı tcbliğala rn~ıııen 
ırıuhake?nıcnln ınıı:ıyyen lıuhıııduğu günde 
l!C?lıııeıııiş olıluklnrıııılırn jlıyalıeıı ınuha. 

• Çocuk ı-;sırı.;crııe Kurumunun 

taktlle hlr alle kUtUphatı<>ıd ola. 
rnk hastınlığa lklalcr ..erlı.lude 

dııyılu~ııııııı. hıı ekıdkll~'1 bu ~U
zel \"e rc..,iıııll hüyük lıil.l\ye kit"" 
hı ile dohlnrulmıış hıılııynrıı&. 

Kültllr bakanlığı eseri tetkik 

""" "· llk okul çağındıtkl çocuk. 
lar ıc;ın faydalı eser otı:ıuğunu taa. 
dik etmiştir. 

İsteklilerin 5 Temmuz 938 gUnU saat 14,30 da Beyoı;lu Ynkıflar l\Iil
dilrlfiğü Akarat Knlomlne gr>lmelerl. (3880) 

krmc icr:ı~İnn kıır:ır ,·erilmiş ve us111iin 111 1 
inci nı:ııldesl mucibince kanır ın<'zkiır 15 
giiıı ıııüıldı:tle lllının tclıliğine ' 'e ınah:ıl- ı 
lind<' ehli ''ukıır l:ırnfıııd:ın keşif )nııılıır:ık 
iıalci "ll~ ııu islcnilcn (.?D) ri menk111ürı Jrn. 

lıili tak im olın:ıılığı \'C iki bin üç yüz ali. 
mı1 lirn kıymet lakdir edilmi~ olduğundıın 
lşlıu gıyııp knrnrının iliını l:ırilıiııılcn iti
b:ırcn 15 giiıı zarCıntl:ı itiraz rlıneılikleri 

Türk Hava Kururrıu il Ar.kara cnddeslnrte \'akit Kitap 

e\·lnde ııırayınız: Flııtı t:O kuruş: 
poısfa için 4 kuruş llA\•e eöınıı.. 

Büyük Piyangosu 
7. A Y 1 

3. üncu keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 
50.0Ju Lirajır. Büyük ikramiye 

,.c ınuluıkcme günii olan 18 - 7 • 938 snnt 
10 da ın:ıhkemcde hazır l.ıuluıımadıkl:ırı 
ınkdircle gıy:ılıen lıükiinı \'erilcı·e~i lchlii: 
makamına k:ıim olın:ık üzere ilnn olunur. 

193:i Sl· nesiııılc Dnriişşnfnka Erkek ı.ı. 
sesinden 6 ncı sınıfları 7 nciye ge~·tiğiınc 

ılalr la~ılilrnaıııcml zayi elliıu. Yenisini n
lııcağııııdan eskisinin hukmü yoktur. -
2.tj So. Adna11 M11lıillin. (V. P. 2383) 

Sahibi ASIM US Neşrı}at müdürü R<'fık A. St>vengil (2;'ı9!lGJ 

._ KUftUNuıı kıtap 9Cklmde roman lefrıkası. -
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Fena halde başlanan doktor mırıldandı: 
- Mesele pek kolaylıkla halledilir. Hatauıu 

neresinden olsn clötıeblllrlz ve ~lister Holmcs de 
yarın sabahki trenle Londraya avdet eder ... 

Şerlok llolınes kendine has o tok sesiyle HHa 
karıştı: 

- Yok, pek bu kadara:> an aşmam gibi geliyor 
bana, Mister Hakstahle, şimal havası insanın ca
nına can katıyor. Onun için, burada birkaç gün 
kalarak dimağımı elimden geldiği kadar işletnıe
ğe izin yermenlzi teklif edeceğim. Kasabanın ha
nında veyahut mallklıncnlzde oturup oturmamam 
meselesine gelince de. bunun da takdirini size bı
rakıyorum. 

Doktorun cztılp hUzüldüğünU, eııı;in bir knr~r
Jıızlık içinde ne yaııacağıııı bilemediğini görüyor
dum. Onu bu badireden, kırmızı snknl Dukun çan 
gibi öten sesi kurtardı: 

- Doktor llakstahlc, l\llster Vilclcnln dediği 
gibi boıılmle danışsaydınız, daha akıllıca hare
ket etmiş olurdunuz. 1'"nkat madem ki. .Mister 
Holmeso hUtün esrnrı söylemiş bulunuyorsunuz, 
yardımından istifade etını'mek abes olur. Mister 
Holmes, hana gltrneğc ne hacet, şatomda kalırsa
nız memnun olurum. 

- Teşekkür ederim, duk cenapları.. Tahki
katımı iyiden iyiye yapabilmek için f'c;rar ınnhal
llude ~~lunmam daha ha::r•rlı olacak, 
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- Nasıl arzu cdorseıılz. Mister lloimes. Jler
hangi hususta bana veyahut ~listcr \'ildero ihti
yacınız olacak olursa, her valdt emirlerinize ama
deyiz. 

- Belki sizi şatoda gôrmek icap edecek. Yal
nız size sorulacak bir sualim var. Oğlunuzun kay. 
bolmnsını neye hamlediyorsunuz? ... Bu hususta 
bir kanaatiniz var mı? .. 

- Hayır, hiç bir kanaatim yok. 
- Affınıza mağruren lıir şey daha sorara-

ğım. Her ne kadar sözgellşl lılle sizi Uzerse de ... 
Bu hAdlse ile duşeslıı bir alllkası olduğunu zanne
cier misiniz?.. 

Koca nazır, görUnUr derecede bir tcreıldüt 

geçirdi ve nihayet: 
- Zannetmiyorum ... dedi. 
- Soıı bir sual daha duk cenapları. HAdlse 

günll, oğlunuza lılr mektup yazmışsınız. 
- Hayır, hAdlseden bir gün evvel gönderdim. 
- Doğru, fakat oğlunuz Jıllclise günü almış. 

lır, dC'ğll mi? .. 
- E\'et. 
- Mclctubunuıdn onu snrsacnk, ve böyle ha· 

rcket hattına srvkedecck hlr şey var mıydı? .. 
- Hayır efendim, şüphC'siz ki yoktu. 
- l\t ektuhu bizzat ltcnclinlz mi postaya nttr-

nız. 

Duk cc' np vereceği sırada, hususi k1l.tlbl vıı. 

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Hizan! mevttm 
ıızun yıllar ayrı 

ııyrı tetkik ve ,,.. 
tebbiı edilmtş bir 
t1,evzıt olduğu hal· 
<U bugün bilt ay· 
lınLatılmam1~ bir
ÇQk taru f /Jın oar
d ır. Tevfik Yetim· 
lioğlu taraf ındon 
lisanımıza çeı:ri· 
lmı Bizan.~ lm7m-
rrıtorluğunun ta· 
rihl mllı kitup I 
bu aydınlatılma· 

mı., tarafları te:t· 

bit etmPkte ''" l>İİ· 
f.iin Hizamı tarilıi· 
ne tema., ederrk 
Şrır1..i A 11rupa im-
paratorluğunıın 

bin 'enelik vuku
atını hil:ôye et
mektedir. 

Fiytıtı 

ru~ olup 
tcıpçıda 

Toptan 
mahalli: 

yilz ku
her ki
bu1ıınur. 

müracaat 
- lstan-

bul, Vakit Yurdu. 

ı ' 
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