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ırem~s 

''Türkleri 
gaıze~esn ~aşma~aıoesnncdle ş©>yDe ~Dy@ır: . 

pek fazla işgal eden vaziyetin sür'atle 
berraklaşacağı şüphesizdir ,, 

Mekteplerde 
disiplin kontrolü 

lzmirin Duca nalılycsiıı<.le tasdik· 
nanıe almnk için Kültür lisesi o
lluncu sınıf talebesinden Ahmet, 
Zeki ve Sabahattin adında üç gen
cin mektep müdürü Hnydnr Cıuı<lnn 
lara talınnca ve bı~ak çekmesi 
lllenıleket muhitinde dolmuş bir 
bardağı tn::;ıran son damla. oldu. Her 
kes kendi düşüncesine göre bu tür
lü ellın hfullselcıin bir dnha. tcker
rüı• ctıncııwı;i için bir c;nrc arıyor ve 
Şüphesiz ilk hntıı·a gelen !;iCY mek
teplenle ceza usullerinin , .e müra.
kabo bisteminin kendi ihtiync;lnl'l
nuza uygun olup olına<lığmm tetki

ki oluyor. 
nu~ün mcnılckctlmizde kabul e

dilen terbiye sisteminin gençleıi 
kenıJı kendilerlnl hlare için serbest 
bırnkmak e asma istinat ctti~l ma
liinıdıır. Onu n için eskiden . ol d u p 
gibi mekteplerimizde "mubassır,, 

'\'as-ıüısile tnlcbo üzerinde kontrol u 
sulu knll •. "lllıştır. I•'akııt mekteplerde 
ınulıas ıı·Jarın kalchrılmıs olması ta· 
bii talebeler lizcrindc h~r türlU di
siplin koııtrolumın kalchrılnınsı de
i;';il<lir. :Sltekim b ugün Galatnsarny 
li c luıle mulıns ır olmamak.la be
raber i<J.nrc ,·e tnlim heyeti ile tnle
belcr ara ııu.la muidlcr varılır. Mu· 
idler talı n görmüş gen~lerdcn tn
lebelero klnvuzluk edebilecek kabi
liyette kontrol memurları demek
tir. J~ğer Gnlntn~nrnyclnkl muid teş
ı..;ırıtr gerçekten <lbipli n \'C terbiye 
bnkımıll(lan taylhtlı oluyorsa n ic;in 

hu usul füğer liselere te~mil olun
llltı)·or? Yok ci:!;cr bn teşkilat fay· 
dnsız ise neden dolnyı Gnlntnsnrny
<la ıııulınfnza ediliyor? 

llnkiknt halde meklcı:pl crimJzdc 

tnlelıc k::ulrolarmm mc,·cucln iclnre 
kndı•olnrmın nıiktnı·ınıı ni..,hctlc çok 
geniştir; lstanbnhln. tnl chcsi iki b i
nı lıulan Useler ,·nr<lır. 'I'alebc mev
cudu bn kadar genle;; olııncn ynşlnr 
''e knrnktcr nrnsmda iı-;t<.'r istemez 
hir hayli farklar hulnnmnsı da zn
l'uri olur. nn t aktirde mektep l<ln
l'clcri ,·e muallimler heyeti n e im 
dar dikkatli ohırsa olsun teneffüs 
Ye <lcrs ıııüznk<>rcsi .snnt le ri nde tn
tnnıııen scrbe ... t kalan talchcler üze· 
ı-hulc müesı.iı' bir dbiplin kontrolü 
tC' isine imkfm b ulnmnzlnr. İşte biz 
bu Ynziycl i <lü7üncrek Galntasurny
«la. tecrübe edilen muit! usulü tnr-
7.ııul:ı gem,; n~ müncn ·cr el cnınnlnr 

He mc-ktep itlıırclcrini tedıiz etmek 
fnyclnlı olncağmı dii-:;ünüyor uz. Ta

bii bn şeklide mckteplcrcl c yapıla
cak kontrolun ~ayc"i cskiılc-n olfhı
b'lı gibi tnlche~·c rastgele te\'kif \ ' C 

iılııslz yazmak ic; i ıı dd!,ilcli r . J~u 
kontrohlnn maksat. tabnncn ,·c bı
f,'nk tnşı~·nC'ak ,.c bu türlü siJitlılnn 
Ştınn \ C bıınn knr..,ı knllanacnk tn
hintta Te io-tidattı;ki talebeleri ,ak
tincle giirrnck Ye günün birinde lch 
Hkcli hlr Jıiiclise nıkuıınıı mc,·dnn 
kaJmrunnk için hn ~ihilcrl ın~ktcıı 
llınhltımlcn uzn ldnştırmnk olınnl ı
<lır. 

ASIM US 
( Sonu: Sa.~· sa. 5) 

Sefirimiz Suat Davaz 

Paris, 6 (A.A.) - Anadolu Ajan
smın hususi muhabiri bildiriyor · . . 

T an gazetesi, başyazısında diyor ki: 
~ 
t Hataydaki hadiselerden mütevellit 

galeyan, Türk matbuatın!da, Saıncakta 
müesses rejime ve mandasını t;adıkane 
tatbik eden Fransanın nüfuzuna karşı 

oldukça §iddetli bir mücadeleye baha
ne 'oldu. Bu münakaşalar, müessif ha
diselere hakikatte haiz olmadıkları si
yast ehemmiyeti verdirdi. 

Bonne iki ldefa Davazla istişarede 
bulu~du. Türk hududu üzerinde ve 
Türk unsuru ehemmiyetli olan halk a
rasında ihdas edilen tahrikattan dolayı 
Türkleri pek işgal elden :vaziyetin sü
rale berraklaşacağı ve dostane bir zih
niyetle halledileceği şüphesizdir. 

Tan, bundan sonra Hatay meselesi-

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

ingiltere Kral ve Kraliçesi 

28 haziranda Fransa
ya gidiyorlar 

Parist e polis kuvvetlerinden mada 8000 
asker intizamı temin edecek 

• 
Faris, 6 (A.A.) - Hükfunet, İngil

tere Kral ve Kraliçesinin Fra.nsaya 
muvasalatları günü olan 28 Haziranın 
bayram günü addedilmesine karar ver
miştir. 

Bütün mektep çocukları hükfunet 
memurları o gün mezun olacaklar ve 
Kral ve Kraliçenin mevkibinin geçe. 
ceği yolda toplanacak olan halka ilti
hak edebileceklerdir. 

Kral ve Kraliçe, Duvr'dan Bulonya
ya gelmek suretiyle Manş denizini aş. 

tıklan sonra 28 Haziranda öğleden 

sonra Pariste Bulonya ormanı istas
yonuna vasıl olacaklar ve istasyonda 
Reisicumhur B. Löbrön ile refikası ta
raf mdan islik bal edileceklerdir. 

Bundan sonra Kral ve Kraliçe, ka
bul salonuna gidecekler ve müteakiben 

(Sonu: Sa. 4. Sü. ~.) lngiltere Kralı .• 

9 meçhul tayyare 
Pirene hududundaki Fransız 
kasabalarını bombatadılar 

Ispanyo l hududunun Fransız hava kuvvet
leri tarafından müdafaası emredildi 

Alikante, 6 (A.A.) - Bu sabah sa- ) 
at 11.30 da beş bombardıman tayyaresi 
şehir üzerinde uçarak müteaddit bom· 

ba atmışlar ve ingiliz vinifred gemisini 
yakmışlardır. üç İngiliz gemicisi ile 
iki yerli ölmüştür ve bir çok kimselerde 
yaralanmıştır. 

şehirde de bir çok binalar yıkılmıştır. 
Onbeş ölü ve yüz kadar yaralı vardır. 

Valansiya, 6 (A.A.) - Frankist ha
va kuvvetleri, segrbei bmbardman et
miştir. 14 ölü 12 si kadın olmak üzre 
32 yaralı vardır. 

Tuluz, 6 (A. A.) - Dün sabah Fran
sız toprakları üzerin.den uçan. meçhul 
ta reler aabahle in saat 6 da A'b -

Les - Thermes ı.:.ivarında Orgeks ismin
deki küçük kasabanın ü zerinde görün
müşlerdir. 

Adecleri d okuz olan bu tayyareler, 
üç grup halinde uçmakta idiler. Tay
yareler, civar dağl<ırın yanından geçe
r ek kaybolmuşlar fakat saat 8' de tek
rar görünce on tane kadar bomba at
mışlardır. Vali ile Arej jandarma ku

mandam tahkikat yc:pmaktadırlar. Bir 
bomba ile ortasında - u • harfı bulunl .'l 
bir pervane bulu:1muştur. Şahitler, tay
yarelerin üçü motörlü ve kurşuni renk
te olduğunu söylemekte ve hiçbir işa
ret taşımadıklarını ilave cylemektedir

..;·;·~;t:.;.1;to"-ı; 
{Sfl"-" Sq. 4. S1.llıoi!M--

Bratislava, 6 (A.A.) - Bugün Baş. 
vekil B. Hodzarun riyaset ettiği Slo
vak çiftçi partisinin tezahürüne 50 
bin kişiden fazla bir halk kalabalığı 
iştirak etmiştir. 

B. Hodza, bu münasebetle bir nu -
tuk söylemiş ve Slovak muhtariyetçi 
partisinin talepleri aleyhinde buluna. 
rak ezcümle demiştir: 

Cumhuriyet, canlılığını isbat etmiş
tir. Bütün millet cumhuriyetin müda
faası için ayağa kalkmış bulunmakta
dır. Slovaklar, bu yolda, gerek amele, 
gerek memur ve gerek asker olarak 
Çeklerden geri kalm<>mak azmindedir. 

(Somt sa. 4 sil. 4) Çek Ba.şvcldli H<idza •• 

Katonu Japon tayya
releri bombaladı 

(jüntetin p~nden : 

Sakal ve bıyık meselesi 
Son günlerde Mncar güınrük memurları hüküınetlcl'inden bir emir al• 
mışlıır: 

- Bıyıklarını traş edenler azledilccektlr% .. ,, 
Tehdidi ile knrşılaşmışlnr. 
Güya. bu emri icap cclen sebep 1800 senesinde knbnl e<lilmiq bir kn· .. 
nun imiı:;. Bu kamın Mncar gümrük memurlarını snknl saln·crnıckte 

serbest bırakıyor, fnknt bıyıklnrnu trn~ ctmcği şhlclctle eezalanclırı· 

yormuş. ::\"'asılsa umumi hnrp ~,llarımlcı tnthikl ihmale uğrnnuş olan 
lıu kanunun bu defa t ekrar hükmü nü fcrayn karnr ,·erilmiş ... 
l<'nkat clün~·n , ·nziyctl hir haltlc durmuyor. Ynktilc l\lncnrlstamla sU
kfmet ilo tnthil.: edilen bu saknl n~ hıyık rejimi hu defa tekrnr orta· 
yn · c;:ıkınrn. bir kıyamettir kopmn7. ~lacnr ~ümrük mcmurlnn hep 
bir a~rzclan : 

- nu nasıl olur? On sekizinci asra mah.,us bir usulli yirminci nsır· 
da. tatbik etmek cloğ;rn mudur? nahtı us hı~·ıklıtrı 117.atmnk bugünkü 
hijyen usııllcrinc ele mu~nyinllr. Her hnhlc JRS>O tarihli knmın bük· 
mii yeni hir kanım ile ilga ohııınınlıchr?., 

Jliye bnğıı•ıyormu';'. 

M:war mnllyc nezaretinin hu türlü fcr~·ntları dinlc~ip dinlMtıiycccğl 

şinıılilik belli <lc~il<lir. Jı'nknt biraz dü';'üniiılC'e bınklarmı tras eden 
Mnc•aı· mcınnrlnrına tekmr uzntmak emri ,·erilme~i biraz gnri~ cleğil 
midir? Acnha 1\lncıır hükumeti e,·velco gümrük memm·lnrını lııpklnrı-
111 uzatmnğıı hir knmm ile mecbur ctme.sinclc nasıl bir fayda mülll· 
hnza etmişlir? nu tcclbirclen bir fayc1a elde c<lilmisso nkin unmnıl 

hn1'ptc lrnnnnun tatbiki ihmal olunmuştur? Soııı·a. ~mmıni .lınrp .sene
lc-rindc ~ümriik mc'mnrlnrmın Jn yıksı:r. ya -;amnlnı·nHln nasıl hir mnh· 
zur giirülmii';'tiir ki nihayet uzun yı11nı· tnthiksiz knln.n lıir knnunun 
yeniden icrasmn Jüzum lıb .. olıınmu~tıır? Sonrn bıyıkların trnş edilmo 
si :rnsnk olduii.n halele snknlın fo\aln·crllmeshıclc m<"mnr1nrt serllesf 
hırakınnk nic:iıuliı•? Xihnyet giimJ•ük ıncmurlnrmın tiibi iutnlduklnrı 

snknl ve bıyık r<'jlmi gerçekten fn:r<lnh ise ncclen <loln.rı bu usul 
tlbı M~l" devlet memudamıa teım" edtımemtMlrt. 
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Dedi. Bunun için Belizer ikinci !de
recede bir kumandanlık alabilmi~ti. 

T:>rihçi Proskopos general Beli.-:erin 
katibi oldu. Teodoramn bir türlü çeke
medıği genç kumandan böylece kendi 
evinden başka iş bagında da kontrol 
altına alınmıı bulunuyordu. 

••• 
-6-

NANKORLER.. 
TecHora kendi sarayında clup biten 

lerl imapıı:atorun bile bilmemesini is
tiyordu. Adamlarına bu §ekilde emir 
vermişti. En kUçUk gevezelik ve dedi 
kodulan fena halde cezalandırıyordu. 
Buna rağmen YUstinyanos onu ara sı
ra tenkit ediyordu. Genç ve yakışıklı 

göz:delerile bz.şbaıa kal'tlrğı sırada an
~ıtn ziyarete geldiği oluyordu. Sittas 
imparatoriçeye : 

- Pri kUs imparatorla olan görü§· 
melerini çoğalttı. Çc'k zaman, çağnl

madığı halde ıgeliyor. 
Dedi. 
Teo&ranın yanında zengin olan, bü

yük nilfw: kazanan bu adama son za
manlarda gurur da gelmişti. Dikkat et
ti. impa:ator harem tarafına geldiği 
.zaman gerçekten ona k~r§ı daha çok 
sevgi ve inanç gösterlyorldu. 

Genç, yakışıklı, terbiyeli ve uysal 
bir delikanlı olan Areobindos daha çok 
İJİne yarıyacaktx. Bundan b~ka haya· 
tmda aşkla sevdiği biricik erkekti. Bir 
gün katibi için imparatora: 

- Devletin büyük işlerinde de onun 
ı:ekasmı kullan:nak faydalı olur. Bir 
valilik verilse ıde ••• 

Dedi. 
Doğrusu Teodoranın tavsiyesile ~ 

l i y e nazırlığına kadar yük • 
ıelen Kapad.:>kyalı Joanis çok iyi çalr
ııyordu. Priskils ondan aşağı değildi. 

- Onu ben alıyorum. 
PrlkUs önce Yilstinyanosun mabeyn

cileri arasma girdi; kısa bir zaman son
ra da muhafız ordusu kumandanlığına 
geçti. BUsbütUn mağrur oldu. 

İmparator bir szıbah ansızın Teodo
rarun sarayımı geçti. Hemen haber ver
diler. Fakat buna rağmen Vasilisa ile 
kS.tibini birbirlerine pek yakın ve biraz 
dağınık buldu. Kan koca ilk defa ola· 
rak sert konuştular. İmparator bu ıe
!er erkekçe davranıyordu. ÇUnkil kan
ımı kıskanıyordu, 

Tc?::lora bütUn itirazlanna rağmen 
gözdesini uzaklaştınn;:ığa mecbur oldu. 
Fakat bir sürgUn gibi değil, Afrika 
valisi olarak ... 

- Basyanoı suçludur. Vasilevsin kar 
ni genç ve güzel Projektnyı da ona 
rverdi. Böylelikle bir t~•}la iki kuş vur
mu§ oldu. Areobindosun yanrunı ga
ranti etti; kocasına da ona karşı aşk 
besleme:iiğini gösterdi. Zira ruç bir 
kadın başp bir kadını kendi ellerile 
sevgilisinin koynuna vermez. 

İmp:ıratora Teodorarun sarayında 
olup bitenlerjn haber verildiğine şüp· 
he yoktu. Bu adamı yakalnmağa ve ce· 
zalandrnnağa kurar vrrdi. . 

Ç:>k geçmcıden Sittas ona bir k<:ıç 
kısa veya uzun rapor verdi. Bunların 
büyük bir kısmı PriskilsUn, bir kısmı 
da bafka birinin el yazısıydı. İmpara· 
torun çalışma odasındaki m::.sanın çek· 
mecelerinden aşırılınıştı. 

ikinci yazınm sahibini bulmak Nar
ses için gUç olmadı. Bu da Teodoranın 
k:itiplerinden genç, yakışıklı Basyanos· 
tu. Fak~ inkS.r ediyordu. Teodora ken· 
eli casusu Sittası ele vermemek için ya 
nyı Basyanosun yüzüne fırlatamıyor
du. 

Basyanos kırbaçla dövüldü. Gene f· 
nat etti: 

- iftira ediyorsunuz l 
Diyor, ba§ka §ey söylemiyordu. 
O sırada bir zabit geldi: 
- İmparator, Basyanos'u çağırıyor! 
Dedi. 
Teodora fena halde kızmıştı. Jüstin· 

yanosu ona k:ırşı kışkırtanlann sayısı 

ve kudretleri gittikçe artıyordu. Onu 
Ô'Jradan atmak mı istiyorlardı? On .. 
atmak hol .. 

- Basyanos suçludur. Vasilevin kar 
ııama çıkmak şerefine layık değildir. 

Bununla beraber artık dayağın da 
ardını kesti. 

Ertesi gUn, JUstinyanoa k<:ırmna bLr 
emir bildirdi. Bunda Baayano&un im· 
paratorun maiyet alayı kumandanhğı· 
na tayin edildiği yazılıyordu. 

Tcodoraya ihı:ınet eıdenler birer iki
ıer her imparatorun tarafına geçiyor
lar, ona en yalan olanlar arasına katı
lıyorlar, Bizansın belli başlı kuvvetle
rini ellerine alıyorlardı. Çok ara ver
meden bu cepheyi krrmak l!zımdı. O
na asıl acı gelen nokta çoğunun da 
kendi yetigtiımelerinden oluşuydu. Iı· 
te Kapadokyalı Jonais t e §rmarnuştı. 
Alim bir adtı;n olan adliye nazın Tri· 
bonyilsle yanşa çıkmıttı 

J oanis sert, fakat idareci bir adamdı. 
Çok zengin olmu§tu. Vergileri vaktin· 
de topluyor; vermiyenler müthit su
rette ecza görüyorlardı. Blr sarayda 
oturuyordu. Alt katını zından hal' 
koymuştu ve burada her türlil itkence 
vardı. Emrinde yüzlerce gardiyan ve 
b!nlerce asker bulunuyordu. İmparator 
halk denilen ineği mükemmel surette 
sağan, ıUdünU son damlasına kadar ~ 
kerek buzağılara hiç bir §eY bırakmı· 

yan bu yaman adamı çok seviyor ve 
tutuyOTdu. 

O da gittikçe daha insafsız olmut
tu: yeni te§kilAt yapmıgtı. Parasmm 
nerede olduğunu haber vermiyenler 
<Slesiyı dayak yiyorlar; günlerce aç bı· 
rakılryorlar; ayaklanndan veya ellerin
den azıatlerce ve gUnlerce asılı kalıyor
lar; soyuluyor ve çok zaman ancak ö
lUın onun pençesinden kurtarabiliyor
du. BütUn bu cinayetler hiç meyldana 
çıkmıyordu. Bu arada kendi hazinesi
ni doldurmayı da unutmuyordu. 

TribonyUs te parayı çok ıeviyordu 

ve kanunları kendi dilediği ıekilde kul· 
!anıyordu. 

Teodora o gUnlerde J canisi çağır

dı: 

- PrlskUıUn bu derece zengin ol· 
ması ona imparatorun verdiği parayla 
mümkiln değildir. Hesap sor ve hınız· 
lığını meydana çıkart 

Emrini verdi. 
- imparator hazretlerine bu ıaırzu· 

nuzu bildireceğim 1 

Teodora onun Ustilne yürUdil: 

- Arzum mu? Emrediyorum. Be
nim emrim imparatorun da emridir. 

Joanis gitti ve hiç bir-netice çıkma· 
tdı. 

TribanyUse haber gönderdi: 
- Basyanos hamamliJrda ahlaksız· 

lık yapıycr. Onu yakala ve mahkQm 
eti 
-Basyanos imparatorun ad<m11dır. E· 
Jimde onu tutacak kuvvet yoktur. Mah 
kemeye verilirse dilediği tekilde m<il
kô.m etmek vazifemdir. 

Teodora ona hak verdi. 
PriskUsü çağırttı: 

- Baryanosu yakala ve Tribonyüse 
teslim etl 

- Bu uzunuzu imparator hazret· 
terine bil:liı.·ceğim. 

- Arzumu mu? IDmrediyorum. 
- Fakat ey Vasiliszım; imparator 

bunu bir suç sayarsa beni kimse kur· 
taramaz! 

- Prisküs, dün de bugün de benim 
kölemsin 1 Köle olmakta devam eder
sen seni kullanırım. Fakat böyle olmaz 
san yokederim. 

- Ben hür olarz-k doğdum. Namus· 
lu ve temiz bir hayatım var. Bugün de 
dün de yalnız imparatcrun kölesiyim. 

- Belli .. Benim yanımda bulundu
ğun zaman da ona casusluk yapıyor· 

dun. Efendisini satmak 1 Namus dedi· 
ğin bu mudur? 

- ..... 
- Fakat imparator seni kurtaramaz. 

Yıkıl kar§ımdan 1 ... 

Teodorarun hiç gUphesiz, dilediğini 

yakalatıp zincire vuıtduracak ad.:mları 
vnrdı. Fakat böylelikle eski k~tibini 

son defa dencmi§, Basyanosla onun a· 
rasmdaki dostluğun derecesini iskan
dil etmi' oluyordu. 

Müsamaha bilmiyen bu enerjik ka· 
dm onlan yere serecekti. Lakin toptan 
değil, birer birer yapacaktı. 

(Ar7~81 var) 

MAHK:::MELERDE - -~-. ~ ~ ~ .-,- . ~ --

üvey kızını öldüren baba 
Ağırceza mahkemesinde hesap veriyor 

Ağırceza mahkemesi dUn öğleden 1 
sonra, birkaç ay evvel Kadıköyünde U. 
vey kı7'.I Reyhanı bıçaklıyarak öldü.ren 
Cevadm dunşnuma devam et.mi§, 
müd1eiumumt mütalea.smı serdetmiş
tir. 
Müddeiumuıntıik makamını temsil 

eden B. Sadun, iddi~mda demiştir ki: 
- Ceva.t Uvey kızı Reyhanı öldUr

mekten suçludur. 
Ya.prlan tahkikat ve muhakeme so. 

nunda, c.evat üç dört sene kadar ev
vel, karısı Sabiha ile tanı§Illll ve ev
lenmiştir. Sabihanm evvelki kocasm • 
dan birkaç tane çocuğu vardır. Bunla. 
rm en bUyUğU de 18 yaşında Reyhan
dir. 

Cevat içkiye olan fazla dUşkUnlUğU 
sebeblle vazifesine devam etmemekte 
ve ma.a.g alamamaktadır. Bu vaziyet 
karşısında karısmın evvelki koca.smın 
arkadaşları olan artistler aralarmda 
topladıklan 16 lira kadar bir parayı 
Sabiha.ya vermekte ve aile bu suretle 
geçinmektedir. Cevat kansından sık 
sık rakı parası istemekte, bu yüzden 
den a.ile aras~da sık sık kavgalar baş. 
göstermektedir. Son zamanlara doğru 
bu kavgalar dolayısiyle aile hayatı çe
kilmez bir hale gelmiş, ljV kirası para· 
sızlrktan verilemc<liği için sık sık da 
yer değiştirllmeğe başlanmıştır. 

Neteklm hM.ise gtlnlerinde evden 
çıkmak vaziyeti hasıl olmuştur; yeni 
eve taomıla.cağmdan bir gün evvel Ce
vat sarhoş bir halde saat 20 sularmda 
gelmiş, ayni odada oturan tanıdıkları 
Sudiye ısrar ederek, 21 lik bir rakı a.I. 
d.ırmıştır. 

Cevat onu da içtikten sonra, Sudiye 
yeni ev için kefil olınasma teklif et -
miş, Sudl ise ertesi gilnU dU.~ünilp c~ 
vap vereceğini söyliyerek odasına çe. 
kilmi§, Cevat ta arknsmdan Sudiiıin 
odasına çıkmıştır. 

Şimdi burada. Sud.i ve C-evat ailesi 
arasındaki bir noktaya dokunmak lA
zımdrr. ÇUnkU suçluyu iğzab ederek U
vey M Reyhana ağır söz.ler sarfet· 
meğe ve binnetioe şimdi izah edilecek 
hMiseye temas etmektedir: 

Sudinin kansı Münevver suç işlen. 
diğinden iki gün önce vefat etmiştir. 
Ölümünden birkaç gtin evvel Cevadm 
kansı Sabiha ile konuşurken, Sudi ve 
Cevat arasında olan gayri tabii yakın
lıklarftan hah.setmiş ve bunun fena 
maksatlara dayandığını söylemiştir. 

İşte Sabiha kocası Cevadm Sudinin 
odasına girmesinden ve kapıyı kapa.. 
masmdan şüphelenerek arkasından 
gitmiş ve Şahit Sudinin ifa.desine na. 
za.ran Cevada.: 

- Odasına ne giriyorsun, bırak 
yatsın, diye bağırmı§, c.evat ise otur. 
makta ısrar edince: 

- Rahmetli söylerdi. Tevekkeli de. 
ğil, gibi sözlerle Milnevverin kendi sine 
bahsettiği gaJni tabii yakınlığı işaret 
etmek istemi§tir. 

Cevat karısının bu sözlerinden mü· 
tcessir olmuş ve Sabihaya: 

- Sen kendi kızına bak da başkala. 
rile milnasebette bulunmasına mani 
ol, d.iye bağırmıştır. 

Diğer taraftan başka bir odada otu-

Noktalar: 
Allahaşkına boya rengine 

dikkat 
Şehrin bazı yerlerinde resmt ve hu. 

susi bazı binaların son günlerde bo
yandığı görUlUyor. Bu binalar herke
sin geçtiJi yol Uzcrinde ve boyası he
pimizin göz zevkini al!kadar edecek 
bir takım binalardır. 

lki sene cvel bugün köprUnün gözle
rimizi tırmalıyan çiy boyası sU.rüldUğU 
sıralar; "merak etmeyin, demişlerdi; 
gördUğUnilz renk ,boyanın astarıdır; 

siz iizerine vurulacak asıl renge ba
kın! 11 hangi renk; hala o renktir de· 
vam edip gider! 

Onun f çin, şehirde yeniden boya fa. 
allycti görUlilnce ''Aman Allah aşkı
na, renge biraz dikkat!.... demekten 
kendimizi alamıyoruz. 

ran Reyhan bu itbamJan ioidince, h&-1 
hen Sudinin odasına girmiş, Uvey ba.. 
ba.8ı Cevada küfür etmeğe ve: 

- Benim kötWüğUmü nerede gördU
nilz, diye çıkışmağa başlamıştır. Ce
vat Reyhanın bu tecavilzU Uz.erine: 

- sus.yoksa seni öldürürüm, de • 
mi§tir. Reyhan da: 

- Bir şey yapa.ı:na.zsm, bana diye 
mukabelede bulununca suçlu, yerinden 
!ulamış, odadan kaçan Reyhanın ar • 
kasından koşup saçlarından yakala • 
mı§, sofadaki sandık üzerine başını ar
kasına kaldırarak arkası UstU yatır • 
mış ve elindeki bıçağı bacaklarına 

saple.ma.ğa bqlamııttır. 

Sabıha. ve Sudl suçluyu aymnak is
temi§ler, JAkin Cevadın: 

- Çe~illn, yoksa sizi de gebertirim, 
söz.leri üzerine korkarak, muvaffak o
lamamışlar, Reyhan ve anası Sabiha 
feryada başlam.I§lardır. 

Cevat Uvey kızmı ikisi derin olmak 
Uure dört yerinden yaraladıktan son
ra küçük çocuğunu kucağına alarak, 
Ustu ba.§1 kan içinde evden kaçmış, 
Kuşdili çayırma doğru giderken ya • 
kalanmıştır. 

Reyhan imdadı sılıht otomobili ile 
C-errahpaea hastahanesine ya.rala.ndık
tan tam iki saat sonra götürUlmüştUr. 

C-evat kut.en öldürmek auretile 
maznun gösterilmektedir. Yukarda. i. 
zah edilen eekil, arala.rmm vaziyeti ve 
bulundukları yere nazaran, Cevat öl. 
dürmek kas<ille hareket etmemi§tir. 
Çünkü bıçağı, başını saçlarından tu • 
tarak arkaya kaldırdığı Reyhanm.,açık 
bulunan göğsüne, kalbine, ve gırtla
ğına saplamasına hiç bir mani yok l· 
ken öyle yapmamJt ve sadece bacağı. 
na vurmakla iktifa eylemiştir. Bu ni
yetinde kasit ile hareket etmediğine 
dair açık bir delildir. 

Reyhan gerçi aldığı yaralar tesirile 
ölmil§tllr, fakat yaralandıktan sonra 
iki saat gcçrnlg ve bu yUı.den f a.zla 
kan kaybederek ölilm vukubul.muştur. 
Diğer taraftan Reyhan da yaralandık
tan sonra, mütemadiyen: 

- Beni hastahaneye kaldırın; çok 
kan kay~derscm ölUriim, diye söylen. 
mlştir, 

Bu hal ımçlunun cezasının azaltıl • 
ması hakkında mevzuubahis olamaz. 
Kendisinin Türk ceza kanununtm 452 
inci maddesinin birinci fıkrası muci
bince cezalandırılmasını isterim.,. 

Suçlu Ccva.dm vekili lrfan Emin 
mUdaf aasını tahrirf olarak vermek i -
çin mUhlet istemiş, dunı.~ma müdafaa 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Tevkifhane cinayeti 
mahkemede 

Geçen sene tevkifhanede mevkuf 
Çolak Feyziyi mangal ayağını yonta. 
rak, bıçak haline getirdiği bir iletle 
vurup öldüren mevkuf Yusuf ile Uz 
Maksudun duru§malanna ağırcezada 
dün .de bakılmış, mUddeiumumt mUta
leasım söyliyerek, Yusufun 448 inci 
madde ile cezalandırılmasını. Maksu • 
dun da beraetini istemiştir. Duruşma 
karar için kalmıştu. 

lan Kirkor, ve arkadqı Re§at dün net. 
liyeye sevkedilerek 2 inci sorgu hA " 
kimlığine verilmişlerdir. 

Suçlulardan Re&at, suçunu ikrar eti
mi§: 

- Yalnız Uç ev soydum, demiştir· 
Kirkor ise bir ev aoydukla.nnı SÖY· 

lemi3. suçunu tevil .yoluna sapmıştır· 
Her iki hırsız da tevkif olunmuşlar
dır. 

Şüpheli bir ölüm 
Fatihte oturan HUseyinin lkl aylık 

çocuğu Güner birdenbire ölmüş, Hüse
yin dUn milddelumumlliğe müracaat 
ederek büyük anasının çocuğu uyut .. 
mak için afyon yutturduğunu ve bU 
yUmen öldüğUnU iddia etmiştir 

GUnerin cesedi öğleden sonra adliye
ye getirllmiş, adliye doktoru Salih 
H~im ta.rafından muayene olunmuş· 
tur. Doktor çocuğun ölümünü §Upbell 
bularak morga kaldırtmıştır, 

Kirlebnek auçile tevkif 
edildi 

UnJversite oda.cılarmdan Yaşar, bir 
odada yattığı hemgerisi Mehmedln, 14 
yaşmdaki çocuğunu, evvelki gece ha.. 
bası uyuduktan sonra, yatağına gire
rek kirletmiş, çocuğun ertesi günU va
ziyeti babasına anlatması üzerine ya· 
kalanmı§tlr. 

Yaşar birinci sulh ceza mahkeme. 
sinde gizli yapılan sorgu sonunda tev• 
kif olunmuştur. 

Seyyar elbisecinin gözünü 
kim çıkardı? 

Devlet Demiryollarmm Sirkeci is
tasyonundaki kahvesini ialeten İran 
tebaasından 70 yaşlarında Ali Cebbar, 
birka.ç ay evvel Haçador admda biri • 
sinden 7 liraya bir takım elbise almış, 
az sonra elbisenin yırtık olduğunu gö
rünce Haçadora bir yumrul[ savura ... 
rak gözünil çıkarmıştır. 

'Tatil( uzuv., suçiyle ağıroeza mah· 
kemesine verilen Ali Cebbarın dün 
muhakemesine baelanmıg, Ali Cebbar 
suçunu inkar ederek: 

..:.. Haçadora yumruk değil fiske 
bile wrmadım. Asıl o bana kUfUr ede. 
rek bir sanda.lye ile üzerime hücum et· 
ti. Ayağı kayıp yere dllştil, zaten M· 

kat olan gözü bu sukut netioesindo 
çıkmış olabilir, demiştir. 
Duruşma şahitlerin çağmlmalan t. 

çin b~ka. bir gilne brrakılmrştır. 

KUR N-
AHONI? fARH-'ESI 

lltmltkeı Mtmltktı 

trlnd• dııındo 

Aylık 9~ lM- Kl'f. 
3 aylık 260 ·~~ • 8 aylık '75 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

farllesıııdeo Rnlknn Ulrlllt için eyde 
<Jttıı kurut dO~illür. Posta birliğine str. 
mlyeo yerlere ayda yetıuiş beşer kuruş 
ıaııınıedillr. 

Ahone kaydını bildiren nıektup ve 
telgraf Ocretlnl, aboııe para!ınıo postu 
•eY• banka ile yollama Ocrellnl idare 
kendi Ozerine alır. 

Kapıyı yüzüne kapalı bulan 
aarho§ ne yapar? .• 

Aksa.rayda oturan hamal lbsan ev
velki gece sarhoş bir halde eve gelmiş, 
kapıyı çalmıştır. Karısı Münire, koca
sının körkUtUk eve gelmesine kızarak 
içeri almamış, İhsan buna sinirlenerek 
te-krar gidip içmiştir. Bu sefer gece 
yarısına doğru eve gelen İhsan: 

TQrkfutnln her poıto mttkt:lnde 

l<.l/HUN'a abon~ uaıılır. ı 
Adres deAiştlrme Ocretl 25 kuruştur. 

--~~~~~-~ .J 

- Ka.ncığmı, yapma beni içeriye al, 
diye yalvarmış, Münire kadm yine al· 
mayınca. sokak kapısına boylu boyun. 
ca ur.anarak sızmıştır • . 

ihsanı Uç dört saat sonra kapı a • 
ntlnde yatarken bulr.?l polisler kara
kola götUrmü.slerdir. Dün sabah da bi. 
rincl sulh ceza mahkemesine \'erilen 
thsnn 2 lira para cezasına mahkfun ol
muştur, 

Ev soyanlar suçlannı itiraf 
ediyor 

Fatih ve Ycdikule Semtinde muhte
lif evleri soyarak, birçok eayalar ça.· 

Dünkü Hava 
Hava yurdun bütiln bölgelerinde a

çık geçmiş, rilzgarlar şimali iştikanıe
tinden Trakya ve Ege bölgelerinde 
orta, diğer yerlerde hafif kuvvetli es· 
mi11tir. 

Dün !stanbulda hava açık geçmiş. 
rüzgA.r şimali şarktden 6 - 8 mette 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazyild 
761.0 milimetre idi. 

Sühunet en yüksek 25.4 ve en dü • 
şük 15.6 santigrat kaydedilmiştir. 

On be§ yıl evvel bugün: 
Ankara - lstanbuZ valiliğine sczbı~ 

Sam.sun mutasarrıfı Raşit Beyin tayiıı 
edildiği tahal,kıtk etmi§ ve memııriYD· 
ti emri çıl..:mı§tır. R<:t.,.~t Bey, bugi111'ki1 
trenle lstmWula -nıütavcccihen narel.et 
etmi§tir. 
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Fikir mes' efileri: 
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üç devir, üc köy 
•• •• •• 

goruşu 

'I'Urk mUnevverlnln (() yıldır ka- ı 
tasında zaman zaman çakıp sönen 
btr emel var: Köy! 

'K.öy yeşil gölgesi, şairane hUlya: 
er, inzivaya dalmış hürriyeti ile E
debiyatı Cedide lçln ideal blr A.lem
dlr. Edebiyatı Cedidenln "Yeşil bel
dcsı,, muhayyel bir köyden başka 
blrşey değlldl. Müphem bir hasre
tin ruhlarını sardığı Edebiyatı Ce
dide gençleri dlyeblllrlm ki bizde 
köy hayatını entellektUel bir saha
Ya çıkaran ilk insanlardır. Fikret 
de bilhassa köy hasretinin, inziva
nın rllyaya benzer bir ruıiu vardı. 
Edebiyatı Cedide köyU bir "Cen

net., şehrin azabı önünde bir ana 
kucağı sayıyordu. Edebiyatı Cedi
denin bu hissini hiç de aşağı gör
lllemelldir. Şehirler artık bizim de
tlldlr. 

Med zamanında bir denizin ka
raları kaplaması gibi şehirler adım 
adım ruhlarını, ruhlarının U.bllyet
lerinf, damarlarındaki kanı kaybet
lllektedlr. Şehirdeki mukavemet za
Yıftır. Şehrin blze alt kısımları çök
tnektedlr. Şehrin takati köye, kır

lara hicret edecektir. Şehrin kaldı
rrmları arasında sonsuz bir facia 
SllrUp gitmektedir. Ellle çalışan in
san tein eli artık bir fazlalıktır. E
lin marifetine lUzum kalmamıştır. 
:Oemlr kalem çıktıktan sonra mak
ta ve ~amış kalem ve kalemi yon
tan el fuzuıt olmuştur. Fabrikanın 
el tezgAblnrlle yaptığı son meydan 
harbinde şehir kendini galibiyete 
teslim etmişti. 

Edebiyatı Cedide böyle bir har
bin ortasında gözlerini hayata açtı 
ve "Yeşil ırnşo,. onun için bir tdeal 
dUnya. oldu. 

Edebiyatı Codlden ln hUlya dolu 
köyUnden sahnede bir "Çoban kan
tosu., kaldı. Senelerce Şehzadebaşı
nı bir ideal ateşile yakan "Çoban .. 
kantosu halka kadar inmiş müp
hem bir hasretin, lstanbulun için
den doğan sızının ifadesi idi. Ve 
bukadarla kaldı. 

• * "" 
Münevverin gözünü köye çeken 

ikinci hldise Büyük harbin miltare
kest oldu. Büyük Harbin mütareke
st insanlara şu hissi veriyordu. Bi
zim "hayat depomuz,. köydiir. Onu 
kuvvetlendirmek, ona istinat etmek 
lft.zımdır. Bu mUtalea Edebiyatı Ce
didenin müphem hülyasından çok 
farklı idi. ÇünkU Edebiyatı Cedide
nln köyü tammamnsına mukabll 
lllUtareke nesli, dört sene harbet
JJılş, köylU ile temas imklnı bulmuş
tu. Botun senelerinde münevver. 
köylüye kumanda etmişti. lstanbul
dan hudutlara doğru giden münev
'\'erln içinde merhamete benzer bir 
his vardı. Her münevver adam: 

"- Ah, diyordu şu köylüye ka
famdakini blr anlatn.bllsem, o der
hal ayaklanacak, yükselecek, irfan 
sahibi olacak! Diyordu. 

Köye doğru konteransçı kafilele
ri, alay, alay hatipleri scvkctmek, 
hattft. köylUnUn arasında yaşamak 

arzusu bunun ifadesi idi. 
Bunun realiteye temas eden nok

taları bol olmakla beraber, köyde 
nutuk söylemekle köylerde bir ku
JJınndan, bir rehber gibi yaşamak 
arasında fark yoktu. Nitekim ne 
nutuklar, ne de köylünün ortasında 
kendisini bir peygamber sanan şe
hirli blrşey yapa bildi. Nutuklar u
nu tulmağa, şehirli dönmeğe mah
kllm oldu. 

'K.öy davasında bu şampiyonluğu 
lllerhum Reşit Galip tecrübe etmiş
ti. Köye giderek köyde mUesslr ol
JJıak lstlyen tecrübelerden blrlnl 
de dostum (V~ - Nfi) yaptı. Bu tec
lilbeler de kısır kaldı vo neticelerl
nı vermedi. 

"" * .y. 

YAZAN; Sadri Ertem 
bir devletin idrak ve faaliyet ham
lesinin eseri olarak halledllebll1r. 

Ancak kat't carelerln alınabllme
sl köyU bir sistem halinde tanımak, 
bilmek, hUl!sa realitesini keşfet

mekle mUmkUn olabilir. Köyü his 
ve hUlyanın dışında objektif bir 
mevzu olarak görmek ilk iştir. 
Genç arkadaş doktor ·'Rüknettin 
Fethinin "Doğu köylerinde tetkik
ler,. adlı eseri denebilir ki bizim 
köy bUnyeslnin llk röntken pla.ka
Ia.rından birini teşkil etmektedir. 
Bu kitapta. hakikat yUzde yüz. Can
lı, ıztırabın dumanı Ustund ... dir. 

Flkrettn "Yeşil köy., U ile RUk
nettin Fethinin Doğu köyleri ara
sında lkl cihanın ölçü ve idrak fark
ları enkaz halinde yatmaktııdır. 

Sadri Ertem 

Çocuklara yardım birliğinin 
kongresi 

llkoT.-ul Çocuk'üırına yardım birUğin. 
den: 

C. H. Partisinin himayesinde teşek. 
kül eden "İstanbul İlkokul Çocukları
na. yardım birliğinin Beyoğlu idare 
kurulu,, kongresi 8 Haziran 938 Çar
şamba. günü saat 17 de Beyoğlu Hal. 
kevinin Tepebaşındaki merkez bina -
sında aktedilecektir. 
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Öğretmenlerin gezintisi 
Öğretmenlere yardım cemiyeti 12 

Haziran Pazar günü bir gezinti tertip 
etmi~tir. Gezintiye bütün öğretmenler 

iştirak edeceklerdir. Şirketi Hayriyenin 
71-74 num-<:rratr vapurları kiralanmı~

tır. 

Vapurlar Çmarcığa gittikten sonra 
akpm bir Boğaz gezintisi de yapacak· 
tardır. 

Zahire borsasında 
Dün Ticaret \'e zahire borsasında. 

5.28 den 15 vagon buğday satılmıştır. 
Aynca tüccar malı olarak 5-27 den 

5 vagon buğday muamele görmüştür. 

İstekler devam ettiğinden muamele
lerin hararetini muhafaza edeceği mu· 
hakkak sayılmaktadır. 

-0--

Yağ fiyatları yükseliyor 
Bu yıl zeytin yeti§tiren bölgelerden 

gelen malfı.mata göre, mahsul az ola.
cağı anlaşıldığından zeytin yağı fiyat. 
larında derhal yükselme temayülü gö
rülmeğe başlanmıştır. 

İstanbul ve !zmirde bu temayül da
ha hissedilir bır §ekilde görülmekte, 
ve yemeklik yağların kilosu 30 - 31,5 
kuruşa kadh.r çıkmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan piyasada teftiş ediL 

miş yağların da arttığı alakadarların 
dikkat nazarını çekmiştir. 

Vaziyet lktısat Vekaletine aksetti -
ğinden Vekalet alakadarlar vasıtasile 
bu hususta esaslı tetkikler yaptırm~ 
ğa ba.'jlamıştır. 

Öğrenildiğine göre, bu tetkikler so. 
nunda lktısa.t Vekaleti bütün yağlan 
artış derecelerine göre ayıracak ve 
bu derecelere göre, yağların satılma
sını temin edecektir. 

Karısını b ç la be 
hamal 

ley en 

Geç geld i ği iç·n daha sokak kapısı 
yaraladı 

da 
üç yerinden 

Har çte işçi 
yurdu 

Proje lekra ı- gözden 
geçiriliyor 

Denizbank idaresi, eski liman işlet
me direktörlüğünün Haliçte çalışan it
çiler için açmeığa karar verdiği işçi 

yurduna ait projeyi bugünlerde tekrar 
tetkik etmek üzere ele almış bulunu· 
yor. 

l 

Prcje, Haliçte bir işçi mahallesi kur- \ 
mak gayesini istihdaf ettiğinden daha 
bir müddet ayni mevzu üzerinde tet
kikat yapılmc:.sını icap ettirmektedir. 

İstanbul lim<:ın işletme direktörlüğü 

emrinde vaktile dokuz bini mütecaviz 
işçi çalışmaktaydı. Bugün bu miktar 
bir hayli artmıştır. Limanda her gün 
iş hacmi genişlediğinden işçi ade· 
di de daha bir miktar ıaırttınlacaktır. 

Bu takdirde limandaki işçilere daha 
muntazam ve mazbut bir hayat temin 
etmek meselesi büsbütün ehemmiyet 
kesbe'Jecektir. 

Denizb~k idaresi, bu maksatla, Ha
li~te yeniden bazı tetkikler yaptıracak
tır. Vaktile ayrılan tahsisata daha bir 
miktar tahsisat ilave edecektir. 

--o--

Sıhhiye vekilinin dünkü 
tetkikleri 

Sıhhat işleri BLıkanı Bay doktor Hu 
lusi Alataş dün 6abab Ankaradan şehri 

mize ıgelmiştir. Bakan öğleye kadar is· 
tirahat etmiş, öğleden sonra yanların· 
da sıhhat işleri müsteşarı olduğu halde 
Haydarpaşada Nümune hastah~esinc 
giderek hastanenin çalışma vaziyetini 
gözlden geçirmiş, alakadarların verdik
leri izahatı dinlemiştir. Bundan sonra 
da İstanbul sıhat işleri direktörlüğüne 
gelerek İstanbullun sıhhi vaziyeti etra
fında direktör Ali Rıza ile görüşmüş· 
tür. 

BLıkan dün akşamki ekspresle Ankara 

ya !dönmüştür. Ayni trenle şehrimizde 

bulunan Maliye vekili Fuad Ağralı da 

hareket etmiştir. 

Esna f sıhhat cüzdanlan 
Esnaf cemiyeti mensuplarına sıhhat 

cüzdanlarının verilmesine devam olun
maktadır. 

Şimdiye kadar muhtelif şubelere 

mensup olmak üz.ere 2182 esnafın cilz

dan1arı tebdil edilmiştir. 

Istanbulda 35 bin kadar esnaf bu. 

lunduğundan cüz.danlann tebdili işi • 

nin bir ay kadar süreceği anlaşılmak

ta.dır. 

Kadıköyünde Yel.değirmeninde Te - f 
p~ sokağmd~ otu.:a~ hamal Ali evvel. ı·şçı• mah eme 
kı akşam evıne gıdınce karısı Fatma.. 

• 
1 

nın henüz sokaktan gelmediğini gör - k 1 
muş.eline bir bıçak alarak karısını u r u uy o r 
beklemeye başlamıştır. 

Bir müddet sonra Fatma gelince 
hamal Ali hemen karısı ile kavgaya 
tutuşmu.5, bu sırada elindeki bıçakla 
karısını üç yerinden ağır surette ya· 
ralnmıştır. 

Hamal Ali kaçarken zabıta memur
ları taraf ındn.n elindeki bıçakla tutul
muştur. Yaralı Fatma Haydarpaşa 
nümune hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bundan başka Feriköyünde Civelek 
sokağında 5 numaralı evde oturan Re
fika da zabıtaya mUracaat ederek ay. 
rı y~adığı kocası fırın milstahdemle. 
rinden Mahmudun tabanca ile üzerine 
hücum edip ölümle tehdit ettiğini söy
lemiştir. Bu şikayet üzerine Mahmut 
yakalanmış, mahkemeye verilmiştir. 

Kuyuya düşen çocuk 
boğuldu 

Ortaköy Yahudi yetim mektebi mU· 
dUrU Alis Katon dün Webelerini ya· 
nınn. alıp Balmumcu civarında kn- ge
zintisine götUrmüştür. 

Talebeler arasında bulunan 9 yaşın. 
da Leonida bir aralık arkadaşlarından 
ayrılarak civardaki tarlalara doğru 

gitmiş, orada oynarken ağzı açık bu_ 
lunan bir bostan kuyusuna dilşerek 
boğulmuştur. 

Lcon.iclanın cesedi çıkıı.ı:ılmı§tır, 

müddeiumumilik kaza hakkında tah
kikat yapmaktadrr. 

Bu surttle karar verileme· 
yen bazı işler düzeJecek 

Geçenlerde iş kanununun birinci 
yıldönümü dolayısile bir yıl zarfında 
tatbikattan alınan neticeler üzerinde 
görüşmek üzere Ankarada bütün iş 
daireleri amirlerinin iştirakile bir top
lantı yapılmıştı. Bu toplantıdan sonra 
öğrenildiğine göre, Ankarada bir işçi 
mahkemesi kurulmasına karar verilmiş 
tir. Mahkeme tek hakimli olacak; se· 
çilecck bir mütehassıs jüri heyeti ile 
beraber vazife görecektir. Mahkeme
de, işçi ile iş veren arasında hasıl olan 
ihtilaflar muhakeme edilecektir. 

Jüri heyeti yanlış bir kararın ve
rilmesine meydan bırakılmamak ilzerc 
bilakaydüşart her mahkemede hazır 

bulunacak, hakimin vereceği karar bir 
kere de jüri heyeti tarafmdan tetkik 
edilip tasvibinden sonra tatbik mcvkii
ne konulacaktır. 

Şimdiye kadar bir çok işler, gerelC 
iş daireleri gerekse adliye tarafından 

salahiyetleri haricinde addedilmekte 
ve netice almamamaktayldx. 

Bu defa kurulacak mahkeme ise bu 
cinsten olup garsonlann yüzde on ıme
ıselesi gibi §imdiye kadar yüz:lerce defa 

mevzuu bahsolmuş ve halledilememiş 
meseleleri tetkik ederek en kısa bir za· 

manda bir karar ittihaz edecektir.Hatta Bir çocuk denizde kayboldu 
Kuzguncukta Beylerbeyi caddesin _ garsonlar cemiyeti icap eden istidayı 

de sahildeki çöpçü ahırlannm önünde §imdiden hazırlamağa başlamiştır. 
oyruyan 8 yaşında Refet isminde bir 
çocuk bir aralık denize doğru sarkmış, 
bu esnada müva:r.encsini kaybederek 
düşmüş boğulmuştur. 

Çocuğun cesedi aranmış, bulunama· 
mıştrr. 

-0--

Kızılay haftası devam 
ediyor 

Kızılay haftası münasebetile birçok 
Kızılay kurum.lan tarafından yapılan 
eğlenceler devam etmektedir. 

Bu akşam Kumkapı kolu ta.rafın • 
dan Azak sinemasında hir müsamere 
verilecektir. 

YARALANDILAR MI?-Boğa.zkesen
de bostaniçi sokağında 6 numaralı ev
de oturan Hüseyin ile kardeşi Şeref 

zabıtaya müracaat etmişler, Sah pa • 
zarı iskelesinde sandalcı ömerle ço • 
cukları Osman, Mehmet Ali ve Mah- Arasta hafriyatına başlandı 
mut tarafından yaralandıklarını iddjn 
etmişlerdir. Tahkikat yapılmaktadır. 

DlREGE TIRMANIRKEN YARA. 
LAr-..ınr - Harbiyede Gazi Halaskar 
caddesinde 41 numaralı evde oturan 
Aram isminde bir genç evvelki gUn 
Büytikadadaki YürUkali plajına git -
miş, oradaki beton direğe tırmanırken 
dlişmliş, muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıstır. Aram hastahane
ye kaldırılmıştır. 

YANGIN - Dün saat 14 te Fatihte 
Ha.san Halife mahallesinde Akdeniz 
caddesinde papuççu Salibin kulübesin. 
de devrilen mangaldan perdeler tutuş.. 
muş, bu yüzden yanğın çıkarak kulü-

P.rofcsör Bakstcr tarafından Sulta-
nahmette Arasta sokağında yapılmakta 
olall hafriyat dünden itibaren tekrar 
başlamıştır. Hafriyat kemerler boyun
dan gidecektir. 

be yarım saat içinde kili olmuştur. 
İtfaiyenin gayreti sayesinde yangın 

bitişikteki evlere siyaret etmemiştir. 
BAŞLARINA CAM: DÜŞTÜ - Ku

le dibinde Yazıcı sokağında oturan 
Rebeka, oğlu Arun ile Büyükhendek 
caddesinden geçerken başlarına bir 
cam düşmüş, ikisi de ehemmiyetli su
rette yaralanarak tedavi altma alın
mışlardır. 

'K.öy davnsı no bir hUlya, ne de 
bir ferdt teşebbüs ile h alledllecek 
tneselodlr. Köy tşl bir ccmlyetln, 

Şehrimize misafir olarak gelen Afüıa V11iversitesi ta1ebe1erinden 58 7d§ilik bir kafile dün öğleden önce Patri7chancyl ziyaret ctmf§ler, öğle yemeği4 
ni Bel.ediye lokanta.sında yemi§lerdir. ÔJlcdcn soııra Müzeleri gezmi§ler ve Cum ·ıuriyet abidesine ~c'le?ık lroymU§lcırdır. Misafir talebeler abidede Türkçe oıa.. 
rak istiklal Marşını söylemi§lcrdir. Yaf"ın mcmlc1:ctlcri1w döneceklerdir. 



Kanton 
EIJi Japon tayyaresi tara

fından bombalandı 
Fransanın Tokyo elçlsl bombardımanlara 

nihayet verllmeslnl istedi 
Kanton, 6 (A.A.) - Bu sabah şehri 

bambardmwı ecleıı tayyarelerin mik • 
tan, elli kadardı. Bu Japon tayyarele
ri Uç çeyrek saat zarfmda eehre yüz 
kadar bomba atmıştır. 

Saygon, 6 (A.A.) - Kongkong'dan 
bildirildiğine göre kırk elli kadar Ja
pon tayyaresi Kanton Uz.erinde dört u
A yapara.k dört defa bombardıman 
Jtmlllerdir. 

Kanton, 6 (A.A.) - Bu sabah y&. 

plan hava akım esnasmda hastahane 
dvanndaki biD&larla Kmlhaç'a ait bi
llllara birkaç bomba isabet etmil ve 
~ ldfi kadar ölmüş ve yaralanmıı -
tır. 
t Bmılar meyanında hastahanedeki 
Joktar muavinleriyle }mılhaç memur. 
lan ve ~er bulunmaktadır. 
t Diler bombala.r nehir kenarında pek 
,ıtaı&ba.lık bir mahalle olan Sampan'a 
~ilfttlr. Hasarat mühimdir. 
. a'okyo, 8 (A.A.) - Fransa bilyUk 
~. lıtkbıetfnden aldığı talimat n
lımine bugtbı hariciye nazır muavinini 
slyaret ederek Kanton eehri bombar
(bmınlan etrafmda ~rUşmil§ ve bu 
J>ombardmıanlara. bir nihayet veril -
mest llzmıgeldiğt temennisini izhar 
eylemi§ ve bunlara nihayet verilmedL 
itil takdirde Fransa d& aleyhte hiBsi-

yat duyabilecelinl ~bunun la de lld 
memleket arasındaki iyi munuebetler 
Ur.erinde tesir yapabllecefiııi il&ve ~ 
mlttlr. 

Öğmıildiğine göre, B. Horlnuçu, 
verdiği cevapta, bu hava seferlerlnhı 
enternasyonal hukuka muhalif bulun. 
madıfmı, zira Kantonun mUatahkem 
bir tehir ve askeri hareklt için bir ili 
olduğunu bildirmi§tir. 

Hankeu, 6 (A.A.) - Muhuamatm 
bqlaması tehllkeBine k81'11 bir ihU • 
yat tedbiri olmak bere lngillsler, A· 
merikalılar ve difer bur ecnebiler 
Çinlilerle meskan olmıyan mmta.kada 
bir talıantlt kampı tem et:mftlerdfr. 
Çinliler, gayri muhariplere tebrl tah· 
llye etmeği tawiye etmektedirler, 

Bunların miktan bir milyondan faz. 
la olank tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Domel Ajanm 
bildiriyor: 

Yeni hariciye namı General Ugaki 
burada yaptığı beyanatta ecnebi dev
letleri Çine yardım etmemeğe katı o
larak davet etmlt ve demi§tir ki: 

"Japonya Çine karp girdiği mftca. 
delede sonuna kadar gitmeğe azmet
miştir. Binaenaleyh Çine yardımın tek 
bir neticesi olabilir ki o da vaziyetin 
vahimliliğini bilabUtUn arttırmaktır.,, 

Kral karol 
Tahta cülusunun sekizinci yıh 

dün kutlandı 
BUkre11, 6 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
BtltUn memleket, bugtmden itiba • 

ren, Kral Karolun yeniden tahta cülu
albuiıı Mkiı.incl yıldönilmUnü kutla • 
maya l>ae1amJltır. 

Bu yıld&ıUmU, yalım bu mesut hL 
tıraıım ihyasına bir veeile tetkil et • 
melde kalma.makta, fakat aynı za • 
manda Romen milletine Kralmm ha. 
p.nlarmı övmek fll'8&tmı vermekte -
dlr. Bunun içindir ki, Romanya, bugün 
ayni zamanda tayyarecilik gtlnUnU ve 
il gUnUnU de kutlam&ktadır. 

Her amıe olduju gtbl, bu eene de, 
!Ktal, yaıımd& veliaht oldufu halde 
Baııkua tayyare meydanına gitmiıttfr. 

Bu seneki tören, İtalya hava mu.te.. 
fUI General Valle ile İtalyan havacı
bk heyettnhı de burada bulunması ae. 
"9blle ayn bir ehemmiyet almıftır. 

kraı, tayyare kara.rglhmda Roman-

ya havacılık ve bahriye nuın General 
Teodereako ile hava kuvvetleri eub&y
lan ve General Valle tanımdan kar. 
lllammttır· 

Evveli dini bir lyin_ yapılmJI ve bu
nu müteakip, Kral, General Valle ile 
İtalyan heyeti azalarma havaCJlık ..
ret nltamm vermiftlr. 

Ge11eral Valle de bilmukabele, Kra· 
la ltaıyan hUkUmdan adın&, ltaıyan 
haV&CJlık fahri pilotu nlpnmı tevdi 
eylemift;lr. 

Bundan 80nr&, ukerl kıtalar, Kra. 
lm huzunmda bir geçit l'MIDl yapmıt
tır. Kral, buradan l8hre dönerek il 
Jlel'glalnin merufmfne rlywt etmit 
ve müteakiben yeniden meydana dö
nerek Şeref nlp.nmı himi1 olanlarm 
ananevi öfle yemefiııde bulunmuetur. 
Bu yemeğe veliaht ile Valle de l§tirak 
eylemı,ttr. Ziyafetin aonunda Kral he. 
yeca.nJ.ı bir nutuk IÖylemlltfr. 

VllAyet idaresi kanununda tadllAt 
_._,-1,_,-~ 2-2 -~ 2-1 ~ - ~- - -

Vilayet ve kaza kurulması, kal-
dırılması nasıl yapılacak? 

:Ankara, 6 (Telefonla) - Villyet 
idaresi kanunwa birinci maddesinin 
tadili baklandaki llyiba mecliı nızna· 
muine Wlndı. Bu llyihada maddenin 
l'I tekilde olması teklif edilmektedir: 

a) Vutyet kurulma11 veya bldml· 
muı VIJa villyet merkezinin teslbiti 
ve deiiıtlrilmesi devlet ŞtU-asmm mü· 
talea11 almarak kanun ile yapılır. b) 
Kua kurulmau ve kaldınlma11 veya 
bir kazanın batka blr viliyete bağlan
muı llcili villyetlerbı idare heyeti ve 
amuml meclislerinin mtltaleaıı •lmldık
tm sonra kanun ile yapılır. c) Villyet 
aclmm deliftlrilmesi villyet idare he
,etl n umumi meclisinin ve devlet Şd· 
raa ile kUltUr bakanlıklannm mtltalea
lan alındıktan 10nra icra vekilleri be
Jeti Jrarartıe yapılır. d) Vilayet mur
llliiılia ,._ mrku mm ve adlamm 

teabiti ve deiittirilmetl mtlhlm mnld 
ve tabii irua adlannm deliftlrllmell 
nahiye kurulması ve kaldmlması blr 
k5yiln veya nahiyenin ı.tb bir ~
yete ve kazaya bailaırımaaı veyahut 
nahiyelerinin merkez ve umrlarmm teı 
biti ve merkezlerinin ldeiiftirilmeai il
cill villyetlerin idare heyetine ve umu· 
mt meclislerinin miltalealan alındık

tan llOllra dahiliye vekaletinin karan 
ve Cllmhurreiıinln tudild ile ytıpthr. 

e) Nahiye adlan ile JdSy aclJannm de
liftirilmeal yeniden k5y kurulmuı ve 
kanuni uıuller daireainde kaldmlacak 
ld5ylerin ijevlet tq]dlltı arasmdald 
1dSyler arasmdan lllmlerinln çıkanlma-
11 k6ylerln birlqtirllmetl ve aynlmaa 
ve köylerin ayni kaza içinde bir nahi
yeden baıka bir nahiyeye ballınmaa 
villyet idare heyeti ft umumi meclll-

Millet Meclisinde 
~a. 6 .(A.A.) - B. 1L :Meclisi 

bucOn Refat eaıutenıı bafkanhğmda 
toplanarak askeri n m\llkl tekaüt ka-
nununa ban hWollmler eklemesine ajt 

kanunun birinci maddesinin tefsirine 
ait fıkra ile maq kanununa müzeyyel 
kanun liyrhuı baklanda bütçe encUme 
nl mubatalan ile yUbek zir11.t ens
titUtlln kanununa, P. T. telefn idaresi 
tefldlat ve wzifelerine ait kanunlara 
ek kanun llyihalan müzakere ve kabul 
edilmiftir. 

~ert memurlar ha.ldandald kanu· 
na biı' madde eklenmesine ait kanun 
ile ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
lranununun muhtelif maddelerinde de
fitiklikler yapılması hakkındaki ka -
nmı llylıalan ve Yugoalavya bUkQme 
tinden alman tumlnatın Kınlan ce
mlyetine verilmesine mütedair kanun 
B. M. Mecliainin bugUnktl toplantı • 
da, blrm.:l müzakerelerini yaptığı ka 
nunlar arumda bulunımkda idL 

B. ?ti. Mecllal çarpnba gUnU topl:ı
aacaktır. 

ingiltere krall 
(Ori yom 1 incide) 

alay hariciye nearetiDe milteveccl • 
lıan hareket edecektir. Alaym katede
ceji mesafe, tama.mı .tamamına 4 ki
lometre 400 metredir ve IU yolu takip 
edecektir: Fot caddesi, Taluza.fer, 
ŞanreUı.ıe, Xonkord meydanı. 

Polis kuvveUerl hariç olmak Uzere 
8.000 uker, nizam ve uayifi temin 
edeôektir. 

Hariciye nezaretinin bulunmakta ol. 
dulu Orley arayı, Kral ve Kraliçenin 
ib.met1er1ne taha1a edi1miftir. Yedin
ci Edvar ile Betinci Jorj da Fransayı 
ziyaretleri eRlumda bu u.rayda ika • 
met etmielerdi. Bina, dahilen ve hari· 
cea t.amamtyle ~. lnpaı 
tarihi olan 18415 tenberi bu kadar tez. 
yin ve teodid edilmemiıtir. 

Devlet basımevindeki 
memurların maaşları 
Ankara. 8 (Telefonla). - Devlet 

bumıevt elemanlaruım maaş dere
celerini yUkıelten ll)'iha meclla ruz 
nameslne alındı. Llythada naldd 
itleri muhulblnln asli maatı ,O, 
&71ll7at ıııerl ıetlnln ve satış itleri 
ıetlnln otuzar, hesap memuru İle 
veznedann Ti ham eş;ya depo me
murunun yirmi beşer, taLslldar ve 
levazım memurunun ylrml lklıer 11 
ra olarak tekllf edilmektedir. 

Nallada tayinler 
Ankara, 6 (Telefonla) - Edirne 

nafi& mUdUrUlfUne Kemal olcer ter
fian, mtlnakalAt idaresi detılnatör

ltıltlne Necip Ahmet, lzmlr nafta mtı 
dUrltıl1lne Muhittin Erkut, Çanak
kaleden Adli, merkez köprüler ten 
he7etlne, Ankaradan Sadettin Çınar 
7apı itlerine, lstanbul J'&pı ı11ertn
den Tevfik OktaT Aydın su itleri
ne, Yapı işleri tehlrclllk fen heye
tinden Mesut ta;rln edlldller. 

o 

Mukataalı binalar 
Ankara. 6 (Telefonla) - Devlet 

mtllhak Te hususi btıtçelerle idare 
edilen tetekktıllere ve belediyelere 
alt mukataalı binaların kıymetleri
nin takdiri hakkmdakl ll)'lha Mec 
llı ruznameslne alındı. 

lerinln '" bir mahalle veya aemtin be
lediye amırlanndan aynlarak mU.ta· 
idi kay haline !konması da belediye 
kanunun 7 inci maddeainde yazılı uıu
le riayet ddilmek O.ere vali tanfmdan 
&8rlllecek lllzum O.erine belediye mec 
Uai vil&yet idare heyeti ve umumi mec
lilbılıı mlltaJealın alındıktan aonra lıla 
hlliya nklletinln ludikl ile yapılır. 
f) Yubndald fıkra1aM9 umumi mec
Ullore verilen vazife ve ulihiyetler u
mumi meclla toplantı halinde delilse 
et.imi enclmlD tanfmdan JaP!hr. 

Çek millelf 
~· lVctara~l~) 

Slovakya, aaraılmaz bir kaledir. lıılo. 
ravyanm ötesindeki ~ ve 
bllt\lıı memleket halkına IUD1l tekrar 
etmek isterim ki, Slovakya, granitten
dir, kuvvetlidir ve başkalarmm hQk.. 
mtl altın& girmiyecektir. 

Hepimiz, bir tek irade, bir tek his L 
le hazeket edeceliz. 

Dtln burada, ayni yerde, Slovak muh 
tariyetci partia1 hatipleri • .OyJ.e. 
diler. Bunlar Slovaklarm Çekoalavak 
CumhuriY,etiııe sadık oldulmm ileri 
sUrdiller. Bu doğrudur. :&'&kat bey& • 
ııatlarmm dij'er kwmlan 1çbı, bunla. 
n belki kendi, eeçicileri namına al'Jy
llyebllirlerdi. Fakat her halde bt1tlln 
Slovak milleti namına 8ÖylemeJ8 hak
ları yoktur. 

Zira, Slovak mllletiııin eklerl,etı 
bugün buradadır. Slovak hUrrlyetinl 
esası Çekoslovak Cumhuriyetindedir. 

Zira, ya auiniyet veyahut cAıılyane 
dtlşllnceler aebeblle Cumhuriyete ve 
Slovakyaya fenalık ya.pmak iatiJenle
re harp i1Aıı etmiı bulunuyoruz. Bun. 
lara karat, kanunu eaaslde musarrah 
biltiln meeııı vasıtalarla milcadele ede
ceğiz. 

REtstCO'MHUR ~tN 
BEYANATI 

~ovakya Cumhurre181 B. Be • 
ne§, Fransız aiyul muharrirlerinden 
JW Sauervein'e bulunduğu bir beJ.& • 
natta eöyle deml§tlr: 

.. Artık mtlfkW an1arm geçtiğine b.
nlfm. Bundan aylarc& ve aenelerce ev
vel olduiu gibi, au1h muhafaza oluna. 
caktır kanaatinde bulunuyorum. Çe • 
koalovakya ekaWyetlerl memnun et. 
mek için kendisi için mUmkUn olan. 
her şeyi yapacaktır. Hllkbıet, bu ffle 
ali.kadar bilyUk devletlerle: İngiltere, 
Franaa. ve Almanya ile, bizim memle. 
kette oldufu g1hl Avnıplda da dka
nun tamamile muhafaa olumnuı için, 
.it birliğinde bulunacaktır.,, 

Cumhurreial, Alman ekalliyet! için 
Çek hükametl tarafmdaıı hmrlaDan 
ve mtlzakere edilmekte olaıı an•ıpna 
projesi il7.erinde de f5yle dıemiatır: 

''Şüpheeiz ki bu. &abada bul mUt
kWlt vardır. J'&lraı. .., .... ~ 
rinl gördUk: İlerisini iyi ~ 
alınan siyasi tedbirler ve iyi dil§UıJUI. 
mu, hareketler havayı birdenbire de
ğiştireblllr. Gayretlerlmlme muvaf • 
fak olacağmmdan hiQ ettphem yok. 
"'Yeni Dfnmnımentn tehir o1uDacalı 
hıldandatl haberlere tnamnamanm 
tavBfye ederim.,, 

9 mechul 
tayyare 

(tJat yanı 1 inoi aoyt/Gda) 
ler. Me'1ıul tayyarelu, tereddüd et -
modeıı nehrin mccrumı takib etikte4 
.oma ıeldikleri yoldan d6amUflerdlr. 

~.ria, 6 (A. A.) - Pirene civarın
da F*1.lıa topraklannm milliyeti meç 
hal g tayyare tarafmdan bombardıman 
hadiseli ilserine Bapekil vo milli mil• 
dafaa num Dala.diye bundan bayle 
iıpanyol hududunun. Franaa ban kuv
veti tarafmcl:l"l madıfaaagnı emret -
m~ktedir. Buncl:.n bayı. Pirene mın
tak21mda Franau topraJdarmı ttbdit 
eclecelc bütün tayyareleri milliyeti her 
ne olursa olaun, franus bava kuvvet• 
leri takip için kat! emlrle.r almqtır. 

Valansiya. 6 (A. A.) - Sabableylıı 
Fraııldat'lerin bq tayyareai. AliJraııt'ı 
bombardıman etmiıtir. Limanda bulu
ıwı bir !n.ıilU ticaret ıemiaine bom
ba isabet etmif ve cemi atat almıftır. 
Gemi mürettebatından Uç kiti ölaıtlt 
tür. Şehrin merkezinde bulunan bina,. 
ler harab o1muftıır. Ahali, derhal 11-

imaklara iltica etmlttlr· İ>obzu b
dm ve biri çocuk olmak Oa'e ı 7 mu ve 
21 yaralı kaldmlmqtır. 

Valana, 6 (A. A.) - lPranko tayya. 
releri dan öpm Sqonte tebrlnl iki 
defa tfddetle bombardıman etm1tJer ı
H de Jdmaeye bh 11f olmlmqtır. 

Franldetler ayni umanda Vlana'ın 
civarını da bombardıman ederek 1kl e
vi tahrib etmiflene de evdekiler ftk.. 
tiyle kaçmafa mU91lfak olmutJardır. 

ŞUkrll Kara gellror 
Ankara, 6 (Telefonla) - Dahili· 

ye veklll ve parti genel sekreteri B. 
Ştıkrtl Ka7a tatanbula &itmek. bere 
'bu üpm llaretet etti. 

Mekteplerde 
disiplin kontrolil 

,( tJ cfGrG/t .ıtncitJI) 
Soma adli ceza 818temimlsde 111 

Jbıe bu noktadan tadile muhtaÇ bit 
GIJl8t ol11p olmadığmı ~ 
Jknndır. lleselA bizim ceza kal'r 
numuzda bir ceza tecU1 usull -8• 
Soma 7Af baddtııden mllteTellit er 
• talıtlflerl var. 

hmlr Kllltllr Uaesl mldllrlne 111" 
çak Te tabanca çeken talebeler 1" 
rm uU1e ceza mahkemesblde JD11-
bakeme olunacaktır. Fanecll~ 
ld mahkeme he1et1 muhakeme ar 
tlceebıcle mamun talebelerin saçlr 
rmı •bit aörerek mahkftnı etabl• 
fakat suçlu talebeler için bu mall
ktml7et Dk• defa v&ki olan bir bil 
oldqunu dJkk~ alarak ~ 
tecil ertesin; 7abut suçlu ta.ıebelr 
rbı 7Afl&m1.1 ceza haddinden )tlç0 
ba1arak tecil •JJlabllecek bir ~ 
tahflfl kararı Tersbl. Bö7le bit 
netice mekteplerde bıçak ve tab_.. 
ca JmUanabUecek talebeler tçlıı bit 
terblp delil, bir teftik tesiri ..,.,.,. 
calmda flplıe Tar mıdır? 

mua.a: Terbl7e slstentmt.te 
pnçlerln ken41 kendilerini tc1aff 
etmeleri esaamı mubafua etmekle 
beraber bir taraftan mektep ıcıarr 
lerlnln talebeler tlzerlndekl dlslpJlll 
kontrolunu lm'Y't'etlendlrecek bd 
teclblrler almak, diler taraftan lllJ• 
Bre usullertmlzde mektep bızlbatı
m temine hizmet edecek bazı tatUl• 
ler 78PJ1111lc icap eder, 1AD17oruz. 

ASIM US 

Ankara Paris 
arasında 

(Oat !Pf" 1 llloWe) 
nin tarihçesini yaparak bugtınkn mor 
Jdllltm. kabul edilen. rejimden delfl. 
anam arumdald rehbetten ve ihtira• 
attan ileri celdilinl ve Ankara ve Pa
rla araırndald diplomatik milzakerelr 
'itb lDBult im.. ~de cereyan etmek
te bulunlduğunu yazıyor ve diyor ki: 

Bundan iıtidlll edilebilir ld, Hatay 
mlHletlnln ild memleket arasındaki 
lJl mUnasebat tızerine pyam esef big 
bir tealrl olmıyac:aktır. Cenevre anlaf' 
ma11 ve Türk - Fransız gaımti itillf
namesi, iki devletin maddi manevi men· 
futlerinin vikaye edilebilmeleri ~ 
kafi derece geniıtir. Elverir ki, San
cak ahalisi hUmtlniyetlne ve üya.t ol· 
ıunlııiuna delil vonln. 

PARIS SUAR GAZETESiNiN 
YAZISI 

Fra11mıea ''Parmavu,, ....-, Or
ta A'11"1padald ai,ast wzi19tl aima.a 
aeçinHktea ...... Hatay _ ......... 

..... ~ .. diyar: 
tüenderun Sancalı da "Naılk nok

tuma,, ıelmiı bulunuyor. Çtlnkil TGr
kiye Milletleraftlıll siyasetinde mUhlıll 
bir un.sur haline ıelnıiı Teya tetrat 
bu mevkii almzıtır. 

Şarka dofru ilk balamak olarak, At 
manyayı allkadar eden blr merhaledir• 
lngiltereye .gelince: İngiltere !91'kta " 
lup bitenlere ve oraya dayanacak ~ 
tere lclaima aWra g81termiıtir. Son dr 
fa olarak ta Türkiye ile "llyalll neti
celeri,, kimıenin gaıtınden kaçmamlf 
olan bir antapna imzalamadı mı? 
Almanların alyast pyretleri: lnV 

lblerln iktisadi gayretleri. .• Bu abalr 
ki "Deyli Telegraf,, m c1edifl eilJi, 
Londrada herkes Saııcaktald leçlmlr 
rln l'rlnsa ile Tilrldye anıınnda bir Ur 
tlllf menuu olmamaamı iltfyor.Bu ad 
mcmlebtl blr ~k H9lf '" ~ 
M:rlWıine baflanıNtadır~ 

Nafıa Vekili tetkik 
seyahatine çıkacak 

Ankara, 6 (Telefonla) - Natl1 

veklll All Çetinkaya ay sonunda tr 
tanbula gidecek, sonra memleket ,. 
çlnde bir tetkik aey&hatine oıP'" 
oaktır. Kendlalne vekllet ertaıısr 
dan buı zevat refakat edecektlf• 

Rize emniyet mDdlltO 
Ankara, 6 (Telefonla) - aoı: 

len lillum llzerlne Rize emniyet 'f/J 
dtlrtı Behçet Kutertan vekUet ~ 
rlne aımmıttır. 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vall•• Çeviren; H. M. 

·----------- No. e ___ ...,. ____ _. 
Sattorn Hil semtinde tek odalı bir 

evde dUnyaya. gözlerini açmıpen ve 
babasmm, tiyatrolarda numara yapan 
~Ymunu ile bir yatakta. yatarlarken, 
31lndi Hof Man sokağında mükemmel 
bir apartıman dairelinde oturuyordu. 
~ alnız bu dairede oturm&kla kalnu. 
Yor, ayni zamanda o apartımanm da 
Bahibi bulunuyordu. 

"Kontinantal baııkuı,, ndaki paruı 
bir hayli birikmişti. Kendisine gelir 
tenıin eden birçok eshamı vardı. İki 
tane bar işletiyordu. Oradan ve diğer 
bazı menbalardan da para geliyordu. 
l..ondranın muayyen bir semtinden ö
tekine kadar Ravinl'nin ismi hakimdi. 
Londranm diğer hiçbir çetesinin reisi, 
R.a.Vini'ye danışmadan ba§mı kaldıra -
tnazdı. Aksi takdirde o başı, bir hasta
hanede sarılı olarak görUrdU. 

Corc Ravini, şimdi Vaterlu istasyo. 
ııunda ikide bir, bileğindeki saate ba
karak treni bekliyordu. Beklediği tren 
rtld!. Vagonlardan akın a.km a.hali 
Çtkmağa başladı. Ravlni birkaç da.ki • 
kalık bir gözleyişten sonra, aradığı kı
zı gördü. Kravatına eliyle dokunarak 
Bon bir zarafet verdikten ve şapka.aını 
ha.fif çe yana iğdikten sonra, o kıza 
doğru yürüdü. 

Margrit Belman, "Larms oteli,, ni 
Ziyaretten sonra hasıl olmue derin he
Yecan içinde her §eyi unut.mu& olarak 
geliyordu. Hele bu adamın, di.inüşte 
tekrar karşısına çıkacağını hiç hatırı
na getirmemişti. 

Corc Rsıvini bir miktar durdu. Mar. 
ıritin yaklaşmasını bekledi. Ondan 
hoşlandığını gösteren bir gülümseyiş
le dudaktan geriliyordu. Corc RaviDJ, 
l4argrit yaradılışındaki narin kızlar
dan hoşlanıyordu. 

Tıpkı onun gibi ciddi elbise, güz.el 
Çorap \'e kilçük şapkalar giyen kızlar. 
d:ın zevk almaktayclr. Margrit kendi -
Bine ya.klqtığı sırada, ppJıaamı çıka• 
rarak selam verdi. Parmağındaki "U
ğur yüzükleri,, pırıl pırıl yanryordu. 

Margrit, dalgınlık içerisinde karşı.· 
8Ina. birdenbire bu adamın çıkıverme
sine şaşmıştı. 

Rnvini, beyaz dişlerini gösteren bir 
gülümseyişle: 

- Akşamlar hayır olaun Mis Mar
grit, dedi. Sizinle tekrar buluşmak ne 
tesadüf değil mi? 

Margrit ona aldırmıyarak yürüyor. 
duysa da, Ravini onun peşini bırak
mamış, yanına gelmişti. Şimdi bera -
ber yilrüyorlardı. 

Ravini diyordu ki: , 
- Ah keşki otomobilimi getirmiş 

olsaydım. Sizi evinize kadar otomobi· 
lirnie götlirllrdilm. Yeni bir Rols Roys 
otomobilim var.. Oldukça güzel bir a_ 

raba. .• Sık sık kullanmıyorum. Hof 
lia.n sokağından doğru yürilyerek gel
llleği tercih ediyorum. 

Margrit sordu: 
- Demek şimdi de Hof Ma.n sokağı

na yilrilyerek döneceksiniz, öyle mi? 
Genç kız, bu sorgusiyle, onu başın. 

dan savmak istiyordu. Fa.kat Ravini 
Pişkin bir adamdı. 

- Sizin yolunuz benim yolumdur, 
dedi. 

Ma.rgrit durdu. 
- Sizin adınız nedir? diye sordu. 
Ravini derhal cevap verdi: 

- Benim adım Smit... Anderson 
Smıt? Niçin soruyorsunuz? 

- Soruyorum, çünkü önümil.ze ilk 
ÇJka,n polise sizi te3lim edeceğim ... 

Ra_Vini, bu gibi tehditlere alınmadı
ğı için, güldü. 

- Budalalığın lüzumu yok, dedi. 
~n size hiç bir z.arar vermiyorum. 
llenJ polise teslim etmek suretile çı
ltacak hadise yüzünden isminizin ga
~tcıere geçmesini de istemezsiniz her 

alde ... Bundan başka beni polise tes. 
~ ettirdiğiniz takdirde ben ne diye
ceğim biliyor musunuz? "Bu bayan, 
kendisue beraber yürümekliğiml iste- ! 
d.i. Zaten eskiden birbirimizi tanırız. 
Gezı10rduk.,, 

lrargnt, bu sözleri söyliyen Ravini. 
: "1zilne bakıp duruyordu. Sonun-

-. J'ak:ıt brnim bir arkad~ var 
.., llmdı ona rastlarsak, bUtün söyle-

diğiniz masallara onu inandırmak için 
ha.yll ter dökmeniz }lzmıgelecek.,. Lflt
f en gider misiniz? 

Fakat Ravini, gitmeyip onun yanm. 
da kalm&ktan zevk alıyordu: 

- Sen ne ahmak bir kıam, dedi. 
Sana nezaket kaidelertntn icap ettiği 
§eyi yapıyorum ... Şiktfetln ne? 

Bu sırada bir el Ravininln kolunu 
yakaladı. Ve onu yavaeça keııdlne çe
virdi. Bu, Vaterlu istasyonu gibi kar 
labalık bir yerde, güpegündüz ve Ra. 
vininin adamlarından - orada bulwı-

- Hayır yavrum; 'doktora yalnız 
dilini çıkar dedim. 

duğuna hiç şüphe cdilmiyen - asga- ( ) 
ri iki kişinin gözü önünde olmuştu. nısu haberler 
Ravlninin gözleri, tehlikeli surette ------------
yandı. 

Bununla beraber, onun kolunu çe
ken adam, zorlu bir kimseye benzeml. 
yordu. Uzun boylu mahzun bakJelı bi
riydl Büyücek burnunun Uz.erinde çıe. 
lik çerçeveli bir gözlUk, iğri bir istika. 
mette duruyordu. Yanaklannda favri
ler vardı. Kolunda .bir temSJye göril
nUyordu. 

Corc RavinJ, bu teferruatı göz.den 
geçirmeğe ihtiyaç duymadı. Zira, o 
kıya.f eti ve o adamı çok iyi tanıyor
du. Meşhur polia hafiyesi Rfder'di bu 
adam. J. G. Rider! 

Corc Ravlnlnin gözlerindeki tehli
keli yanıı silindi. Samimiyete çok 
benzi yen bir sevinçle: 

- Vay Miat.er Rlder, dedJ. .Bu ne 
giizel sürpriz! ... Nereden çıktınız kar
emııza böyle? .. Size arkadqmı MJa 
Margritl takdim ederim. Kendiaiııl ... 

PolUı hafiyesi Rlder, sesinde acı bir 
ifade ile: 

- Kendisfnf, dedi. Her halde Flot. 
sam klUbUne götürmiyordun değil mi? 
Harabi'nin lokantasma. da davet etmiı 

değildtn ... Eğer bu ilci yerden herhan
gi birine götürmüş olsaydın arkadaşı
nı eğlendirecek pek enteresan eeyler 
garu1ebilirdl. (Polis hafiyesi, aeslnde-
ki üadeyi daha sertleştirerek:) Flot. 
sam klübürıde, evvelki gece, Lord Fal
lon'u, üç bin lirasını ele geçinnek için 
kıstırdığmız yeri, arkadaşına göstere
bilirdin. Bana anlattıklarına göre, 
böyle bir hadise olmuş ... Harabi lo -
kantasmda da, ortaklarınızdan birine 
ihanet etmeğe karar verdiğiniz zaman, 
içeriye polis alınabilecek bir arka ka. 
pısı bulunan enteresan küçük odayı 
gösterirdin. Bu pek meraklı yerleri gö
rememekle arkadaşın bir fırsat kay
betmiş oluyor. 

Rider'in bu sözleri Uz.erine RaVini. 
nln yUzllnde öyle bir soğukluk peyda 
oldu ki, ne kadar gUlUmsemeğe çalış
sa, yine de, heyecana kapılmış olduğu 
anlaşılryordu. 

- Buraya bak, azizim Rider ... 
Diye bir gey söylemek istedise de, 

Rlder, hiçbir aey dinlemek istemediği
ni anla.tan bir bq sallamasile: 
-Llfı uzatma Ravini, dedi. Benim 

zamanım kryınetlidir. Bununla bera
ber, sana birkaç 18.kmlı daha söyle. 
mek için bir iki dakika feda etmeğe 
katlanacağım: Mis Mnrgrit benim çok 
ehemmiyet verdiğim bir arkadaşım
dır.Eğer bu tarzda hareketin, tekerrür 
edecek olursa, artık ne olacağmı Al. 
lah bilir, çUnkU, - ihtimal sen de bi
lirsin - ben fena bir aC:amıın. (Rider 
düşünceli bir eda takınmıştı.) Acaba, 
§imdi dilimin ucuna gelen çok entettr 
san bir sırrı söylemekliğime mani o
lan da yine fenalık mıdır? .. lnsan ka. 
fası, Mister Ravini, garip ve karışık ı 

• Yalova ve Bur&a da dahil oldutu hal
de lstanbulda oldutu libl Karadenizin 
milntebaıına kadar turizm noktasından 

alınması llzım ıeten tedbirler için bir 
program hazırlanmaktadır. 

• Muvaffakıyelli ve terem milsabakalar 
yaparak Türk milletinin yüzünü aAartan 
binicilerimiz ha&iran dokuzda şehrimize 
ıelecekler, teıabQraUa karşılanacaklardır. 

• Bu sene Ereyllden fazla çilek ıeldi

llnden fiyatlar on bet kuruıa kadar dllş
mQştfir. 

• OcnncO umumi mOfetilşimll Bay 
Tahsin Uıer Tnıhzona ıitmittlr. 

• iktisat VekAleU aanayte mahsus klr
ll yumurtalara damga vurulmasını karar
laştırmıştır. 

• Yunanistan memleketlmlzden 50 bin 
ton bulday alacaktır. 

• SovyeUer 200 bin kiloluk UfUk alını .. 
lardır. 

• Belediye Floryadakl denlı k6şkll ne 
mQştemllltını maliyeye satmakla beraber 
bo sene yapılacak fstlmllklerle beraber 
670 bin lira sarfedecektfr. 

• Esnafın kullandılı kesekllıUardan 
çolunon pyri ııhhl oldulo nazan dik
kati celbetmlş, belediye bu ciheti ıslah 

etmek için bazı tedbirler almıştır. 
• Belediye haziran on beşten sonra şeh

ri sulamıya başlıyacalttır. Bu sene sola
ma işi ıecen seneye nisbeten daha fazla 
yapılacaktır. 

• Gecen sene odun ve kömOr flyaUan 
y(lkselnılıti. Belediye buna meydan Terll
memesl için ıimdlden tetkikler 79ptır
maktadır. 

VllAyetlerdc : 
• Uludala yapılan yeni şosede gelecek 

hartadan itibaren otobüs servisleri işle
meAe başlıyacaktır. 

• Silrtte altın, kömür ve demir cevher 
leri bulunmut, İktisat VekAJetl memurla
rı tetkikata başlamışlardır. 

• Ziı aat Bankası tubesl Aydın Odemlı 
buzhaneslnden temin ettllU buzlan kilosu 
nu ne kuruştan aattırmaktadır. 

• Konyada miltehassıslar tarafından 

yeni maden araştırmalarına başlanmıştır. 
• Gemlikte Ahmet kaptan idaresindeki 

Kumlo motöril ile Hoca Tevfilln Kaptan 
motörleri çarpışmışlar, kaza iki tayfanın 
yaralanması ile neticelenmiştir. 

• fzmftte Bakırderesinde on metre de
rfnliite yuvarlanan kamyon şoförü Şevki 
ne iki yolcu alır surette yaralanmışlardır. 

-o--

Asfalta çevrilecek yollar 
Şehir içinde asfalta çevri ecek yol

lar önilmllzdekl Cumartesi gUnU mü
nakasaya konacaktır. llk yapılacak 
sokaklar Bahçeka.pı, Mrsır çarşısı önU, 
Fincancılar yokuşu, Yerebata.n sarayı 
ile Nunıosmaniye caddeeidir. 

bir py. Her ııe hal ise.. Artık ayrıl
malıyız. Bütün auç ortaklarına benden 
selAm. .. Eğer peeine Skotland Yard'
dan biri ta.kılacak olursa, ona karşı 
gelme! O, vazifesini yapıyor.... Ayni 
zamanda, benim sana verdiğim ihtari 
da a.all unutma. ... Bu genç kız hakkrD
da vermiş olduğum lhtan ... 

' (Deuc:ım1 yann) 

IH~ii;· bf;--~-ık ___ r_a_:-·-·-----ı 
1 

Tahmin i 
i 

Gayet uzun sa.kallı bir adam, bir gUn bulunduğu memleketin valfsinel 
gitmiş ve: 1 

- Aşar memurlan on çuval buğdayımı yüz çuval tahmin ettiler.. İ 
Diye dert yanmış. 5 
Şikayet, valinin ieine gelme:iiği için: İ 
- Öyle §eY mi olur. On okka sakalınla utanmadın bir de yalan! 

söylüyorsun, deyince, eikiyetçl boynunu bUkmüş: 
1 _ _ - Onların haklan var efendim, demif. Siz ~ sekiz derhemllk sa
L!:!::!! okka tahmin edince onlar daha inaaf1ı davranm11lar .. 

1-KURUN 7 HAZIRAJlf 19SI 

Lehistanda bir hadise 

Bir prense boykot 
ilan edildi · 

Sebep bir yahudi kızı yerine 
prensin bir Avusturyah kadı

nı tercih etmesi imiş 
70 ya§mdaki prensin macerasını bili.. 1 

yorsunuz: 
Evvela, hayattan elini eteğini ~iş 

olar.ık yaşadığı bildirilen prensin, sonra, 
Londrada evlendiği haber verildi. Fakat, 
prens. Londrada evlenirken Pariste de bir 
nişanlı bırakıyordu. 

Mişel Hadzivil bir Lehli prenstir ve eski 
Alman imparatoru ikinci Vilhelm ile kar. 
d~ çocuğudur. İnzivaya çekildiğini bildi
ren habere göre, prens Lehistanın uzak 
bir köşesindeki §atosuna çekilmiş ve ora. 
da kimse ile görüşmeden yaşıyormuş. 

HattA, kendisine telefon edenlere bile 
cevap vermiyor, ancak pek eski arkadaş. 
lan ile görüşüyormuş. 

Bu yetmişlik "münzevi prens,, bir 
gün Fransanm cenup sahillerinde görü. 
nüyor. Burası, bilhassa kışın, orada ha
valar dalına güzel gittiği için Aristok. 
ratlarm, eski hUkOmet adamlannm top. 
lantı yeridir. Mesell, geçen yaz, eski 111-
gili.ı kralı, Loyd Corc, Eden gibi eski 
lngili.ı nazırları biribirlerile orada gö
rlişmOşlerdi. 

Prens Mişel Radzivil, bu sıcak sahiller. 
de dolaşıyor, eğleniyor ve bu arada Mo11-
tekarloya da gidiyor. 

Montekarloda bir kadınla tanışıyor. 

Aslen Yahudi olan ve bugün Fransız ta. 
biiyetinde bulunan matmazel Janet Su
§eStof da prensle derhal ahbab oluyor. 

Nihayet prens, matmazele izdivaç tek. 
lif ediyor. Janet derhal razı oluyor. Ke11-
disi 25 yaşında, Mişel 70 yaşındadır, 
Yani aralarında 45 yaş fark vardır ama, 
adam ne de olv prenştir ve Lehistanda 
birçok malı mfilkü. inalik!nel'en ciftli'
leri vardır. 

Janetle prens, nişanlı vaziyetinde. Ar
tık kolkola geziyorlar ve Montekarlodan 
kalkıp Parise geliyorlar. 

Pariste de birkaç aylık bir nişanlılık 

hayatı yaşanıyor. Artık evlenmek hazır .• 
lıklarına da başlamışlardır. En fazla bir 
ay sonra düğünleri olacak. 

Bir gün prens Mişel: 
- Lehistana gideyim de para alıp ge. 

leyim, diyor ve gidiyor. Bir daha da gö.. 
rünmüyor. Çünkü prens, Lehistana diye 
yola çıkm~. fakat lngiltereye gitmiştir. 

Matmazel Janet, evvela Fransız polisi-

ne müracaat ediyor; bir netice alamıyor. 
Sonra Paristeki Lehistan sefaretine haf 
vuruyor, oradan da bir şey temin edemi. 
yor. Lehli Yahudi kızı, prensle beraber 
yaşıyacağı hayat hakkında kurduğu ha
yallerle yapayalnız kalmıştır ... 

Prens Mişel Radzivilden bir · müddet 
hiçbir haber alınmıyor. Fransız polisi de. 
o zaman hMise ile alakadar oluyor \'e 
tahkikata girişiyor. Bunun üzerine, ihti.. 
yar prensin Londrada olduğu anlaşılıyor. 

Çok geçmeden, prensin Londrada dul 
bir Avustralyalı kadınla evlendiği haber 
alınıyor. Prensin Lehli matmazele tercih 
ettiği kadın, Avustralyalı bir tüccarın ka
rısıdır ve kocasından bir müddet CV\'el 
~~tır. 

Prensle kadının düğünleri geçen hafta 
oldu. Şimdi Londrada ya~ıyorlar. Mat. 
mazel Janet ise Pariste ,taliine küskün 
bir halde bulunmaktadır. 
Kızın haline bütün Lehistandaki Ya

hudiler çok acınu~lar ve prense kızarak, 
boyokt ilan etmişlerdir. 

Prens Mişel Radzivilin gelirini çiftlik. 
)erindeki istihsalAt teşkil ettiğine göre, 
bu mallar satılmayınca prens parasız ka
lacaktır. 

Fakat acaba, Lehistandaki Yahudlle. 
rin bu mallan almamalan ile, prensin 
çiftlik mamulAtı !atılmıyacak mıdır? 

Yalnız, bu boykota Lehlilerin de i§tirak 
edeceği ümit olunuyor. 

Şehrin temizlik iti 
Belediye mUfettl§lerinden Uçtl eeh

rin temizlik vaziyeti etrafında tetkik· 
ler yapmqlar ve bir rapor lıazırlıya· 
rak belediye relsliğfne vermişlerdi. 

Ya.kında Bay Muhittin Üstündağm 
başkanlığında komisyon toplanarak 
bu raporu gözden geçirip lstanbulun 
temizlik jşi hakkında bir karar vere
ceklerdir. 

----0-

y etmiş arkeolog geliyor 
Belediyeye gelen malfuna.ta göre. 

yakmda Amerikadan 70 Arkeoloğ pro. 
fesör ve talebe lstanbula gelecekler • 
dir. Bunlar şehrimizde ve Anadoluda
ki hafriyat mmtakalarmda tetkikler 
yapacaklardır. 

Görüp düşündükçe : 

Mimarimizin öksüzlüğü 
YAZAN: s. Gezgin 

Bir mecmuada mimarimizin geçirdi. 
ği buhrindan şik~yetler okudum. Bu 
yazıyı, öteki gazetelerin de birçoğu 

aldı. Bu alış, o şikay~te bir ortaklığın, 
bir beraber düşünüşUn üadesi olsa 
gerek. Çünkü tesadüf, bu kadar te
kemınill ederek ortaya çıkamaz. 

Ben, kendi payıma, böyle bir sızla· 
nı~ı. yerinde ve haklı buluyorum. Fa_ 
kat ıstırabım, yeni değildir. Dü§iln· 
meğe başladığım gündenberi, lstan
bulda hep ayni biçimsizliği, ayni ide
alsizliği, hatta daha ileri giderek söy. 
liyeceğim, ayni zevksizliği gördüm. 

Ne hususi, ne resmi binalanınızda. 
Türk yapısının bir tek çizgisi var. Bu, 
duygusuzluğun yanıbaşmda, bari im
renerek, özenerek taklit ettiklerimiz 
güzel olsa! ... Ne gezer! ... Hiç biri, öte
kine uymaz. Hele İstanbul yazlıkları 
birbirinden mimari bakımından ku. 
tuplar kadar ayn şeylerdir. 

Mesela, işte ağaçlıklar içinde bir 
köşk, nazlı, ince, kuş kafesi gibi bir 
şey. Fakat ağır merdivenleri bir mer
mer mahşerini andırır. Bir cephesinde 
gotik çatılar shTilirken, ötekinde, 
yayvan müsellesi ile bir Yunan dam
gası taşır. Geniş oymalı saçaklarında 

biraz Türkleşmek isterken, kabartma 
pencerelerinde yabancı bir üslM>a ka
pılmıfbr. 

Bunu geçiniz, bir başkasına ba.kmu:.. 
Boynuz gibi kıvırcık çatılarında bir 
fağfur sarayının çirkin kopyasını gö. 
rürsünUz. Kiminde Arabın "Elhamra,, 
sından, kiminde Acemin !Kasll'larmdan 
gelme izler vardır. Bunlarda yalnDı 
Tilrk mimarisinin tesiri göıillmez. Mi
marimiz, öz yurdunda öksUz!UğUıı aCJ· 
smı tatmıştır 

Hiç bir 7.engin köşkilne eu tlçUnctt 
Ahmet Çeşmesinin dilber lhenginl 
vermek zevkini duymamıt. Hemen hiç 
bir sarayımızda, ''Bağdat Kasn,, nm, 
pencere tavanlariyle kubbesini hArik& 
yapan o yüksek tezhiplerden eser bu. 
Iunmaz. Orta bir hendese, kötU bir 
nakkq fırçasından çıkma istampalar, 
bunlara Ust tutulmuş. 

Yeni apartımanlardan ise elaman. 
demiyen hiçbir zevk sahibi kalmamış
tır, sanırım. 

Konfor ve sadelik, a.ali. sokaklar& 
çimento anbarlan dizmek demek de
ğildir. Hele Türk çinisinin, yapıya 
verdiği cennet güzelliğini sezmekten 
uzak kalışımıza akıl erdirmek bir hay-
li gilçtür. • 

Bu gldigle bizim de taşı, toprağı yu
ğurup abideler kurabilen bir millet oı. 
duğumuzu isbat etmek için, hep dede
lerimizin eserlerine bqvurmakıa,t 
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B azı çocukların inandıkları pe
ri masallarına inanmazsınız 

değU mi? 
Elbette inanmazsınız. Çünkü bU

yUdUnUz. Böyle saçma sapan şeyle
re inanmıyacak kadar idrakiniz i
lerlemiştir. 

Fakat küçükler, bizim çoktandır 

unuttuğumuz bazı şeyleri bilirler. 
Yalnız çocuklar mı? Bazan bü
yükler arasında da "perilere ina
nanlar,, görUlüyor. Benim İdris is
minde bir marangoz tanıdığım var
dı. Başaşağı yUrüyen acayip mah
luklar, cüceler gördüğünü iddia eder
di. 

İdris, onları bazan beraberine a
lıp gezmeğe götürdilğilnil söylüyor. 
Onlara nazik davrandığı zaman, 
derhal ayni nezaketle mukabele gö
rüyormuş. Arada bir meseH't, bir tah 
ta rendelerken, tnı> diye, rendenin 
önilne çıkarlarmış bu cüceler .•• Ve 
İdris, bir asprin yutmadıkça, çekiUP, 
gitmezlermiş ..• 

Sonra ... 
Evet, aspirini yuttuktan sonra or 

tada, hiç blrşey k.almryormuş. 
B u anlatacağım hlklye peri ma

salı nc\·lnden bir şeydir. Onun için 
eskJ usul üzere başlıyorum. 

• * " 

E vvel zaman içinde, kalbur sa 
man içinde Murtaza Nail a

dında bir adam vardı. Bu adamın 
hali vakti gayet yerinde idi. Uzun 
boylu idi. İri idi. Karnının üzerin
den geçerek iki cebine, demir at
mış bir vapur gibi dalan saat kös
teğinde birkaç boynuz, para birden 
asılı dururdu. 

.YUzU, bir Buldog köpeğinlnki gi
bi kocamandı. Gözleriniz, onun yü
z:Une tesadüf ettikçe, kocaman bir 
topun ağzına bakıyor gibi olurdu
nuz. Gü1Umseylşi, bir mezarlık ka
pısını andırırdı. 

Zengindi dedik ya ... Ayni zaman
da itibarı vardı. Biliyorsunuz, adal'l. 
zengin olur da itibarı olmaz ... Otur
duğu şehrin en iyi yerinde apartı

manlara sahipti. Fabrika işletiyor
du. Sineması vardı. Ticaret toplan
tılarında en çok onun sesi yüksell
yqrdu. Banka memurları,· onu gör
dilkçe şapkalnrmı çıkarırlardı. 

Bununla beraber, l\furt:ı.,n Nail 
hayattan memnun değ-ildi. Gençle
rin yaşayışı onu sıkıyordu. İçmeğe 
itiraz ediyor, dans ctmeğe itlraz e
diyordu. Hele içersinde bir kadın, 

bir de erkek bulunan herhangi bir 
otomobilin, gece vakti, yolda, velev 
ıa.stık patlaması yUzUnden durmuş 

olmasına dahi itiraz ediyordu. 

Bir kız bir erkeğin, yıldızlı bir 
gök altında ve bir otomobil içinde 
haşhaşa tabiatı seyretmelerine, din 
lenınelerine bile kızıyor, içi içini yi
yordu. 

B u sahada herhangi bir yol
suzluğun meydan almasına 

z::ıtC'n kimse müsaade etmez ya ... 

Fakat Murtnzn Nail, bununla ikti
fa etmiyerek, lçersinde bir genç 
kız ve hir delikanlı f:ıturan otomo
billeri fırsat buldukça kendi lrnn
trol ediyorclu. 

Böylrco yollarda durmuş otomo
blllerln, velev Instilc patlaması yU

zUnden durmuş olsalar dahi, bir de-

Nakleden • • H 

fa fçersine bakıyor, sonra geçiyor
du. 

Nihayet, cesaretini arttırarak, a
yaklarının ucuna basa basa, otomo
billerin arka pencerelerinden gözet 
Jemeğe başladı. Fakat hayalinde 
birçok şeyler görmesine rağmen, 

hakikatte hiç birşey göremiyordu. 

Zaman geciyor ve Murtaza Nai
lin taassubu daha ziyade artıyordu. 
Bir gece yine böyle bir gezintiden 
ell boş olara}\ dönerken, şık bir spor 
otomobilinin, tam kendi evinin kar
şısında durmuş olduğunu gördü. 

Fakat bukadarı da olmaz değil 

mi? Derhal otomobilin yanına git
ti. lçersiııde oturanlara ağzına gele
ni söylemeğe baş1aclı. 

Derken şık spor otomoblllnin ka
pısı açıldı. 1çerslnc1en bir delikanlı 
çıktı. Murtaza Nailin gözüne bir 
yumruk indirmek üzere hazırlan

mıştı. 

ı.~akat nrk;ısmdan bir kız sesi işi
tildi. Bu ses, ayni otomobilde direl<
siyonun ynnıbaşında oturan, başı 

kırmızı bir mendille bağlı esmer bir 
kızdan geliyordu. Yumruğunu sık
mış olan delikanlıya: 

- Bırak, dedi. Vurduğuna değ

mez. Baksaıın, halindçıı zarnllı me
yus bir adam olduğu anlaşılıyor. 

Şimdi vurursan başına lıclki lş a
çarsın. Bir üstelik mesnl olacaksın. 
Gt>l.. Otornohili ÇC'lc Ila,·ası d::ıha te 
mlz olan hir yere glclelim. 

Dundan sonra otomobllJ gırıldata 

• 
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rak cektiJer. Gittiler. Murtaza Nail 
evine gireli. .Kihayet birşey yapabil
diğine memnundu. Hiç olmazsa, bir 
kişinin zevkini, istirahatini boza.
bildiğine memnundu. 

Yatağına her zamankinden daha 
büyük bir memnuniyetle girdi ve 
çabucak uykuya daldı. 

M urtaza Nail'in odasını karan
lık Ye sessizlik doldurmuş-

ttı. Derken, karyolasının ayak ucu
na bir peri kızı kondu. 

Güzel bir peri kızıydı bu. Hani 
her sabah işinize gelirken köşede
ki tuhafiyeci dUkldl.nmda tesadüf 
etliğiniz satıcı kız kadar güzel.. Pe
ri kızı, karyolanın demirinden sıç
radı ve yastığın Uzerine kondu. 
Pencere camına abanarak dolaşan 

küçük bir sinek gibi u~ulduyordu. 
Delki de şarkı söylüyordu. Dudak
larında tatlı bir ~ü1ilmseyişle, elin
deki sihirli değneği, uyuyan l\turta
zaııın üzerinde dolaştırdı. Sonra çar 
çabuk lovrılarak gözden kayboldu. 

Derken sabah oluvermiş ... Mur
taza Nail yatağından kalktı, gerin
di. Pencereden dışarı bakıp gülüm
seıli: 

- Ne güzel bir gün! dedi. Yarab· 
hl ne güzel lılr gün! Senelerdeııhcrl 
l{endlmi bu kadar iyi lıulmamıştıııı. 
Knlıvaltıdaıı önce, şöyle bir yürü
yüş yapsam nasıl olur acaba? 

M11rt:ıza Nail bunları keneli ken
dine sliylccllkten sonra, bir iki kol, 
bacak hareketi yaptı. Sonra gardı-

MCN • 1 R 

robuna gitti. Onun aynasında, pazı
larını görmel{, lıeğenınek istiyor
du ..• 

B ayılıp ayıldıktan ve kendini 
sarmış olan bütün nöbetler 

geçtikten sonra tekrar aynaya bak
tığı zaman, şaşa kaldı. 

İyice baktı. Aynada, mükemmel 
bir delikanlı görüyordu. Genç bira
dam!.. Uzun boylu, kuvvetli, adale
li ve parlak bakışlı bir genç adam. 

Bu adam, otuz sene önceki ken
disi idi. Fakat otuz sene evvelki ha 
linden de dah:ı. mükemmel bir man
zaraydı bu! Enfes bir delikanlı ... 
Murtaza Nail güldü. Fıkır fıkır gül
dU. Aynadaki mavi pijamalı genç a 
dam ona karşılık güldü. güldüler. 

Sonra, dolabın içinden, uzun za
mandır giymediği ve artık giyeml
yeccğini sandığı bir elbise çıkardı. 

Giyindi ve evden çıktı. 
Solrnkları, tırıs giden bir Midilli

nin şevkile geçiyor bir Parsın çevik 
liğinl taşıyordu. 

IIarikulı\de buluyordu kendini. .. 
Hari1rnlılde! içinde duyduğu genç
li!< kudreti ve ihtişamı, ona şarkı 

söylcıııck n rzusunu veriyordu. Mur
taza Nail bunu dn. yaptı. Ve şarkı 

söyledi. 

Kendisine doğru gelen iki kız. 

lı:ıl\tılar. Ve ona ~üiUmsedller. O 

da, gUlümsedi. neş on adım gittik
ten sonra., dönUp geriye baktığı za
man onların aç ve takdirkfir gözler
le, h!Ufl kendisini seyretti1{lerlnl 
gt.ird ii. 

Ah Don Juan ! ... Yaman Don Ju
an! ... 

O gece, Murtaza Nail, meyha
n~do birlcnç delikanlıya rast

ladı. Onu derhal aralarına aldılar. 
)Iıırtaza içti. Sonra hep birlikte çık
tılar. Murtaza bir dans salonuna git 
ti. En güzel kızlarla dans etti. Al
nmdnn terler boşanıyordu. Sonra o
radan en güzel kızı alarak otomo
bile atladı. Dir hnyll sürdükten son
ra, yalnız bir tek ev görünen bir 
yolun Uz<'riııclC' dunlular. 

Oh ... Uir nşlc gecesi yaşıyordu. 

Havada çiçek kokusu vardı. Uzak-

tan kedilerin birbirine mlyavtanııı· 
ları Jşitiliyor, yakında a.şık kurba
ğalar ve böcekler ötüyordu. 

.. * • 

B u sırada birdenbire karşıta· 
rına bir adam çıktı. Bu ada

mın yüzü Buldog köpeğlntnkl kS.
~ar kocamandı. O kadar ki, onun 
suratına baktığınız zaman bir to
pun ağzına bakıyormuş gibi oluyor 
dunuz. 

Bu adam, otomoblldekllere dö· 
nerek orada niçin durdu.klarma çı
kışıyor, haykırıyordu. 

Derken otomobllln kapısı açıtdı. 

!çersinden delikanlı çıktı. Karşıla

rına dikilen ve ağzına geleni söyll
yen, haykıran adamrn gözüne bit 
yumruk lnmeğe hazırlandı. Bu es
nada otomobildeki kızın sesi geldi: 

- Bırak canım, değmez. Baksa
na zavallı, meyus bir ihtiyar adam .. • 
Vuracak olursan başına iş açacak• 
Sonunda bir de mesul olacaksın. Al 
dırma, havası daha açık ve temiz 
bir yere gidelim. 

Fakat delikanlı, bu sözlere kan
nuyordu. Yumruğunu sıkarak: 

- Fakat bize ne söylediğini işit
tin ml? 

Ve bu yumruğu, karşısındaki a· 
damın gözleri üzerine iki defa in
dirdi. Kolu o kadar sürntıe hareket 
etmişti ki, lkl yumruğu bir defada 
vurmuş sanırdınız. 

Sonra tekrar otomobile girdi. Ye 
kızr evine götürdü. 

M urtaza Nail, bu hfldiscden bit 
saat sonra da evine gelip ya

tağına yattı. Karşısına çıkıp kendi
lerine müdahale eden adamı yum
rukladığına mütcessifti. Çünkü vur 
cluğu adam kendisinden yaşlı idi. 
Fakat ağzını bozmasaydı o dayağı 
da yemiyecekti ya .. Söylediğin'i bil
miyordu o adam ... Elftlcmln işine ne 
karışryorclu!? 

Ertesi sabah oldu. Murtaza Nail 
uyandı. Esnedi. Güçlilkle yataktan 
kalktr. Aynada kendisine baktı. 

Tekrar baktı. Orada, uzun boyJu, 
iri, orta yaşlı bir adam görüyordU· 
Yüzü kocaman bir Dultlog köpeğJnlJl 
yüzü gibiydi. Ve hele gözleriniz o
nun .... 

Bilmem ki, hik1l.yenin alt ynnıll1 

telı::rar edeyim mi? Siz, her halde 
anlamışsınızdır. l\lurtaza Nntl, ken· 
dl kendine: 

- Demek Jd, gördüğüm bir rUYll 
imiş öyle mi? Diyordu. Sadece bir 
rüya ... Herhalde al\şnmdan ağır bit 

şey yemiş olacağım. 

Murtaza Nail, aynaya biraz dah8 

sokularak baktı. Kendini adaınıı

kıllı güzden geçirdi. 

S oııra eve ~ağrrılan doktor• 
t ut· :\lurtnza. Nail'iıı sar'ası 

muş olduğunu söyledi. 
Doktor: 
- Hem hen ona bir i11l.ç ''ercylıtl 

ki, asabını teskin etsin. Ve kendi· 
ıı· sine de bir zararı dokunmasına ıl1 

ııi olsun, diyordu ... 
Çünkü, haksanızn, dün gece ı-:cıı

ıı.f• 
dl yumruklarile kendi suratını dv 
muş ..• Gözleri mosmor .... 



Hergün inkişaf eden 
ince bir san'at 

Türk kornişciliği . 
Lftzım gelen ehemmiyet verildiği takdirde 

dışarda da iyi mahreçler bulabiliriz 
~~· , 

Kornİfçİ '.Ahmet Tezel 

Bir kaç gUn evvel "Korniş imalatı· 

nıızı kötülemek istiyenler mi var?,, baş 
lığı altmda yazdığımız yazı şehrimizde 
bulunan bütün korniş imalathaneleri 
tarafından büyük bir alaka ile karşılan 
mıştır. Bir kısım sanatkarlar matbaa
za kadar gelerek bize bu yazıdan do
layı teşekkür etmişler ve: 
"- Gazetenizin temas ettiği bu me· 

sele memlekette umumi bir derttir. 
Türk mruını kötülemek suretile yaban
cı malların sürümünü arttrran büyük 
sermaye sahibi olmuş kötü tabiatlı va· 
tandaşların adedi pek az değildir. Fa· 
kat bunlar bizce ve herkesçe mühim· 
dir. Bunların meydana çıkarılarak ağır 
cezalara çarptırılması lazımdır, Bunu 
istiyoruz, demişlerdir. 

Ne haklı bir istek!.. 
Fakat şunu da hemen kaydedelim ki 

bu sr•tır1arı yazarken alakadar makam· 
lar da dokunduğumuz meseleyi büyük 
bir hassasiyetle karşılamış ve esaslı 
bir tahkikata girişmiş bulunuyorlar. 

Tahkikat neticesirrde cürümleri sa· 
bit olan kara bir liste ile efkarıumumi· 
yeye teşhir edileceklerdir. 

Korniş sanatının memleketimizde 
pek kısa bir mazisi vardır. Bununla 
beraber bugün çok inkişaf etmiş bir 
vaziyettedir. Avrupanın muhtelif mem 
leketlerinde yapılan kornişler yanında 
bizimkiler hiç te sönük k<Jlmaz. Bu iş
le meşgul olan Türk sanatkarları işle
rinin bütün inceliklerini kavramış, öğ
renmiş ve iyi eserU:r vermeğe başla
mıştır. 

Mısır çarşısının arkasında çiçekçiler 
pazarı adıyla dar bir sokt1k uzar. Bu 
sckağm büyük sermayeli dükkanları 

arasında her nasılsa sıkışmış kalmış o
lan küçük bir de korniş atölyesi var· 
dır ki, burada kalbi büyük bir sanat 
aşkiyle tutuşan Ahmet Tezel adında 

değerli bir Türk sanatkarı ~alışır. 

Kurun fotoğrafçısı Ali ile buradan 
içeriye girerken: 
"- Burasını çok eskidenberi tanı· 

rım, dedi. Ahmet Tezel namuslu ve ça
lışk.."11 bir gençtir. Ona iş sipariş e
ıdenler içerisinde memnun olmamış tek 
bir kimse olacağını sanmıyorum 1 

Bir sürü merdiven çıktıktan sonra 
dar, uzun ve loş bir atölyeye girmiş 
bulunuyorduk. 

Ufak bir tezgah başında 28·30 yaş
larınlda işçi tulumu ile onun y..-.nında 
17-18 yaşl<ınnda bir genç bulunan iki 
kişi tezgahları başında yemek yiyorlar 
dı. Bizi görünce ikisi de yemeklerini 
kapaaılar. Bunlardan büyüğü: 

''- Ben Ahmet Tezel, kusura bak· 
mayın yemek yiyorduk, buyurunuz bir 
şey mi emrettiniz, dedi. 

Maksadımızı anlayınca unutulmuş 

bir adamın arandığı zaman duyduğu 
Ecvinci andıran tebessümler yüzünde 
uçuştu; bunu ela açığa vurmaktan ken 
dini <•1amıyarak: 
"- Doğrusu buna ç.~k sevindim, ıdc

di. Ne isterseniz, sorunuz size anlata
cağım .. 

"- Korniş imaliitımızın kötiilenmek 
istenildiği doğru mudur? 

"-Tabii doğru, burada sabahın er· 

muharrimizle lionuşuyor.~. 

ken saatlerinden başlayıp geç vakitle· 
re kadar çalıştığımız halde ekmek pa
ıasmı nasıl çıkardığımızı bir biz bir de 
Allah bilir. Yaptığımız işler Avrupa 
malından hiç farklı olmadığı, hatta ba
zıl<ırının yanında iyi olduğu halde ne· 
dense bizim malımız satılmıyor. Türk 
malının nesi varmış, onu kötülemek 
istiyorlar, Türk işçisinin dürüstlüğü 

ötedenberi herkes tarafından bilinir, O 
nun yaptığı eserlerde ufak bir hile bul 
mağa imkan var mıdır? Korniş işi 

memleketimizde çok yeni bir sanattır. 
Fakat her sene çok dikkatli bir çelışma 
sayesinde iyi eserler hazırlanıyor. Yal
nız Lazı sebeplerden, daha doğrusu 

bazı kimselerin şahsi menfaatlerinden 
bizim kazancımızı ve mesaimizi sıfıra 
indiriyor. 

''- Ne gibi sebepler; kimler bu işi 
yapıyor? 

''- Bunları yazacak mısınız?., 
"- Elbette yazarız f • .,, 
"- O halde anlatıyorum, dinleyin; 

İstanbul piyasasında bu işi yabancılar 
yapar. Türk olarak biz iki kişiyiz, biri 
ben biri de dayım olan Bay HaliMir. 
Eskiden beraber çalışırdık; sonradan 
<:yrıldık. Diğerleri yukarıda da söyle
diğim gibi hep~ yabancıdır. 

Fakat ı.ıu v;ıziyet bizim çalışmcırruza 
hiç bir engel teşkil etmez, ancak bun· 
ların arasmda öyle bir anlaşma mev· 
cuttur ki, birbirlerine azami ıderece 

merbut oldukl.ırı halde bize kat'iyyen 
yardım etmezler. Yardım deyince ak· 
lmıza yanlış bir şey gelmesin, size o
nun için daha açık <•nlatacağım; mese· 
la, bu işi bilenlerce malüm olduğu ü
zere, bütün kornişler kontr plakla o
lur. Bunların muhtelif cinsleri varıdır. 
Bazı mü~teri bizde olmıyan bir cinsi 
kontr plaktan kcrniş yapılmasını ister, 
biz de pekala deriz. Fakat bizde olma
dığından bu komşu meslckt<:ışlara mü
racaat ederiz. Para ile kontr plak ve· 
ya her hangi başka 'bir şey isteriz. He 
men bize kapılarım kaparlar, bazc:m: 

"- Kalmadı! .• 

Bazan da: 
"- 70 kuruşa var 1 derler, halbuki 

bu malın değeri ancıık 40 kuruştur. 

Bu suretle bize azami şekilde müşkü
lat gösterirler. Halbuki ken'di milletle· 
rine çok defa sermayesine bile verdik
leri olur. iş bu kadarla kalsa bir şey 
değil, Avrupadan, mesda: İtalyoxlan, 
Yunanistandan korniş getirip tıpkı si· 
zin yazdığınız gibi gelişi güzel birkaç 
kötü tahta bularak bunları boyayıp kor 
nişe benzeterek işten <ınlamıyan mÜ§
teriye gösterirler ve: 
''- işte bu Türk malı, bunlar da 

yabancı malı, derler. 

Bu vaziyet devam ettiği takdiri:le 
bizim bu ilerlememize, hatta yaşama
mıza imkan v;ır mıdır .. Gazetenizin bu 
uğurda açtığı mücadele biz Türk sa
natkarları son derece sevindirmiştir .. 
Size tekrar tekrar teşekkür ederiz .. 
"- Peki, dedim; bu gibi yabancıla

rın t:line böyle yapmakb ne geçiyor a
caba? .. 

"- Onıı tam mfınasile anlamağa im
kan yoktur. Benim kanaatime göre, 
öteden heri bu yüzden kazcmldıklarmı 
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Vahşi hayvanlar 
müdafaa olunuyor 

Bir hayvan ne kadar ç.ok avlanırsa 

nesli yeryüzünde silinmek tehlikesini o 
kadar çok gösterir. Mesela, beyaz ayx 

bugün Rusya da kaybolmak üzeredir, 
buna karşr da Sovyet hlikfüneti, beyaz 
ayının öldürlilınesini yasak etmiştir. 

Bu hayvan ancak, ins.-.n kendini ona 
karp müdafaa mecburiyetinde kalırsa 
öldürUlebilecektir. 

Bugün beyaz ayı gibi, ldiğer hayvan
ların da himaye edilmesi isteniyor. 
ÇUnkU, '.Afrikada anılan, kaplan gibi 
hayvanların da nesli gittikçe azalmak· 
tadır. Bunların korunmast için avcılı· 
ğrn bazı esaslara Ubi olmasx düşünül
mUştUr. 

Bunun için, Afrikada arazisi olan 
devletler - yani Fransa, İngiltere, Bel
çika, İtalya, Portekiz, İspanya • ve 
Afrika hilkftmetleri - Sudan, Mısır, 
Cenubt Afrika • aralarında bir anlaş-
ma imzalamışlardır. · 

Bu şekilde bir kanun '.Amerikana se· 
nelerce evvel tatbik edilmeğe başlan· 
mıştır. 

Bu anlaşma hükUmlerine göre '.Afri
kada arslan, kaplan, panter vesaire gi· 
bi hayvanların avr ancak bazx aylarda 
yapılacak, bu da mahdut mikyasta ola· 
caktır. Bazı yerler vardır ki, orada hay 
van avlamak yasaktır, 

Bu suretle, Afrikaldaki azametli hay 
vanların, hayatları insanlar tarıaıfmdan 
korunarak, kıymetleri artmıı oluyor. 
Buna mukabil, avcı hikayeleri azalacak 
demektir. 

Fakat, acaba hayvanlar ~a, insanla· 
rın onları düşündüklerini gözönünde 
tutarak, onlar da böyle bir mütareke 
yapacaklar mı? 

Konservatuvar binası 
Şchzadcbll§maa yapılacak konser. 

vatuvar binasmm projesinde uf a.k bir 
tadila.t yapılmış, proje yeniden tasdik 
için Nafia Vekaletine gönderilmi§
tir. ~lince münakasa açılacaktır. 

Amerikan erkeli kollejinde 
Amerikan erkek Kolejinde bu sene 

mektebi bitirenler için on Haziran sa
at on yedide diploma tevzii mcraslıiıl 
yapılacaktır. 

o 
El arabaları için mühlet 

Esnaf cemiyetleri namına belediye
ye el arabaları hakkında bir mtiraca
atte bulunulmuştur. Bu müracaatte, 
el arabaları için verilen müddetin az 
olduğunu, kısa bir zaman zarfında ye
ni tip araba yapılamadığı cihetle müd· 
detin uzatılması istenmiştir. 

başkalarına kaptırmak endişesi onlan 
bu şekilde harekete sevediyor. 
"- Biraz da yaptığınız işler hak· 

kında malumat verir misiniz? 
"- Yaptığımız işler çoktur. Perde 

kornişlerinden tutunuz da harita çer
çeveleri, çantalar, resimlikler, küçilk 
büyük her türlü oyma işlerine kadar 
hepsini buraıda yapanz. Ben bu sanata 
başlamadan evvel marangozluk yapr· 
yordum. Sonra bu sanat bana daha ca· 
zip geldi; bunu yapmağa başladım. Fa 
kat yevmiye bir lirayı güç Dııııl, ile doğ. 
rultabiliyoruz. Geçen gün dükk§nımın 
senelik ht•sılatını hesapladım. Topu 
topu 1555 lira içinde 1 Halbuki bu işe 
sarfettiğim masraf, boya, tahta, alçt 
vesaireyi düşünün ne büyük bir ye
kun tutar! .. Çok gün, iş olmadığından 
oturuyoruz. Biz perakendeciyiz, top· 
tZıncılar bizden mal almıyorlar. Bere
ket versin, bir kaç askeri mektebe ve 
malını Türk sanatkara yaptırmak isti
ycn vatandaşlara! Yoksa, biz büsbütün 
atölyemizi kapamak mecburiyetinde 
k<ılacağız. 

Ahmet Tezel bu izahatı verirken bu 
sanatten son derece nevmit olduğu an
laşılıyordu. Halbuki bize gösterdiği e· 
serleri ne kadar güzeldi. Onlan birer 
birer elime alarak tetkik ettim. Ne bü
yük bir sanat ve ne ince bir dikkat 
m<•hsulü şeylerdi. Ahmet Tezele te· 
şekkür ederek ayrılırken arkamdan: 
"- Sakın bu söylediklerimin hepsi· 

:ıi yazmayın aman, bugün de kazandı
ğımızı elimizden almağa kalkarlar,, di· 
ye sesleniyordu. 

-. 
Dük ve Dii§es Parise ycıp tı1;lan so1ı bir seyahatte .. 

28 JJ!ayı.s tarihi Jngiltcrcilc "Hava gilnü,, idi. O gun ha1'-a hilcum7arma kar. 
şı muhtelif tertibat alınmıştır. Yukarda, Ifordugton Ilangaruula. ahaliııin ba. 
loıılarclaıı yapılmı§ bir barajı seyretti.ljini görüyorsımu::.. 1 . . 

Vapur7arda aunıan çıTMrmtymı cili az tccriibclcrinin yapı1dığmı ycizmt§tı~ 
Resimde cihaz ko>ımıı§ bir. baca iZc kon mamı§ bir. baca görülüy_OT, . --

Dünyanın en ylilisck 'dağı olan 11i nuı?ayamn rmcşh'ur Evcrcs"t kpcsine çı7(.. 
mak ıl:.erc bir SC1Jyah Jaıfilcsinin çalt§tığı rmalumdıır. Heyet p_e7c y_ak-ında tcp_e· 
ye vasıl olacaii_ı lcı:ıııaatindcdir • . __. 

.... 

F<•kat yukarıda da yazdığımız gibi 
korniş imatatınıda ihtikar Y'-pan ve 
Tiirk malını kötüliyen yabancılar hak
kınd::ı ait makamlar artık sıkı bir tah· 
kikat::'I girişmiş bulunuyorlar -S.C. 
muharririmizle konuıuyor .• , 

!119iU::lcrin 'Afridi ismini verdikleri nıu7ırip '.Akdeniz ji'losıma iltihak et:
mel~ 'Ü.Zere hareket etti. 
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ALMANLAQIN LAVQ~NS i 
ı:r~:;~~v~ 

Rüzgar sür'atile ! 
Yeril kıyafetindeki Vilbelm Vasmus,lrnıo 
ceoubundakl bütün kHylerl dolaşarak, köy

leri gayrete getiriyor •••• 
Tarih 1915 senesi ~ mevsi

mi! t... ''Almanların Uvrensi" 
denilen Vilhelm Vasmusun tah. 
rikile yerliler, Jranm cenubunda 
lngılizler aletjhinde faaliyet gös
teriyorlar ve bunun bir neti· 
cesi olarak, Şiraz §ehrinde1..i Bü
yUk Britanya konso/,osluınesi, 
yerli candarmalar tarafından ab
luka ediliyor; konsolos Davicl 
O'Konnor, lxujkdtip, 1.mısoluk 
memur ve mensupları, Şircızdaki 
bütıhı lngiliz ka"lonisi, ken,•an
larla cenuba yollanıyorlar/1 •. Ve 
10 Teşrinisanı 1915 tarihindeki 
bu Mdiseden sonra da: 

Şirazda olan bitenler, Iranın cenup 
kısmı köylerinde süraUe akis bırakı
yor. Vilhelm Vasmus, Şirazda kısa bir 
mliddet kalıp, adamlarına muhtelif ci. 
betler etrafında talimat verdikten son
ra, uehlrden çıkmış, köyleri, tekrar 
dolaşmağa ba.slnmıatır. Rilzg8r süra.ti
le biltün köyleri dolaşarak, her köyde 
köylillere fiÖyle diyor: 

- GördilnUz mil, bak İngiltere hiç 
te öyle sanıldığı gibi kuvvetli değildir. 
Buşehrde beni sığındığım yerden ala
bildiler mi? Persi Koks, hareketi yarı 
yolda durdurdu. Şimdi de Şirazda Da
vid O'Konnor bize teslim oldu ve hem 
o, hem de şehirdeki biltiln lngilizter 
kervanla cenuba yollandılar. işte! 

lngilterenln hiç de öyle sanıldığı gi
bi kuvvetli olmadığına başka delil is
ter mi artık? GUn bizim, gece bizim! 
Daha doğnum sizlerin! Kendi memle. 
ketinizde lngiUzlerden boşu boşuna 
çekiniyordunuz; eimdi ise çekinmeği 
bırakıp, onların ne dereceye kadar 
kuvvetli oJduklıırını tecrilbeden sonra. 
tekrar çekinmenize hacet kalmadığını 
gördilnUzl 

Yerli kıyafetindeki Almanı dinliyen 
köylUler, ona soruyorlar: 

- Doğru,.. dediğin doğru senin! 
Ama her i§ hallolw\.'.lu, korkmağa hiç 
sebep kalmadı mı ya? 

- Hallolundu elbette,.. korkmağa 
sebep kalmadı, elbette! Ne var korka.. 
cak? 
Şu ciheti soranlar vardır: 
- İngilizler kuvvet getirip de yürü

mezler mi Ur.erimize? 
"Almanların Lavrensi'', İngilizleri 

Jatih.fa! yollu bir hareketle: 
- Pah! diyor; adam sen de! Kuv· 

vet getirseler bile ne olncak sanki?. 
Korkmağa sebep yok! Siz onlardan 
daha kuvvetlisiniz! ÇilnkU, siz kendi 
memleketinizi mUdafaa ediyorsunuz, 
kendi memleketinlzdesiniz ve cesur 
muhariplersiniz! Onların sil§.hı fazla, 
fakat buralarda yabancı hepsi de! Ec
nebi! Onlar frengistandan gelmieler 
bu mUslUman diyarına! Bilmezler, ki 
buralarda nasıl dl>vUeUJilr? Tanımı -
yorlar ki sizi! Ne siz, ne de memleke
Unlı: hakkında bir bildikleri var bu tn. 
glllzlerin ! 

Vilhelm Vasmws, tereddildU bilsbU.. 
tün izale fçin de: 

- Hem; diyor; ben de frengistan
dan gelmedim mi '! Onların nasıl silMı 
kullandıklarına, ne usulde dövil§tUkle.. 
rlne dair malümat sahibiyim! Size 
bunları öğretiyorum; onlar ne kadar 
kalabalık gelseler, ne kaaar çok sil8.h
lı gelseler, size zarar getiremezler 
bundan sonra! Eninde, sonunda zafer 
gene sizin tarafınızdadırl Güveniniz 
bana, dostlarım! 

Vilhelm Va.smus, köylUlerl teşci edi
yor, onlan ateşlendiriyor, körilk!Uyor, 
bol esvabınm yenleri, etekleri sağa, 
eola uçuşa uçur:ıa, havalana, havalana 
oradan oraya, buradan buraya koşu • 
yor, söyIUyor; boyuna onların cesare.. 
tini arttrrmnğn uğr~ıyor. Lakırdı 
söyliye söyliyc, boğazı kuruyor, fakat 
gene söylemekte devam ediyor! 

- Kudretli İngiltere Kralı ve lmpe
ratonınun memuru, Şirazdaki fevka -
ilde sal!hiyetli mUmessili, bir arnc: 
yerli candarmaya teslim olmamazlık 

edemedi, değil mi? Bunun böyle oldu-

ğunu hiç a.kluıızda.n çıkarmayınız, Bar 

kın! Bu, ne demektir? lngiltere, za.. 
yıf, demektir! Ama diyeceksiniz ki, fi. 
lan falan hldiselerde kuvvetini gös -
tcrmedi mi; kuvvetli olmasaydı dedi
ğini yaptırabilir miydi? Ola.bilir! Ola
Dilir, ama o eskidenmiş! Umumt harp, 
İngiltereyi çok sarstı. Birçok dilşman
la uğrnşıp duruyor. Kuvvetini o kadar 
tüketti, ki sıfırı tüketmesine peka.z 
zaman kaldığına inana.bilirsiniz! Ve 
sıfın hem pek çabuk, hem de tam tü
ketmesi için de, siz gevşeme111elisiniz; 
bütün işin en can alıcı noktası, size 
bağlı! İngilizlerin can damarını kopar. 
mak, sizin elinizde! 

Vilhelm Va.smus, onlara da.ha et
raflı izahat veriyor: 

- ÇilnkU, eğer siz burada onu bo
yuna me§gul ederseniz, frengistanda 
benim devletimle ba,ea çıkmak için 
blıtiln kuvvetini oraya yığamıyacak, 

bir kısmını daima buralarda bulun
durmak zaruretini duyacak! Bu suret
le de bizimkiler onun hakkından gel
mesini bilecekler! Fakat eğer siz bu
ra.da onu uğraştırmıya.cak olursanız, o 
zaman buradaki kuvvetini de o tarafa 
çekecek! 

Bütlin bu izahatı verdikten sonra, 
da, sualle kargılaşıyor: 

- Senin devletin onun biltiln ordu. 
lariyle tek ba§ına da başa çıkabilecek 
kadar kuvvetli değil miydi? Bize öyle 
demiyor muydun sen? Hani, KayzerL 
nin bUtUn yer yU.zUnUn en kudretli 
Hilkilmdarı olduğunu söyliyen sen de
ğil miydin? 

Vilhelm Vasmu.s, ba.vmı sallıyor: 
'- Bendim; ve öyledir de! Dediğim, 

doğrudur! Doğrudur, J~kin İngilizler 
ona karşı bütün kuvvetlerini bir ara
ya toplayıp da sevkedemez!erse, o za
man l§ daha çabuk biter; uzamaz! 

Sonra yerlilere başka §Cylerden de 
bahsediyor: 

- Eğer siz Kayzerin i§inl kolaylaş
tıracak olursanız, çok geçmeden bu 
yardımınızın milklf atını da görecek -
siniz. Bir kere, memleketinize göz di. 
ken lngilizlerden kurtulacaksınız; yar. 
dım edeceğiniz Almanların, memleke
tinizde gözü yoktur! Sonra, Kayzer 
sizi mükUatlandıracak da! Size sila.h 
verecek, para ve~cek; ne isterseniz, 
hiç birini sizden esirgemiyecek ! 

Gene bir sual kaıııısmdadır: 
- Ne zaman? 

- Ne zaman İngilizler yenilir de 
sulh ollll'!a ! ÇUnkU, harp bitmeden ısi· 
ze bu vaadcttiklerimi ti Almanyadan 
buraya kadar getirtmek kolay değil; 
bil!kis gUç mU gilç! Yollar muhata • 
rah! Bununla beraber, ısiz bu cenup 
sahasını İngilizlerden tamamile temiz
lerseniz, onların gölgesi bile buralara 
hiç mi hiç uzana.mu.sa, o zaman iş de
ğ işir belki! Belki o zaman, harp bit. 
meden, sulh olmadan da vaitlerin bir 
k1smını olsun yerine getirmek yolu, 
bulunur! 

Sonra daha başka sözler de: 
- Eğer Tilrklye ile Efganistan L 

rasmdaki yol tamamile açılır da, iki 
f.araf dostça temas haline gelebilirler
se, bu da umumi harbin pek daha ça
buk bitmesine mUhlm teeir icra ede
cektir ! 

Ve bUtUn bunlardan Iİonra, bir nok
taya daha işaret: 

- Unutmayın, kf İngiltere bu işten 
galip çıkacak olursa, aizin şimdiye ka
dar kahramanlık göster.erek lngilize 
karşı çıkardığınız gilçlUkleri unutmı _ 
ya.caktır; onun bunları unutmzyacağı
nı de siz unutmayın, doııtlarım ! Eğer 
Bilylik Britanya, umumi harpte nihai 
zaferi elde ederse, yer yUzUnün 5 kıta
sında daha faz.la büyümek !stiyecek, 
sizin petrol menbalarlyle dolu, zengin, 
münbit topraklarınızı da hudutları a
rasına almağa girişecek: kendi hari
ta.sına. sizin haritanızı da deği§tir -
mekle yeni bir şekil vermeği gözete
cektir ! Unutmayın kt.. 

(ArloaM wr) 

Yüksek bir 
teberru 

bir karıkoca hava kuru
muna yardıında bulundu 

Pendikte Ara.bacı sokağın.da oturan 
bahçıvan Bay ldris ve refikası Ba: 
yan Şerife Hava kurumuna mUhim te
berrularda bulunmuşlar; B. İdris 100 
lıra Bayan Şerife de 26.000 metremu
ra.bbaı araziyi Hava kurumuna bıra.k
mı§tır. Arazinin tapulan dün Hava 
kurumuna teslim olunmuştur. Bu iki 
hayırsever vatandaşı tebrik ederiz. 

Valinin bir yardıma 
tetekkürü 

Vali ve belediye reisi B. ~uhittin 
Üstilndağdan dUn ı;ıu mektubu aldık : 
• Sul~ anahmette Uç senedir yapılmak. 
ta olan olan hafriyatı himayesi altına 
almış bulunan İskoçyı:ı.lı kağıt fabrika.. 
törü Mister (David Russell) den aldı
ğım bir mektupta memleketimizdeki 
son zelzeleden çok mUteessir oldukla
rını yazmakta ve felaketzedelere ufak 
bir yardım olmak üzere reisi bulundu
ğu (Valker Truts) namına benim va
sıtamla elli İngiliz liralık bir çek gön
dermektedir. 

Para, tahsis masrafma sarfedilmek 
Uzere Kmla.ya gönderilmiştir. 

Memleketimizin uğradığı büyük a
cıya iştirak etmek dostluğunu göste.. 
ren bu zat ile mensup olduğu teşek
kille Sayın gazetenizle açık teşekkürü 
zevkli bir vazife bilirim.,, 

·Pamuklu mensucata 
verllen moafiyet 
Ankara, 6 (A. A) - Bize verilen 

rualumata göre, metre murabbamın a
ğğı.rlığı lOOgramdan az olan boyasız 

mensucat ile her ne ağırlıkta olursa ol
ıunkasarlı, topu boyalı, ipligi boyalı, 

ve hayvani veya nebati elyaf ile karı
fJk olan pamuklu menıucat sanayii
mizde fazla iıtihSal olmadığı yapılan 

dan iktlıat vekaleti, bu gibi mamulatı 
imal etmek tartile fazlai istihsal nız::m 
namesinin tesbit ettiği altı aylık müd
det zarfında mUracaatta bulunanların 
ıoss sayılı tcıviki sanayi kanunun 
bahşettiği m'Jsaade ve muafiyetlerden 
istifade etmelerine karar vermiştir, 

--<>--
Kongre 

Şehremini Hal'kevi ve Himaye Bfr. 
?ıği B<.ı§kanlığıni/o.n: 

Himaye Birllğimizln kongresi 8 - 6 • 
1938 Ça.r§amba gilnU saat 17 de yapı
lacaktır. Üyeleriınlzln bulunmalan. 

Askeri kamplar 
Aıkeri kamplann bu yıl 5 Temmw:

dan itibaren baglaması uygun görlil
ınüş ve bütün okullara bir tamimle bil
dirilmittlr. Bu tamime göre kamplara 
okullarda yapılacaktır. 

BEŞ YIL SONRA Alt'1.ET 
HAŞIMIN iKiNCi OLUMU 

• • LEN şairleri-

0 mizden birini, 
'.'«'.-~"'"lftlı''t!'a mezarına koyduk

tan sonra bir !da
ha semtine uğra

mak istemediği • 
ıniz anlaşılıyor. 

Su ~r Ahmet 
Haşimdir. 

Halbuki biça-
re, kendisini tak· 
dir edenlerle bag· 
b:ışa olmayı ne ka 
dar severdi 1 

Sohbetten ne 
kadar zevk alırdı. 

Brakrn ki, yalnız kendisi söylerdi. 
Fakat onun bulwıdulu mecliste, ek-

-. 

Zarada kültür 
Gençlik teşkilatı ve talebe koo
peratiflerine ehemmiyet verUiyor 

Sivas (Husu • 
si) - Sivasa bağlı 
ka.zala.rdan birisi 
de Zara'dır. S o n 
yıllar içerisin.de 
Zara Siva.nn kül
tür hayatında mü· 
hiın bir mevki al. 
nuştır. Merkezde 
iki mektep vardır. 
Bunlar da birleşik 
idare edilmekte -
dir. Zaranııı umu
ınl nU!usu 60 bin
den fazladır· Zara. 
da. 115 kız, 319 er
kek ve ceman 404 
talebe vardır. Da
ha evvelki seneler 
Zara çevresinde 
1305 talebe var -

. . 

ken bu yıl 1402 ol- Si1XJ.S çevresinde Ohılyan talebe?er ve belediyenin 
m~tur. ıtJptırdığı owı. 

Mekteplerde terbiyevi teşekküllere, ------------ -

talebe kooperatiflerine ve gençlik teş- M er s 1• n p .. a-J· ı 
kil~tı ile himaye heyetlerine fazla e- ~ 

hemmiyet verilmektir. 
Köylerde yeni okullar yapıl.makta.. 

dır. Zara kültUr işyarı Ahmet Vural 
kıymetli kültür direktörilmUz Cemal 
Gültekinden aldığı hızla çalı§makta 
devam ediyor. 

Kangal at yarışları 
\ 

Kangal Atlıspor klübü adına tertip 
edilen at koşulan sahayı dolduran bU
yUk bir kala.balık önünde yapılmıştır. 

Birinci koşu taylar arasmda idi. Bu 
koşuya. seklz hayvan katılmı§, birinci
liği Kangalın Alacahan nahiyesinden 
SUlcymamn tayı, tkJncfllği yine Kan. 
galın Kızıleniş köyünden Mahmudun 
yıldızı, UçUncillUğü GörUnlU Ahmedin 
Kaçarı kazanmıştır. 

İkinci koşu tecrübe ko§wru olup bu 
koşuya yedi hayvan iştirak etmiş; bi
rinciliği Tunuslu (Gaz.inin) Güneşi, i· 
kinciliği Abdullahm Yıldızı, UçüncUHL 
ğU Mehmet Kaz.zacin Yıldızı almı~tır. 

ÜçUncU ko§u, tahammül koşusu idi. 
Bu koşuya beş hayvan dahil olm~. 
Birinciliği (Gazinin) Yıldızı, ikincili
ği Ahmcdin Selii.meti, UçllncUlüğil Ab
dullahın Şimşeği kazanmıştir. 

-o--

Ilgında eski eserler 
Konya, (Husust) - Dgının Çiğil 

nahiyesine bağlı Balyas köyU civarın· 
da bir tepe iizc.rinde tariht anrtlar bu
lunmuştur. Hüseyin isminde bir adam 
bu mahaldeki tarlasında yaptıral'a.ğı 
ev için taş arıyordu. HU!eyin bir met
re derinlikte ta.§ bulmu~, açılan yerde 
iki taş meydana çıkmıştır. 

Aynca yapılan bir kazıda iki taş 
daha bulunmuştur. Burada taş ve ki. 
reçle 'yapılmış, b!r metre derinlikte 
temelin bulunduğu anlaşılmıştır. Ilgm 
heyeti tarafından yerinde tetkikat ya.. 

ıeriya, ondan daha iyi söyliyene tc
aadUf edilemezdi. Onun kadar iyi ko
nutsn veya arada bir ondan daha iyi 
konuıan vana, - insanlık hali bu ya -
igte, Ha§imle ıeçincmcmi§ti. 

Haşim, bu suretle dC!ima ferdiyeti
ni muhafaza eden bir cemiyet aldarnr 
olmuştu. 

Hülasa, herkese hükmetmekle bc
rab:r, herkesle bulunmayı severdi, ae
mek istiye>ruz. 

Beraber bulunduğu adamlan, bazı 

defalar manen bırp<llarsa dahi, gene 
güzel söylerdi ... 

Dün "Haber" refikimiz;, bu mevzua 
birinci sayfasında yer veriyor ve ölil
mUnUn beşinci yıld<Snümünde, Ahmet 
Haşimin mezannr, ancak dört kişinin 

ziyaret ettiğini pek haklı bir hassasi
yetle i14n ddlyordu. 

Çok asri bir şekle 
kondu 

Mersin, (Hususi) - Belediyece Fe. 
ner civarında yapılmış olan pl~j Yan
scn plajına göre tanzim ediimeğe ba§· 
lanmıştır. Bu arada b-erideki arazi is
timlak edilmie ve ağaçla.tılmasına ba§· 
!anmak Uzcredir. 

Bu gtlne kadar on bin lira sarf edil
miş bulunan eski kısımda yirmi dört 
soyunma odası, bUfc, lokanta ve gazi
no teşkilatı vardır. 

Koru haline getirilecek yeni kısımda. 
da istirahat odaları inşa edilecektir. 

Konyada şeker fabrikası 
Konya, (Hususi) - Vi!Ayetinıizin 

ekonomik gelişiminde çok mühim rol 
oynıyabllccck olan teşebbüslerden biri 
de fabrika ieidir. Vilayet bu yolda ge. 
reken çalışmaları göstermiş ve yeni
den yapılacak olan eeker fabrikaların

dan birinin de Konyada kurulması için 
İktısat Veklleti nezdinde teşebbUsler
de bulunmuştur. 

VekAletten gelen cevapta ilerde ku
rulması mevzuubahis olan şeker fabri
kalarının Konya ve havalisi pancar e
kimi gözönilnde tutularak Konyada. 
kurulması imkanının gözönilnde bu • 
hmdunılmaaınm Türkiye şeker fabri
kaları Anon!m ~ltketine yazıldığı bil· 
dirllmigtir. 

pılmt§tır. 

Buradan çıkan taşların üzerinde 
mah~k yazılar ve resimler vardır. 

Bulunan bu kıymetli eserlerin pek es
ki zamana ait olduğu anlaşılmıştır. 

Bu ~.serlP.r tetkik edilmek Uz.ere milze· 
ye verilecektir. 

Bu takdirde, onun bwralarile meş
gul olanların .ayısı da, belki on dört 
kişiden ibarettir. 

Halbuki Haşim, yeni öldüğü sıralar
da, yapılan toplantılar, yalnız H~iı:n 

için değil, sanat uğruna yapılmıı ne 
güzel toplantılardı 1 

O zamanlar Haşim hZıkkında fikirle
rini söylemek üzere, baz.ı: hatipler, be· 
diiyatçilar <la kürsiye davet edilmişti. 

Ve bu hatipler arasında aziz dostu
muz Nurullah Atto;, her fırsatta Haşi· 
mi beğenemediğini söylemiı ve bunu 
haklı gösterebilecek bel!ğatta bazı se
bepler de ileri sürmUştü. 
Acabı Haşimi tanıyanlM üzerinde Nıı 

rullah Atacın nutuktan mUessir o]ınuş· 
tur da, onun için mi herkeste bu şaire 
kZII'§ı bir soğuma alameti var; khnse "" 
nu sormuyor, aramıyor, mezarına bir 
çiçek götürmek nezaketini bile göster
miyecek kadar, kendisini her tUrlil 
mecburiyetten muaf ıayıyor? 

HiKMET MONlll 



Okyanusvesahraların 
dibi aranıyor 

Haftalık 
RADYO 

OCLE l\'EŞRlYATI: 
12,30 plakla tUrk musikisi 12,50 hava

dis 13,05 plAkla tUrk musikisi 13,30 
muhtelif plak neuriyatı 14,00 SON. 

Birinden altın, diğerinden AKŞAM NEŞRİYATI: 

medeniyet umulmakta .. 18,30 plAkla dana musikisi 19,15 kon
ferans: Beyoğlu halkevi namına 19,55 
borsa haborleri 20,00 Vedia Rıza ve ar
kadaşları tarafından tUrk musikisi ve 
halk §8.rkılan 20,45 hava raporu 20,48 
Omer Rıza tarafından arabea söylev 
21,00 Tahsin Karakuş ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi ve halk farkıla
n (saat ayarı) 21,45 ORKESTRA: 

Denizlerin dibinde yaıtan veya yat
tığı zannedilen defineleri çıkarmaya 
teşebbüsler gittikçe artıyor. 

Fransız ihtilali zamanında tngiltere
Ye kaçınlan altınlar bir gemi ile 'bera
ber Fransız sahillerinden birkaç yüz 
nıetre ötede ldenize gömülmüştü Ve bu 
defineyi çık'-rmak için ıon defa tekrar 
bir teşebbüse girişildiğini yazmıştık. 

Yine evvelce yazdığımız gibi, Luzi
tanya ile Okyanusun derinliklerinde de 
bir define yatmaktadır. Bunu çıkarmak 
Çin de yeniden teşebbüs edilmeye ka
r~r verilmiştir. Çünkü bugünkü gemi 
kurtarma usulleri çok terakki etmi§ bu
lunuyor, şimdiye kadar denizlerin di
binden çıkıırılamayan bu definelerin 
Yeni usullerle muhakkak çıkarılacağı 

tahmin olunuyor. 
Gelelim üçüncü defineye: 
Bu da bir hükümdann altınlarıdır 

ve Antil adalan civarında bulunmakta
dır. Malümdur ki Avusturya Arşidükü 
Maksimilyen Meksikaya giderek impa 

unzn Jt05 +elll!J 'i!w+~ u~n nun~ntıQ.ltıı 
nıüddet hüküm 11ilrmeden oradakiler 
tarafından kurşuna dizilerek idam edil
miştir. 

İşte, o ihtilal zamanında Meksika>
dan kaçanların gemisi, Avrupaya doğ
ru yola koyulduğu zaman daha Ameri
kan sahilerinden pek fazla "'iılmadan 
fırtınaya tutuluyor ve batıyor. 

O zaman bir şayia çıkıyor: 
İmparator Maksimilyen, bütün ser

vetini adamlarıridan birine teslim et 
rnişti. O adam da bu batan " Merido,, 
vapuru ile Avrupaya gidiyordu. İmpa
ratorun altınları gemi ile 'beraber de
nizin dibini boylamıştır. 

Bu, belki o zaman bir pyia idi. Fa
kat seneler geçtikçe bir hakikat h alini 
·~:nı§ ve gözleri ihtirasla doldurmaya 
!Jaşlamıştır. 

Hatta bu ihtiras iki gemi arasında 
muharebe çıkmasına bile sebep olmuş
tur. Bu ''muharebe,, !defineyi çıkarmak 
için yapılan son teşebbüste vukua gel
rniştir. 

"Labor,. ile ''Saırıta Marya,, isminde 
iki gemi, ''Merida,, defineföini aramak 
Üzere denize çıkıyorlar. Bunlann ikisi 
de birbirine rakiptir ve ikisi de altm
lan kendilerine almak istiyorlar. 

Tesac1üfen ikisi de batan geminin 
bakiyelerini ayni ramanda buluyorlar, 
işte o zaman kavga çıkryıor: 

Altına hücum arzusu ile iki gemi 
arasında mitralyöz atıır baılıyor. Ge
rnilerdekilerıden biri yaralanıyor. B u 
Bırad~ deniz polisi yetişiyor ve muha
rebeyi durduruyor. 

Bundan sonra ''Merida., definesin
den bahsetmek yasak olmuştur. Bu da 
altınların unutulmasına sebep olmuş
tur. 

Bugün tekrar, diğer defineler ~ur
tantmaya niyet cldilince, Atlas Okya
nusunun sul~ı dibindeki bu defineyi 
de çıkarmaya tekrar teşebbüs edilmiş
tir. Hatta, ötekilerden daha evvel olan 
işe girişilmiş bulunuyor : 

Bu işe teıebbüı eden İtalyanlardır. 
l:>enizin en derin noktalarına kadar in
tnekte meharet gÖ6teren iki İt.alyan 
dalgıcı bu iş için bir gemi hazırlayarak 
}'ola çıkmışlarldır. ''Falko,. ( Atmaca) 
isrnindeki bu gemidekiler acaba denize 
dalıp altınları kapz.bilecekler mi? O n
ların, ltalyadan ayrılırken son sözleri 
§U el muştur: 

ru uvaffak olacağız! .. 

KUMLARIN DiBi NDE YAT AN 
MEDE NiYET 

Zaman zaman ortaya çıkan diğer bir 
efsane daha vardır: 

Bugünkü Büyük Sahranın altında 

bir medeniyetin bakiyeleri yatmakta
dır .. 

Bu eski medeniyet ülkesi Atlantiid
dir ve bund:n 35 asır evvel bulunduğu 
tah::nin ediliyor. O zaman Akdeniz 
}'okmuş ve bugünkü büyük Afrika çöl
~erj bir medeniyet dünyası halinde 
ltniş .. 

Bugün kumların altıncla kalan bu 
medeniyetin meydana çılc:ırılması için 

l oe teşebbüse girişilmig bulunuyor. 
Antinea krallığı ismi verilen bu es

ki ülkenin eserlerine birçok yerde rast
gelinmektedir. 

Bugün Tombuktunun gaırp şimalin

de Fransızlar, Tibesti de İtalyanlar, 

Nil vadisinde İngilizler tarafından ya
pılan son kazılarda birçok tabak çanak, 
tz,ş alet ler ve bıçaklar gibi şeyler bu
tun:nuştur. 

Pariste 27 hazirandan 1 temmuze 
kadar devam edecek olan aahra konff!
ransında bu etekiklerin neticeleri gö
rüşülecektir. 

C A PRAZ 
Kelime bulmacas ı 

Veni bulmacamı:ı 

ı 2a 4 56789 

ı ı 1 1 1 1 1 ! 
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a -ııı ı ı ı•ı 
4 1 ı 1 1•1 1 1 
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6 ı•ı ı • I , 

1 
1 • 1 

1 

• 
7 _aı i ı l• I ı ·• 
~' : 1 . : 1 i • ı 
11 • • I ı•ı ,.ı 1 

SOLDA."l SAGA: 
1 - !stanbulun meşhur bir suyu, 

2 - .Lambanın dumanı, bal yapan, 
3 - Tabi olma, açıkça. görünen, 5 -
Geni§ dilzlUk, 6--Bir peygamber, içilir 
7 - Yapılması iyi olmıya.n, bir çalgı, 
8 - Tarihin meşhur bahçesi, boyun 
aksi, 9 - Bir nota, sayı adedi. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir ana bir babadan, işaret, 

2 - Erkek, soktuğu yeri şişiren bö. 
cek. 3 - Heaap ilmi, 4 - Bir ad, yib:, 
5 - Bir şey içine :konur. 6 - Su, bir 
vaka, 7 - Bir n!'.>ta, su kenarındaki 
taşlarda. olur. 8 - Bir millet, 9 -
Eda.t, anın tersi, tokun aksi. 

BORSA 
Ankara 6 ·6·938 

lliz_:ılarında yılılıı işareti olanlar, nze
ıerınde muamele görenlerdir. Rakam
l:ır sn:ıt 12 ıle k:ıpnnış satış fıyatlarıdır. 

11---- Ç E K L E R 
• l.ondra r1 25 • Prajl 4 8775 
• Nevvork 126 il375 • Mııdrid 7 622) 
• Par<ı 3 5075 • Varsova 23 7825 
• Mil~no 6 601> • Buda peste 25 
• Cenevre 28 7675 • Bükreş o 937'i 
• Am~terd:ın6U 78 • Uclgrad 2 87 
• Derlin 5 ı 715 • Yokohıımı 86 41 

21 8 ·2.'\ • Stokholm S2 225 • Brük~eı 
' Alina 
• Sofya 

1 142:\ • MoskO\'ll 23 8;,.'i 
l 5425 Viyana 
ıstlkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 19 19 ı • Erıuınl lstik. 1 
• 

• .. .. J 1 S. Erzurum 
.. •• .. 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

OPERATÖR 

1 - Lalo: Lö ruva dis uvertür. 
2 - .Masscne: Lö sit s\hit. 
3 - Glinka: Eleji. 
22,15 ajans haberleri 22,30 plAkla so

lolar, opera ve operet parçalan 22,50 
son haberler ve ertesi günün programı 
23,00 SON. 

8 Haziran 938 cal'§amba 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
12,30 plft.kla tUrk musikisi 12,50 hava

dis 13,05 plft.kla ttirk musikisi 13,30 
muhtelif plAk neııriyatı 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 plakla dans musikisi 19,15 kon

ferans: Şişli Halkevi namına: Doktor 
Niyazi Ali (çocuklarda difteri hastalı
ğı korunma çaresi) 19,55 borsa haberleri 
20,00 Nezihe Uyar ve arkadaşları tara
fından türk musikisi ve halk earkıları 

20,45 ha\·a raporu 20,48 Omer Rıza ta
rafından arabca söylev 21,00 Cemal Ka
mil vo arkadaşları tarafından tilrk mu
sikisi ve halk ııarkıları (saat ayan) 
21,45 ORKESRA: 

1 - Rode: Fantom A mlnüvl. 
2 - Mu~rsky: Dans de parsan. 
3 - Ganno: F..xtaz. 
4 - Siede: Suraya 
5 - Bize: Antrakt dw karmen. 
22,15 ajans hnberlerl 22,30 plAkla so-

lolar, opera ve operet parçalan 22,50 
son haberler ve ertesi günün programı 
23,00 SON. 

9 Haziran 938 perşembe 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
12,30 plakla tUrk musikisi 12,50 hava

dis 13,05 plfıkln tUrk musikisi 13,30 
muhtelif pllik ne§riyatı 14,00 SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 plakla dans musikisi 19,15 spor 
musahabeleri: Eşref Şefik 19,55 borsa 
haberleri 20,00 Sadi Hoş.ses ve arkada§ 
ları tarafmdan tllrk musikisi ve halk 
şarkıları 20,45 hava raporu 20,48 Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev 21,00 
Semahat Özdenses ve arkadn§ları tara
fından türk musikisi ve halk §arkıları 
(saat ayarı) 21,45 ORKESTRA : 

1 - Anber: Domino nuvar. 
2 - Plfinket: Le kloş dö kornvil. 
3 - Çaykovsky: Romans. 
22,15 ajans haberleri 22,30 plAkla so

lolar, opera ve operet parçalan 22,50 
son haber1er ve ertesi günün programı 
23,00 SON. 

10 Haziran 938 cuma 

öCl . .E NEŞRiYATI: 
12,30 plakla tUrk musikisi 12,50 ha\•a

dis 13,05 plakla tilrk musikisi 13,30 
muhtelif plak neşriyatı 14,00 SON. 

AKŞAM ~"EŞRlYATI: 

18,30 plakla dans musikisi 19,15 kon
ferans : Çocuk terbiyesi: Ali KB.mi Ak
yUz 19,55 borsa haberleri 20,00 Mu
zaffer !Jkfl.r ye arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halle §arkılnrı 20,45 
hava raporu 20,48 Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev 21,00 Müzeyyen ve arka· 
daşlan tarafından tilrk musikisi ve halk 
şnrkrlu rı saat ayarı) 21,45 ORKESTRA: 

1 - Çaykovsky: Pik - dam fantezi 
2 - Stravus: Groso Viyen vahı. 
3 - Brodin : O kuvan. 
4 - Betoven: Milniet. 
22,15 ajans haberleri 22,30 plakla so-

D Hal· t z · Kon 1 lolar, opera ve operet parçaları 22,50 
f. l 1 ya llf8 p son haberl~r ve ertesi gtinUn programı 
Tıp FakiUtcsi ikinci Cerrahi 23,00 SON. 

Klinigi Doçenti 11 Hnıiran 938 cumartesi 

İstiklal Caddesi Elhamra Apar. ÖGI.E .NEŞRİYATI: 
tımanı No.: 1 {Sakarya Sinemc..c;ı) 12,30 plakla tUrk musikisi 12,50 hava-
/ıluayenc srntleri: Pazardan nwa- dis 13,05 plakla tUrk musikisi 13,30 

da hcrgiitı 5 ten 19 al.adar. ı mu!ıtellf plak neşriyatı 14,00 SON. 

Tc!cfon: 35 • 99 AK~AM NEŞRİYATI : 

ilıı•• •••••••••••••••' 18.30 plakla. dans musikisi 19,15 kon-
i ferans : Üniversite namına: Doçent MU-

----------- --- nir Sarpyener (çocuklarda kemik ve 

KALKACAI{ VAPURLAR 
Saat 

12 
9.30 

lli.30 
20 
19 
10 

Vapurun adı gittiği yol 
Ankara Karadeniz 
Uğur Edremit 
Trak l\lud:ıny:ı 

Saadet Bandırma 
Seyyar KarabiEta 
Anafarla Mersin 

GETıECEK \·.APURiıAR 

6.30 Saadet Bandırma 

14.30 Ülgen Bartın 
11.15 Trok Mudanya 

17 Tayyar fmroı 

oynak yerlerinin tilberkUlozu) 19,55 
bo?sa haberleri 20,00 Necmeddin Rıza 
ve arkadaşları tarafından tilrk musikisi 
ve halle !}m'kılan 20,45 hava raporu 
20,48 Ömer Rtza tarafından arabca söy
lev 21 ,00 Belma ve arkadaşları tarafın
dan türk musikisi ve halk şarkıları (sa
at ayan) 21,45 ORKESTRA : 

1 - Bn.lfc: La bohemiycn 
2 - Bize: Karmen fantezi 
3 - Translııtör: Valzer toroymeray 
4 - Severnk: Buvnt a mUzik. 
22,15 njans haberleri 22.30 plakla so

lolar. opera ve operet parçaları 22,50 
son haberler ve ertesi gUnUn programı 
23,00 SON. 
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Zıraat bah isleri : 

Kuraklıkla mücadele usulleri .. ._. .................................... ,,_ ........................................ . 

Sun'i yağmur nasıl 
yağdı rı h r ? 

Amerika, Rusya ve diğer memleket· 
terde ıklim itibarile kuraklığa maruz 
olan arazi sun'i yağmur ile sulanarak 
zürraın menfaati korunuyor. Rusya· 
tda kuroklığa en fazla maruz olan yer 
Volga nehri havalisidir. Bu havalide 
yaşıyan on buçuk milyon insan bir ~ek 
seneler kuraklık yüzünden açlığa du· 
çar olduğu için, Sovyet idaresi sun'i 
yağmur makineleri ile arl'Ziyi sulamağa 
başlamıştır. 

Köylü ve çiftlik sahiplerinin az masraf· 
la ve en faydalı bir şekilde sulama ter
tibatı almaları için bir k<o; türlü ted· 
bir vardır. 

Kuraklığın sebepleri 
Birinci ve esaslı sebep yağmur yağ· 

maması veyahut atmosfer tahavvülatı 

yüzünden arzulZ111dığı derecede her ye
re yağmurun ayni miktarda düşmeme

sidir. 
Toprağın eyi sulanması ve mahsu

latın güzeli yetiştirilmesi için 500 mili
metre kar veya yağmur düşmesi icap 
eder. 

Kuraklığın diğer bir sebebi de hubu 
bat ekilen toprağın sıcak ıklimli geniş 
sahralara komşu olmasıdır. (Orta As· 
ya gibi). 

Orta Asya toprakları bazı seneler 
yüzde yetmiş derecede hararetle k2N· 
rulur. Yüzde kırk beş derece sıcaklıkla 
esen (kuru ve sıcak) namlarile anılan 
rüzgir bütün ürünleri bir kaça gün, 
hatt5. bir kaça saat içinde kurutup mah 
vetmeğe kafidir. 

Yeşilliğinden bir şey kabetmeyen 
yapraklar avuç içine alınınca toz hali· 
ne gelir. 

Nebatat ateşte pişirilmiş, meyveler 
yapışık bir şekil alır. Hububat dane
cikleri henüz sütlü bir halde iken eı· 
cak rüzgArlar esecek olursa donecikler 
benekli, benekli olur. 

Bundan daha tehlikeli olanı sisle 
birlikte esen rüzgardır. Bu rüzgar ge
niş ve kurak sahralardan topladığı toz 
ları birlikte sürükliyerek ekili tarlala
rın üzerine tdöker. Bu türlü kuru rüz
garlar m2tlısutatı kökünden mahveder. 

Kuraklıkla mücadele 
safhaları 

İnsanların kuraklıkla sun'ı bir şekil· 

de mücadelesi çok eski çağlarda baş 
lamıştır. 

Mıs1r, Mezopotamya, Çin, Orta As 
ya milletleri 1sadan çok sene evvel ne· 
bir, dere ve menlxılardan aldığı suları 
bentler, künklerle kuraklığa maruz tar
lalara getirerek sulamışlardır. 

Bu şekilde sulamalar toprak ratıp 

değilse matlüp neticeyi istenildiği de
recede ıvermez. 

Çünkü kuru ve sıcak rüzgar toprağı 
zehirler; neb:ıtları sürpüştürür. 

Hatta, kanal ve su boruları vasıta

s.ile toprağı fazla miktat'da sulamak 
bile kuru rüzgarla mücadeleden isteni 
len randmanı veremez. 

Bunun içindir ki, diğer bzızı tdbirle· • 
re müracaat etmek icap eder. Bu da, I 
yalnız toprağı değil, havayı da ratıp 

bir hale sokmakla olur. 

Kuraklığa mani olmağa mahsus 
(Yağmurlama) namı verilen atetler 
vardır. 

Yağmurlama aleti üç parçadan mil· 
rekkeptir: Birinci: pompa, ikinci: su 
b:>ruları, üçüncü: yağmur danelerini 
serpen alet ... 

Tekerlekli bir vooıta üzerine yer
leştirilen pompalar maksada çok elve
rişlidir. Çünkü icap ettiği takdirde bir 
mahalden diğer bir mahalle nakli ko
laydır. 

Sun'i yağmur için nehir, göl, batak 
lık kanal, pınar ve her nereden olursa 
olsun su alınabilen su borulanndaki su 
yun gittiği yağmurlama filetleri iki 
gruptur. 

Birinci grup Horizontal: uzun bir 
kanat şeklinde olup yağmur danelerini 
kısa mesafelere kadar fışkırtrr. Kanat
ta küçük delikler vardır.. !kinci grup 
vertikaldir. Bir iletin uçlarına geçiri
len Horizontal diğer bir boru vasıtasi
le küçük deliklerden çıkan yağmur da
neciklerini uzun mesafelere kadar fış
kırtır. Bu iki grup ile çalışan arazi sa
hipleri kuraklık gören toprağın uzak
lık veya yakınlığına göre her iki grup 
tertibinden birini kullanır. 

Volga nehri civarında yapılan tec
rübelerden anlaşıldığına göre sun'i 
yağmur sayesinde buğday, arpa, çav
ıclar vesaire istihsaUitında yüzde on iki 
den altmışa kadar bir fazlalık görül
müştür. 

Bu neticede yüzden yüz seksene ka 
dar, patateste yirmi beşten yüz yirmi 
beşe kadar bir fazlalık görülmüşse de 
bu cihet bir p<.ırça da ıklime tabidir. 
Yağmurlama zamanının iyi intihap e
dilmesi de aynca müessirdir. Orta As 
yada sun'i ve ekonmnik bir şekilde 
yağmurlama sayesinde bir hektar pa
muğun yüzde kırk sekiz derecede fazla 
istihsal ediWiği görülmüştilr. Sadece 
sun'i yağmurun çok ciddi bir düşmanı 
da vardır. Bu ldüşman rlizg~rdır. Şid
detli rüzgar estiği zaman yapılan sun'i 
sulamalarda yağmur danecikleri müte
nc:ısip bir şekilde serpilemez, rüzgar 
bunları uçurur ve henilz havada iken 
kurutur. Bunun için sun'i yağmuru 
rüzgar esmediği bir :zamana tesadüf 
ettirmek lazımdır. 

SONRADAN 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN 
TiYATROSU 

Halk sanatkarı Na
şi t ve arlrodaşlan 

Yeni varyete 
numaralan 

GöRDUM komedi 
3 perde. Dans, solo, ldüet, varyete 

Localar 100 hcryer 20 paradi 10 

HALK 
OPERTt 

1 O Hazirandan iti
baren yaz temsille
rine bcışlryor. 

Gizli pamuk 
harbi 

Ekilmiş topraklar bu iletle yukan· 
dan bol miktarıda su dökülerek değil, 

yağmur daneleri gibi serpilerek sula
nır. Bu dtıneler tabii yağmur şeklinde 
nebatat üzerine dökülürken havayı da 
soğutur ve iki cihetten faydalı olur. 
Yapraklar mutedil derecede ıslanarak 

tozları yıkanır. 

Değerli mütercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan ZIŞkadan di
limize ı:e'\"lrdiğl bu eser bugünk11 
dünya hadiselerinin kaynakları

na. vnrnbllmek tein okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir. , 
Dün ve Yarın tercüme k~Uyatın

dnn 65 incisi olnrak ı;tktı. Her kl
tapçırta bulunur. 

, ...... l ............. llllr 

Y ağmurlamanın tarihi 
Geçen asrın nihayetine doğru Ame

rik<ı:ia ilk ıdefa tatbik edilen bu usul 
yağmurlama Avrupa memleketlerinde 
en çok tatbik sahasmı Çekoslovakya, 
Macaristan, Yugoslzıvya, Şarki Alman 
yada bulmuştur. 

Bu memleketler, geniş meyve, sebze 
bahçelerile buğday ve patates tarlala· 
rını, çayırları sun'i yağmurlarla sut<?> 
maktad1r. 
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ELANİK BANKASI 
'' A ,, t t-b: hisse senedi hamillerini 

umumiye toplantısına 
fevkalade 
davet 

1 

Şirk"lt esas mukavelesinin tadlll 
hakkında mUznkeratta bulunmak ü
zere Seldnlk Bankasının "A,, tertibi 
hisse senedi hamillerinin 29 Haziran 
1938 Çarşamba gUnU saat 15 de Ga. 

·ıatada Assikllrazionl Generali Ha- \ 
nmdaki ldare Merkezinde FevkaltL 
de olarak toplanacak olan Hissedar_ 
lar Umumt Heyetinde bulunmaları 

rica olunur. 
lşbu FeYknla.dc Heyeti Umumiye 

içtimaında bll'asale veya. blrvckft.le 
bulunmak lstiycn "A,. tertibi hisse 
senedi hnmillerl, içtima gününden 
asgart bir hafta ev'\"el, yani en geç 
22 Haziran 1938 tarihine kadar, his. 
se senetlerini: 

!STANBUL'da: Şirketin Merkezi
ne tevdi etmeleri lAzımdır. 

'.A.ynt surette hisse senetlerlnl, ic
tıma gUnUnden 15 gün evvel yani en 
geç Haziran 1938 tarihine kadar: 

SELA?l.'1K'te: Selft.nlk Bankasına, 
PARİS'te: GRED1T FONClER 

D' ALGERİE ET DE 'fUNlSlE'ye, 
Cambon sokağı 43 No. 

PARİS'te: SOClETE GENERA.. 
LEl'e. - Boulevard Baussmann 9 
tevdi edebilirler. 

Ticaret kanununun 385 inci mad. 
'desi mucibince her "A,, tertibi hisse 
ıenedl hamll1 velev bir hisseye ma
ltk olsa bile, miktar tahdit edilmek.. 
sizin hissesi adedince reye malik o_ 
larak müzakereye iştirak hakkını 

haizdir. 
Esas Mukavelede tadlll tekllf olu. 

nan hususat bervecht atidir: 

SELANtK BANKASI 
Esas Mukavelesi 

;I'adil edilen maddeler 
HADDE 2 - Bu maddenin eski 

şekll yerine atldckl metin konul
muştur: 

Şirketin unvanı "SELAN1K BAN
KASI TÜRK ANONİM ŞİRKETl'dir. 
TAbllyetl haseblle Türkiye Cumhu_ 
rlyetlnin kavanln ve nlzamatına tA
J>ldlr. 

Meclisi İdare Bankanın ismini 
tebdile lilzum gördüğü takdirde bir 
defaya mahsus olmak Uzere ve salft.
hiyettar makama.tın iznini almak 
şartlle, işbu ismi tebdlle salll.hiyet. 
tar olacaktır. 

MADDE 3 - Bu maddenin eski 
ı,ekll yerine atideki metln konuL 
muştur: 

Şlrketln Merkezi İstanbuldur. Şir
ket, mer't kanunlara lttlbaen lilzu. 
mu kadar oubc ve ajanslar tesis ede. 
b1llr. 

MADDE IS - Bu maddenin eski 
ll yerine atideki metin konulmuş_ 

tur: 
Şirket alel'umum aşağıdaki mua. 

melelerl yapar: 
,ı) Amme makamatı ve bllcUmle 

re~mt müesseseler, Belediye İdare
leri, her tUrlü şirket ve sair eşhas 1. 
le dahllt ve harici muvakkat veya 
sair suretlerle istikraz akdetmek ve 
)a bu gibi lstlkrazle.ra iştirak eL 
inek. 

2) Resmi dairelere ve her tilrlü 
eşhasa teminat mektupları Yermek, 
poliçe, emre muharrer senetler Ye 
~ek satmak veya iskonto etmek ve 
her nevi muameleyi sarrafiye ve ti. 
cariye ve sına.iye ve komisyonculuk 
icra ve teahhUt eylemek ve ayneıı 

resmi fondalar (Fanda Publics) alıp 
satmak ve emtia iştira ve fürubt ey
lemek ve Devlet idarelerinden, im. 
Urazlı şirketlerden ve hor nevi e~
hastan nakit, cshnm ve menkul eşya 
mevduatı kabul etmek ve her tUrllı 
ikraz ve avans işleri yapmak, ve 
,banknot ihracı glbi mUşnadatı mah_ 
susa ile tayin ve tnbsis olunan me
:vad müstesna. olmak Uıere sair Ban. 
ka ve kredi ve ticaret şirketlerinin 

'muameltltı dabtllnde bulunan mua.. 
melft.tı icra etuıek. 

3) Her nevi tesisatı sınalye ve tL 
cariye vo sarra.fiycyl ve şömcndötcr 
"' vo denizden nakliyat vo yol ve ka-
~ . 

nal ve tabrlka made·n ve dok ışle-

rlnl ve aleltimum teşebbllsatı sı

naiye ve ticariye ve menafii umu
mlyeyl müstelzim olacak şirket

leri ihdas etmek ye bu makule şlr. 
ketlere hissedar ,.e ya komandit su. 
retlle şerik olmak. 

4) Şirket merkez ve şu berinin ve 
Ajanslarının ikametine ve ifa eyıı. 
yeceği muameıa.ta mahsus olmak ü. 
zere şehirlerde IUzumu kadar emvn
li gayri menkuleyi ltendi namına iş_ 
Ura, tnsnrruf eylemek. 

Şirket ticaret maksadile gayri
menkul alım ve satımı ile meşgul o. 
lamaz~ ve Türklyede gayrimenkul 
Uzerlne ödüne para veremez. Ancak 
alacaklarını sağlamlaştırmak mak. 
sadlle munzam teminat olarak gay_ 
rimenkul Uzerfne ipotek alabUlr. 

Banka, kendi işleri için lüzumlu 
olan gayrimenkuller hariç olarak, 
alacaklanndan dolayı temellük 
mecburiyetinde kaldığı gayrimen
kulleri temellük tnrihfnden itibaren 
beş sene içinde elden çıkarır. Bu el. 
den çıknrmnnın imkft.nsız veya Şlr_ 
ket için bUyUk zararı mucip olacağı 
hallerde, snlO.hlyottar makamattan 
bu mUddetln tem<Udi talep olunacak. 
tır. 

5) Anlfülbeyan bilcUmle muame. 
ldtı kendi hesabına yahut komisyon
la yahut blllştlrak yapmak. 

Şurası mukarrerdir kf, şirketin 
faaliyeti, cari olduğu her memlekete 
göre mahallt kavanln ve nh:amatı 

mahsusa ve kararnamelere tabidir. 

)fADDE '1 - Bu maddenin eski 
şekli yerine atideki metin konul. 
muştur: 

MezkQr hisse senetleri hamile mu. 
harrer bulunncak ve bir tarafı tUrk. 
çe ve mukabili transızca veya başka 
lisanlarla tanzim ve tabolunacaktır. 
Bu hisse senetleri koçanlı bir defter. 
den mUnfel: ve sıra numarası mevzu 
olmak şartlle Mec1lsl İdare Azasın
dan iki zatın veya Azadan bir zat ile 
beraber şirket MUdUrU Umumtsinln 
veyahut Meclisi İdare tarafından ta. 
yln olunan zir murahhasm imzalan. 
nr havi olacak ve iki imzadan blrJel 
matbu olacaktır. Hisse senedatının 

devir ve havalesi ahare devir ve tes. 
Um suretile icra olunacaktır. 

MADDE 9 - Bu maddenin eski 
yerine a.tıdekl metin konulmuştur: 

Bedell tealıhilrle ödenen hisse se
nedatrnın sahiplerinden taahhurat va 
ku:ı.dan dolayı ihtar keyfiyetine 
ve aleyhlerine ikamet davaya ha
cet kalmaksızın tediyenin vücubu 
gUnUnden itibaren senevi yüzde 
dokuz hesabllc, şirketin lehine 
faiz alınacaktır. Şirket, bedell mu. 
ayyen zamanda tediye edllmlyen 
hisse senedatmr, zarar ve ziyanı sa
hibine alt olmak Uzere gazetelerle 
UAn ettikten sonra tayin olunan mUd 
detin hitamında satabllecektlr. Mez. 
ktir hisse senedatmın satışından ha. 
sıl olan meblft.ğ tahnddUs edebilecek 
noksan için medyun kalmnlr şartilc 

esbabının deyn\ne mahsup edilecek.. 
tir. Satışın basılı borçtan fazla. oldu
ğu takdirde tediyenin tahalckuku 
gUnUnden itibaren satış tarihine de. 
ğin gUzeran olan müddet için faizi 
nlzamt hesap edilerek, artanı sahi. 
bine tesllm olunur. 

MADDE 10 - Bu maddenin eski 
şekil yerine Atideki metin konul. 
muştur: 

Hlssedaran eahtp oldukları hhıae
nln nntık olduğu miktardan ve ta.U. 
bl Msse olnnlar imza etmiş oldukları 
hisse bedelinin mecmuundan mes• 
uldUrler. 

MADDE 11 - Bu ınaddenln etki 
şekli yerine Atideki metin konul. 
muştur: 

Hisse senedine alt hukuk ve ve .. 
calb, kimin elinden ge<:erse gecsln 
hisse senedile beraber hamlline ın. 
tlknl eder. Dlr hisse aonedlne ta11ar
ruf işbu ntznmnnınel dnb.nt ahlı&.. 
mına ve heyeti umumiye knrıırları. 
nn inkiyadı tnznmmun eder. Hfsşe 
senetleri lrnblll tecezzi değildir. Şir· 

ket, her hisse ıcın bir sahip tanır.Bir 
hissedarın varla ve dayinlerı hiçbir 
sebeble şirketin defatlr, tah vilAt, 
emval ve e,yasınııı haciz aıtıua alm. 
masını istlyemez ve onların taksim 
veyahut satılmalarını talep ve ştr. 
ketin umuru idaresine hiç bir vechL 
le mUdahale edemezler ve istifayı 

hukuk için şirketin envanterlerini, 
heyeti umumiyentn kararlarını ka
bule mecburdurlar. 

MADDE 12 - Bu maddenin eski 
şekli yerine Atideki metin konul
muştur: 

Şirketin işleri ldare Meclisi ve 
Idare Komitesi ta.rafından tedvir o. 
lunur. 
İDAUE MECLİSİ- Heyeti umumiye 
tarafından intihap edilmiş olan ida
re meclisi, yediden on sekize kadar 
azadan mürekkeptir. Her sene ldare 
.Meclisi azasından Uçtc biri çıkar. Bu 
Meclis, bBylece, her ile senede blr 
tecdit olunur; tıkan azanın yeniden 
intihabı caizdir. Kanunt lcablar mu
cibince, Umum MüdUr, İdare Mecll. 
sının tablt azasıdır. 

İDARE KOMİTESİ - ldare komi. 
tesl, İdare Meclfsl tarafından, idare 
mecllslne dnhil olanlar arasından 

secilen iki aza ne Umumı MUdUrden 
mUrekkeptlr. Fazla olarak ldare 
Meclisi. herhangi bir lçtimaa iştirak 
edemlyecek surette mazereti zuhur 
eden İdare Komitesi azası yerine va_ 
zife görmek Uzere lkl yedek aza se
çer. 

MADDE 14 - Bu maddenin eski 
şekli yerine ft.tideki metin konul. 
muştur: 

İDARE MEOLlSt - İdare Meclisi, 
azası meyanından, bir reis ve azami 
iki reisi sanı intihap eder~ Reis voya 
reisi sanllerln blr içtimada hazır bu. 
lunmadıkları hallerde, Mecı:s, dor_ 
hal oldefnya mahsus olmak üzere, 
reis vazifesini görecek birini secer. 

MADDE 15 - Bu maddenin eski 
şekil yerJne A.tidekl metin konul
muştur: 

İDARE MECLtSt - ldare Meclisi 
şirketin merJr.ezlnfn kl'lln olduğuma_ 
halde, şirketin menfaatinin icap et. 
tlrdlğl herhalde ve ayda asgari bir 
defa olarak toplanır. Bundan maada 
azadan Uç kişi, Meclisin akdini talep 
eyledlkte içtima eder,. 

MUzakeratm muteber olması beş 
azanın bizzat huzurlarına manuttur. 
Meclisi idarenin kararları bizzat ha 
zır bulunan azanın ekseriyeti ara
sile muteber olur. Tesavll ArA. vu
kuunda reisin reyi müreccah tutu
lur. İdare mecllshıin mUzakeratı 

zabıtnamelere dercolunduktan son
ra deftere kaydolunur, ve mezkQr 
zabıtnameler reis ne şirket mUdUrU 
tarafından imza olunur. 

Meclisin celsesine iştirak edeml
yecek olan azalar, ruznameye ithal 
edilmiş mesele hakkında reylerini 
tahrlron izhar edeblllrlor. Bu tak_ 
dirde, reyleri zabıtnameye dercedt. 
Ur. 

!da.re Meclisi, azasından nısfın

dan ziyadcsinln muvafakatini istih
sal etmek ve yukarda beyan olun_ 
duğu Uzere, mecbur! olan işt1ma.lar 
ndedinln dörtte birini gecmemek şar 
tile celselerlnl istfınat olarak diğer 
bir mahalde aktedebllir. Bu takdir. 
de, koytlyet lktlsat Vekt\letlne ihbar 
edilecoktJr. 
İDARE KOMİTESİ - İdare Komi. 

teıl, 1ktlzl\ ettikçe şirketin merke
zlnc1e toplanır. tdare Komitesi ka
rarları usuıu dairesinde tasdik edil. 
rofş bir dMtere knydedfllr ve her ka. 
rarın aJt.ı Komite Reis ve azaları ta
rafından imzalanır. 

İdare Komiteslntn ittifakla verdL 
ğf kararlar doğr 1 dnn doğruya, ekse. 
riyotle verdiği kararlar, İdare Mec_ 
lfsinln tasvibinden sonrn Infnz olu
nur. 

MADDE ıo - Du maddenln eski 
şekH yerine Atideki metin konul
muştur: 

lJ>AlU<J MEOL1St - İdare Meclisi 

azasından birinin vefatı veya. istifası 
vukuundan veya sair bir sebebteıı 

dolayı yeri inhntU ederse, İdare Mec. 
llsl, onun yerine, muvakkaten aza 
tayin eder ve intihabı ka.t'l gelecek 
Heyeti Umumiye tarafından icra O

lunur. ldare Meclisi, azanın haddi 
azami ola.o on aeklze iblAğı fçin dl· 
ğer aza dahi tayin edebllir. Şu ka.. 
dar ki, yeniden tayin kılınan azanın 
ka'Uyyen intihap ve tayinleri husu. 
su heyeti umumiye tarafından tas.. 
dlkdik kılınacaktır. 
~Iı\DDE 18 - Bu maddenin eskl 

şekli yerine ft.tldekl metin konul
muştur: 

iDARE ~mcııtst- ldare Mecllsi, 
muayyen umur ve mesallhin ifası 

veya muayyen blr müddet veya u_ 
muru cariyenin tedviri için husust 
bir vek~letname ile kendi selAhiyet. 
lerlnl tamamen veya kısmen kendi 
azasından bir veya bir kaçma tevflz 
edebilir. İdare Meclisi, kezalik, me. 
sallh ve um uru cariyenin tedviri için 
barlcte bir veya birkaç kişiye saıa.

htyetlerinhı tamamını veya bir kıs. 
mmı verebilir. İdare Meclisi, bu ze. 
vata ve kezalik murahhas azalara 
verilecek maktu veya nisbt maaşları 
tayin eder. 

MADDE 19 - Bu maddenin eski 
şekll yerine Atideki metin konul_ 
muştur: 

tDARE MECL1Sl - İdare Mecllsl, 
şirketin işlerini tedvir.de ve betahsis 
t\tlde zikir ve tada.t olunan muame· 
lAtı ifaya mezuniyet ve salAhlyetl 
vasfa ve kft.mileyl haizdir. 

ı - ller nevi istikraz akdine ve 
para tahsilltına; sınat ve ticart te.. 
şebbilslere girişilmesine ve bunların 
işletilmesine ve şirketin her nevi 
tesisatı sınalye ve tıcareye ve sarra. 
!iyeyi teşkil etmesine ve bu glbi te.. 
şekkilllerde hisadar olmasına dahl 
mUsaade eder. 

2 - ldare Meclisi, Memlekette ve· 
ya Memallki Ecneblyede şubeler 

ihdasına müsaade eder. Htisntı suret
le icrayı faaliyet etmeleri için, ıtı. 

zumlu addedeceği sermaye miktarı
nı bu şubelere ita eyler, mUnasip 
g6rdilğü takdirde, şubeleri Hga eder 
veynhut bu şubeleri münasip ve mu
vafık bulacağı "eralt tahtında dev
reder. 

3 - İskonto, ikraz, tevdiat ve re. 
hln mukablll a'\"anslarm şeraiti u. 
mumiyeslnl tesblt eder. 

4 - Şlrketln mUdtır ve ikinci mU
dUrlerini, ajan ve memurlarını nasb 
ve azleyler ve bunların vazife ve sa.. 
lrthiyetlerlnl, maaşlanm ve eenellk 
ikramlyelerJn1 ve icap ettiği takdir. 
de kefalet alq;elerintn miktarrnı ta_ 
yin eder. 

Cart kanunlara göre, şirket namı
na vaz'ı imzaya mezun mUdnr ve me. 
murlarm şirketten herhangi bir şe. 
kilde olursa olsun ya doğrudan doğ. 
ruya v~ya muvazaaten bir kredi al
maları veynhut şirkette gerek kendi 
lehlcrln,o ve gerekse menfaatter bU-
1 nndukları müesseseler veya eşhas 

lehin, kredi, teminat veya kefalet 
almaları memnudur. 

5 - Şlrltetln imzasını vazetmeğe 

kimlerin sallhlyctl olacağını ve 
ne suretle vaz'ı imza edileceğini ta. 
yln ve tahsis eder. 

6 - Heyeti umumlyeye takdim kılı 
nacak hesabatı her sene kat ve iz
har eder ve hlssedarana tevzi oluna_ 
cak temcttUUn mtkdarınr muvakka. 
ten tayin eder. 

7 - Jı"niz getirecek phtsmanları, 

ve şirketin mevcut paraelle ihtiyat 
akçesinin sureti isttmallni tayin e
der, ve alelllmum şirketin kUfel 
umur ve muamelMIIH idare eder. 

8 - Her türlü taahhüt ve mukave
leleri uzlaşma ve tahkim muamele_ 
lerlnl yapar ve şirket namına olarak 
müddei ve mUddcaleyh sıfatlle ma. 
hnktmtn k!ffesl huzuruna tsbatı 
vUcut oylJyccck kimseleri nasbeder. 
oirkote ait her ncvl emali ahiz ve 
knblz ve devir ve füruhta mezuniyet 

verir ve her nev1 fa!zli eshamı ıataı' 
ve satın alır, bedelini aldıktaıl 
sonra veya almaksı:ın ııre• 
emvali menkule gerek g.,rl 
menkuller üzerine vazedllon ııa
clı ve !tlrazattan ve rehin kayıtla
rından vnzgecer \e haiz olduğu Jlef 
tUrlU hukuk ve imtiyazdan teraıa& 
ve ipoteği fekkeder, alelftmum ııet 
tUrlU hakkx teknddUmU bahş ve Jıef 
nevi umuru ide.re ve tasarrufa mO.. 
tealllk olan bilcümle muamelA.tı lf• 
ve icra eyler, Meclisin mukarrerat!· 
na t!bl olmak ~artlyle şirket umuru
nun idaresi tein azasından bir vef' 
bir kaç zata salAhlyetl kA.ti1e 11• 
"Murahhas Aza,, sıfatını ita edeblllf 
ve bu ytlzden maktu veya ntsbl Jtell· 
dtlertne verilecek ticrctln mfkdarıl11 

tayin eder. 

9 - İdare Meclisi, dahtıl bir ııı. 
zam name ihzarı ile mUkelleftlr ve 
bunda bilhassa kanuna uygun suret.. 
te mUşterllere açılacak krediler tçlO 
takip olunacak eşkU ve merastlJll 
tesbıt eyler. 

10 - tdare Meclis!, İdare KomJte.. 
si nln faallyetlnl murakabe ile ıntı• 
kelleftir. !da.re Meclisi nznlarındall 
her biri ldn.re Komite .. inden, bu ıco.. 
mltenln faaliyeti hakkında her tilf• 
ıu malf.lmatı lstcmeğe, münasip ıore.. 
ceği her nevi kontrolil yapmata ıa· 
lAhlyetlidlr. 

Şurası mukarrerdir ki, ldııre MeC
llslne bahşolunan salft.hlyetler tahdi· 
dl olmayıp ta'dAdldir. 

lDARE KOl\ıtTESl - İdare Komt.. 
tesl, kanunun kendisine tfasmı tevdi 
ettiği vazifeleri görmekle mükellef· 
tir. 
İDARE MECJ-'tst ve İDARE )[0 .. 

MlTESt- Kanunun ahkft.mını tatbl. 
ken, ve ondaki istisnalar mahfutll 
kalmak şartne !dııre Meclisi ve ld.., 
re Komitesi reis ve azalarının dol• 
rudan doğruya veya muvazaa yold 
ile Bankadan her ne şEıkilde olurs• 
olsun kredi almaları Bankaya lehle.. 
rlne olarak kefalet veya teminat veı 
dlrmeleri yahut menfaat rabıtaall• 
bağlı oldukları eşhas ve mUesseseıer. 
lehine kredi, kefalet veya teminat 
verilmesini temin ettirmeleri melllA 
nudur. ldnre Meclisi ve İdare Komi• 
test reis ve aznları Hukuk Usuın MU.. 
hakemelerl kanununun 245 tncl 
maddesinin 3 numaralı bendinde 1.., 
zılı derecelerde karabeti bulunall 
kimselere taallQk eden kredi, te111l• 
nnt ve kefalet talplerlnin müzakere.. 
sine iştirak edemezler ve bu tş ha1'-> 
kında rey vermezler. 

MADDE - 20 Bu maddenin eıltl 
şekli yerine Atideki metin konul
muştur: 

Heyeti Umumiye, bir ilt4 azami 00 
sene Icin kanunun ta.rln ettiği vasLt 
teleri !fa etmek üzere bir ve1a bit 
kaç mUrakip tayin eder. BunıarıO. 
başlıca vazifeleri senelik hesabatl 
tetkik ve raporlarını heyeti umuJl)I. 
yeye iblAğ etmektir. Bu raporıat 
bankanın merkezinde blsseda.rlarJJ' 
emrine Ama.de tutulmak Uzere ııerr 
ti umumiyenln içtime.ından uı~ 
15 gün evYel idnre meclisine teY 
edilmelidir. Milraklpler heyeti UJDlJ.o 
mlyeye verdikleri raporlarının btref 
suretini a!Akadar Yeka.letıere d• 
takdim ederler. 

Heyeti umumiye, muvazzaf mor., 
kiplerin vazUelerlnl yaparoadıklatl 
hallerde, bu vazifeleri ifa edeee1' 
yedek mürakipleri tayin edebtılr· 

Kanun bUkUmlerinl tntbike!l v• 
kanundaki istisnalar mahfuz ~-1-
mak Uzere mUraklpler, şirketten ııef 
ne şekilde olursn. olsun, gerek do~ 
rudnn doğruya gerek muvazaa ta 
kile kredi, kefalet, teminat .ı.
mazlar, ve ayni şekilde menfaat r,,,_ 
bıta.slle bağh oldukları eşbal ~ 
müesseseler lehine kredi, kefalet 
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ya tominat verilmesini temin • 
mnzler. 

MADDE 28 - Bu maddenin 



eetıı yerine Atideki metin konul
ınuştur: 

Şirketin malt senesi 1 K.Sanlde ve 
31 K. Evvelde biter. 

İdare Mecıtsl her sene sonunda 
elrkettn vaziyetini matlQbat ve dU. 
Yunatını hülA.Ba eden umumt mevcu. 
dat defteri tanzim eder. Heaabat 
lieyetı umumlyeye arıolunur; He. 
retı Umumiye işbu hesabatı tasdik 
veya reddeder ve mtiraklplerln ra
I>orunu dinledikten sonra temetUlUn 
Itılktarını tayin eyler. Senellk btlAn.. 
«:olarla ve kAr ve zarar hesapları 

hıecllsl İdare ve mUraklpler raporla.. 
rııe birlikte Heyeti umumlyenln top 
lauma tarihinden itibaren bir ay 1. 
tinde Maliye ve İktisat Vek!letıe
rıno verilir. BU!ncolar ayni mllddet 
zarfında, biri Resmt Gazete olmak il. 
zere en az iki gazete ile neşir ve U!n 
olunur. 

MADDE 20 - Bu maddenin eı:ıkl 

Şekli yerine Atideki metin konul. 
ı:nuştur: 

Hasıltıtı gayri sUlyeden masarlfl 
umumiye ile bllcUmle taahhUdat ten. 
zil edlldlkten sonra kalan hasılAtı 

safiye temettüatı teşkil eder. 
Bu temettUattan: 
a) % 5 bir kanuni ihtiyat akçası 

teşklllne, 

b) % 5 ileride vukuu muhtemel 
zarar karşılığına, 

c) % 6 "A,. hisse senedatının te
diye olunmuş olan sermayesine 6 
ıncı madde muharrer olduğu veçhi. 
le kllmllltı.tlf bir ilk hisseyi temettü 
tcvzlinc muktezi meballğe. 

d) - Tahsis ve tefrik olunan ar. 
tan kAr, veçhıA.ti Uzere te .. ·zl oluna. 
caktır: % 10 aralarında tevzi olun
mak Uzere Meclisi idare azalarına: 
% 5 hastalanan memurlara yardım 
olmak üzel'O Meclisi idare emrine o~ 
lan teavün akçesine, ayrılır. 

Bunlardan sonra kalan kA.r fa.zla.. 
ıı seneyi Atlyeye devri veya busuat 
ihtiyat akcesl teşklll için heyeti u. 
mumlyece tenalp edilecek olan mik
tar tenzil edildikten sonra blHlmum 
''A., ve "B,. senetleri arasında bil! 
tefrik ve mUsn>at Uzere tevzi edile. 
cektır. 

MADDE SO - Bu maddenin eski 
şekil yerine Atideki metin konul. 
ınuştur: 

Knnunt ihtiyat akçesi ve tleride 
"ukuu muhtemel zarar karşılığı 29 
uncu madde mucibince her sene kA.. 
rından ifraz edilip teraküm eden 
ttıebaıtğden miltehasslldlr. 

Kanunt ihtiyat akcesi şirket ser
mayesinin beşte birine baltğ olduğu 
takdirde temettüattan her sene ay. 
rıımış olan miktar heyeti umumiye 
karartıe ya tenzil veyahut Uerlde 
Yonıcıeıı ı rraza baı;,lamak üzere talik 
olunur. 

29 uncu maddede derpif olunan 
lbtıynt akçeleri sermayenin tamamı. 
ııa bnllğ olduğu takdirde, heyeti u. 
llıumlye kararlle ilerde vukuu muh
temel zarar karşılığı olarak her se_ 
ne ayrılan miktar ya. tenzil veyahut 
talik olunur. 

liasllatı senevlye şirket sermaye. 
sı Uzerlndcn hisse başına bir temettti 
tevzllne kifayet eylemedlfi takdirde 
lloksnnı 29 uncu maddenin son fık. 
rasında derpiş olunan husust ihtiyat 
lkceslnden tltmal edlleblltr. 

)!ADDE 82 - Bu maddenin eski 
tekıı yerine Atideki metin konul
:ı:nuştur: 

Heyeti Umumiye, şirket sermaye. 
lllntn nısfını kaybedince inkizayı 
llıUddctten evvel feshine karar ve. 
rebııırse de bundan gayri halde şir. 
lcetı mUddeti munkazi olma.dan ev
"eI feshi ancak şirket sermayesinin 
llsıfına malik hissedarların kararlle 
lllUrnıtun olabUI r. 
~(AJ>DE 83 - Bu maddenin eski 

!Jekıı yrrlne Atideki metin konul. 
llluştur: 

Şirketin Jnkızai mUddetlnde veya 
daha. evvel feshi halinde Heyeti u. 
:ı:nuı:nıye, Meclisi İdarenin teklifi U. 
ıerınc tasfiyenin şekllnl tcsblt, bir 
" 0Yn mUteaddlt tnstlyo memuru ta
l-in, tasfiyeye memur olanlara mef. 
111.lh şirketin bütlln hukuk, hisse se. 
netleri, ohllgasyonlarmı flhnra dov. 
~e>tnıck hakkı dahil olmak üzere, tcs· 
it edeceği hak ve eali\hlyetlerl 

tc.>fvtz eder. 

lJ 1'ısffyc cereyan ederken Heyeti 
nıunııyenln anlAblyetı şirketin hal. 

ıt faaliyetincle haiz bulunduğu sa. 
lAblyetln ayni olarak baki kalacak. 
tır. 

Heyeti Umumiye, ezcllmle tasfiye 
hesaplarını tasdik, tasfiye memur
larını tayin ve Meclisi İdarenin se
lAhiyetıerine nihayet vermek hakkı 
na maliktir; 

Şirketin hini taafiyetınde airkett 
mUnfeslhanın bflcUmle dllyunatı tea. 
viye edildikten ve "A,, hisse senedatı 
için tediye olunmuş olan sermaye 
tesviye olunduktan sonra geriye ka· 
lacak mebaliğ kArı teşkil edecek ve 
"A,, hisse senetleriyle "B,. temettU 
senedatı aralarında bll!tefrlk ve 
mUsavl bir surette tevzi edilecektir. 

MECJ,tSt İDARE 

SELANtK BANKASI 
"B,, Tertibi temettü sened
leri hamillerinin hususi he

yeti umumiye toplantısı 

"B,, TERTİBİ TEMETTÜ SENET. 
LERt HAMlLLERtNJN HUSUSİ 
HEYETİ UMUMİYE TOPLANTISI 

SelAnik bankasının "B,. tertibi te
mettü senedi hamllleri, esas muka
velenin 6 ıncı maddesinin 10 uncu 
bendine tevfikan "A,, tertibi hisse se 
nedi hamlllerinln ayni gündeki fev. 
J:aldde toplantıstnda mevzuubahı o. 
lacak olan Esas Mukavelenin tadlll 
teklifinin kabulU halinde "B., tertibi 
temettu senedlerlne merbut hukuka 
ciheti taalluku hususunda müzake
rede bulunmak üzere. 29 Hazirav 
lAhlyetıerine nihayet vermek hakkı. 
1938 Çarşamba günü saat 16 da Ga.. 
!atada Aeslkurazloni Generali Ha.. 
nındaki İdare Merkezinde Umumt 
Heyet toplantısında bulunmaları rl. 
ca olunur. 

Bu toplantıda bll'asale veya bflve
kAle bulunmak .lstlyen "B,, tertibi 
temettü ıenetlerl hamilleri, içtima 
gUnllnden asgart bir hafta evvel, ya. 
nf en geç 22 Haziran 1938 tarihine 
kadar, temettü senetlerlnt 
lSTANBUL'da: Şirketin Merkezine 
tevdi etmeleri lA.zımdrr. ' 

11 - KURUN 7 HAZtRAlf 1931 ' 

Ayni suretto, temettu senetlerin!. 
lttlma gUnOnden 1& gUn evvel, yant 
en geç 16 Haziran 1938 tarihine ka. 
dar: 
SEfo\NİK'tc Se1An1k Bankasına: 

PARİS'tc: GREDtT FOXCİLEr. li' 

AT..OERİE ET DE Tm1SfE're Cam· 
hon soknf:ı 43 N o. 

PARts·t~: SOCİETE GEXF.1!4. 
liF.'e Ronlevard Hanssmann No. 9 
tevdi edebtlfrler. 

............................. 
lloklor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Esas Mukavelenin 6 tncı maddesi. 
nfn 9 uncu bendine tevfikan, her 
"B .. tertibi temcttU ııenl"dl hamili. ve 
lev bir temettü ıııencdlno malik olı:ıa 

bile. miktar tahcllt edilmeksizin, te. 
metti! senedi adedlnr.e, reye mallk o. 
Iarak müzakereye iştirak hakkım 

haizdir. 

Dahiliye Mllteba111aı 

Pazardan bıtka gllnlerde öğleden 

aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
İltanbuda Divanyouncb (104) nu· 
maralı huıuıi kabineınde baatalanru 
kabul der. Salı, cumartesi gilnleri 
sabah "9,5 - 12,, aaatleri bakild 
fukaraya mahıuıtur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

t;sklşehlrde 
Yeni .l>oğan Kitabevi 

Açıldı 
Eskişehir - ırnprU üzeri No. 14 

, Yenldoğan Kitabevi: Kurun'un 
Eskişehir ve havallsl umum bayiidir. 
Her nevi 11An ve rekll\.m kabul eder. 

Yenldoğan Kitabevi - Vnkıt mat
baasının oıkardığı (DUn ve Yarın) 

~ercüme kUlllyatının Eaklşehlr ve 
hnvallsl satış merkezidir. Taksitle 
bu kitaplara sahip olmak arzu eden· 
Ier Yenldoğan Kitabevine müracaat 
edebilirler. 

TUrkçe ve ecnebi dlllerde her nevi 
gazete, mecmua ve kitap .• 
- İntizam - Dilrtlstltlk - Sür'at -

l.'ENIDOGAN KİTABEVİ ~mcı,tst İDARE 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neffe
clilen Bizon" im 
paratorluğu tari 
hi il6 66 cm ta 
maml.anm!~tır. 

Başlı ba~na v 
bütan ilim aeve11 
leri dôyuraook aı .. 
recede gü~el ol.a·: 
bu kiltüph.ıne ... 
çinde iktısrult, , 
debi ve ilmi m~· 
tular 11.:crine yu 
~ılnnş en veni 1 

tapları bulur!l•.
nuı, Terciı n:cu., 
Türk o7;ııyurıı. 

rıııııı ço1.; !/ili~ • 
dmı tanıdığı Şl)h 

siuctlcr tarafı· 

ctan yapılmışı 
Kitapl<Jrı taptı. 

ve 'Pluhtclif ~erik 

ri 7ıcrnkcnde <''" 
rak alan!ara t " 
ıillit yapılır. l r. 
raoa.tıt yeri: ta. 
tanhul - V ulrl: 
l'urdu. 

- KURUNun kitap ,eklinde roman tefrikası. -
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na dilşmUştUm. DUşUnemedlm. Bildiğimi söyle
mezsem, doğru hareket etmlş olacağımı sanıyor· 
dum; dedi. 

Marlov: 
- Vazlyetlnlzln lnceli!lnl anlıyorum, diye ce

vap verdi. Gayet hayatı bir mevzu. Uzerlnde, tar. 
çabuk dUşUnülemez. Şimdi size hitap ediyorum 
Sir Rubent Ldtfen, bana, Dr. Despardi hakkında 
büttin blldlklerlnizl anlatır mısınız? 

Sir Ruhen, anlattı: 
- Kendislle birkaç sene evvel Amerlkada ta· 

nışmıştım. Her ikimiz de, "Beynelmilel Meteorcr 
loji BlrUğl., nln blr t>plantısına gelmiştik. Des
pardi, Meteorolojiye, keyfi için merak sarmışa 

benziyordu. Ben ise, raporlarım olduğu için, nis
heten bu mevzula alAkadnrdıın. Fakat ondan 
sonra hiç birlblrlmlze rastlamadık. İkinci defa 
olarak, kızım Mndlenfn şerefine verdiğim ziya
fette gördüm. tnglltereyl ziyaret için geldiğini 
söylilyordu. Bu mUnasebetle bcmlmle arkadaşlığı· 
nı da. yenilemek arzusunu duymuş. Artık kova
mnzdım ya .• Kendisine o akşam için ziyafete iş
tirak etmesini ve misafirlerimle dans etmesini 
teklif ettim. 

Mo.rlov dUşUnccll bir tavırla: 
- Anlıyorum, dedi.... Hele Dr. Dcspardi'nln 

sizin samimi bir dostunuz olmayışı hoşuma gidi
yor. Bundan başka, Dr. Despardl Londraya ıele-

du. O kadar yorgundu: 
Masanın Uzerlnde duran bir fotoğrafa dolu 

gözlerlle bakıyor, göğüs geçiriyordu. Bu fotot· 
rar, kaçırılan kızı Madlcnin fotoğrafıydı. 

Marlov konuştu: 
- Benim görUşllme göre, diyordu. Bütün bunla

rın ardında Dr. Despordla bulunuyor. Prat. bana, 
Misle Madlenln cnlınan lncl gerdanlığına ait e
hemmiyetli bir şey eöylfyeceğl hakkında telefon 
ettiği zaman Dr. Despardl benim odamdaydı. 

Prat, Marlov'un sözUnn keserek: 
- MUsnade et, dedi. Sana her şeyi anlatacatım. 
Marlov te!A.ş eseri gösterdi: 
- Sen müsaade et, dedi. Bu dakikaya kadar 

bir şey söylemeyip beni, karanlıkta bıraktıtına 

göre, biraz daha bokllyemez misin. Şimdi ben ıl· 
zc söyllyeylm. Bakalım, bana anlatacağınıza aı 

çok yakın mı? •.• 
- Buyurun: 
- Despardl, sizi her hangi suretle bu hırsızlığa 

C!alr küçllk bir mnl\imat bile vermekten menet
mek istiyordu değil mi? 

- Evet mUdlrlyete. 
- Sizin mlldilrlyete gelerek bfze malumat ver-

mek üzere olduğunuzu da blllyordu. 
- Evet. 
- Siz, evden çıkıp müdüriyete gellnceye kacl&t 

rececek zamanı hesap etti. Ve benim 7U1't&11 .. • 
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Dcvl~t Demıryolla,ı ve Limanları iş/Pt.-ne 
L'm11m idaresi ilanları 

De,·ıet Deınlryollal'ı Yol, Cer, Tlcat"et \'l'J Ilasrltı.t Hnrckct, Muhasebe, 
l\Ialzemo servislerl için Ankarada ve İşletmelerde çalışmak üzere müsaba
ka ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar Yüksek, Lise, Orta mektep mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 130 

lira, lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 li
ra, orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan lisan bilenlere C7 lira 
Ucret verllecektlr. 

Ankarada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisatı veri
lir. Tallplerln 35 yaşım geçmemiş ol mal arı ve memurin talimatnamesin
deki memurluk evsafını haiz olmaları şarttır. Her tahsil derecesine göre 
ayrı ayrr imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumi malfımat rlyazi
ye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ihtiyarı her hangi bir lisandan da 
yazı yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara, Haydarpaşa ve lzmir, Adanada 
işletme mlidürIUklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20 Haziran 938 pazartesi günü saat 13 de başlıyacaktır. Td
Iip olanların ellcrlndckl vesaik ile işletmelere mliracaat etmeleri ve ta
lepnamelerlndc hangi sorvise intihap ettiklerini ilave etmeleri imtihan
dan evvel İdare Doktoruna muayene olmaları lüzumu na.n olunur. 

(1717) (3339) 
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O O K 1' O R 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergün l 5 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!35 

it lJRl1/Va abon11 otu
nuz ve edininiz 

G<'mIDı.")tlYEN ÇETE 

de bulunduğunuz sırada size telefon etti. Öyle hareket olduğunu öğrenmişsinizdir. 
değil mi? Sir Ruben, şimdi damadına kızıyordu: 

M. M. Vekaletinden: 
Miııt Müdafaa VekAleti lnşaat şu besine kalörlfer ve sıhhi tesisat işle.. 

rinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel a1• 
rılmamak şartıyla ücretll ve diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır· 
Taliplerin aşağıda yaztlr vesaikle An karada Vekillet İnşaat şubesine bfZ.. 
zat veya tahriren ve istida ile talep edeceği Ucret miktarını da bildtrınelC 
Uzere müracaatları. 

a - Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdlld1 

sureti. 
b - Askerlik vesfkasr. 
c - Zabıta ve adliyeden alınmış bUsnühal vesikası. 
d - Tam teşekküllü heyeti sıhhı ye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesatli, 

C4> ·caa2or 

AHEXK VE MANDOLİN AL~IAK İÇİN --ı 

Ahenk Mucidi Silleyman Suat )fuslkf Ticarethanesi 

Adresine müracaat ediniz 
Eskişehir. ı 

,.,._____ Memnun kalırsınız -------____ ___.,._ 

1939 Nev 't'ork sergisi 
Dekorasiyon müsabakası: 

1 - 193!) Nev York Dünya Sergi sinde inşa edilmiş olan TUrkiye Pa"l· 
yonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka. açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resim Ier İktisat VekAletinin tayin edeceği 
bir Jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resim !erin nihayet 15-7-938 tarihine ka• 
dar Anlrnrada İktisat Vekiiletinde New York Dünya Sergisi Türkiye k<>
ıniserllğlne makbuz mukabilinde tev dl edilmiş olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan san'atktı.ra 1000 lira mükHat verilecektfr. 
5 - MUsabakaya girip te kazana mıyan snn'atkft.rlara ald eserlerdcll 

istifade edilen kısımlar için verilecek bedel Jüri hey'etince ayrıca takdir 
edilecektir. 

6 - MUsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve satre 
hakkındaki şartname, Türk Paviyonu pH\nfyle · maktaları ve bu hususta 
H\zım gelen izahat Ankarada İktisat Vek!Ueti dahlllnde sergi komiserli• 
ğinden alınabilir. (1720) '(3341) 
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ÇOCUKLARINfZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
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Çocuk Esirgeme U.nrnmunnn 

vnktiJe bir aile ktitüpbanesi ola

rak bastmlığı İkizler serisinde 

dnydnğnnuz bu eksJkUğl bu gU. 
I 

zcJ çc rc~lnıll büyük h1L.Aye kita-

bı ile dolclııruhnuş buluyoruz. 
Kültür bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, tik okul çağındaki tocuk. 

lar için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayıDTz: Flatı 60 kuruş: 

posin l~ln 4 kuruş 111\ve ediniz. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 

- Tamamen öyle. 
- Size telefon eden adam Dr. Despardinin ta 

kendlslclir. Eğer, çenenizi tutmaz da, inci gerdan 
lık hırsızlığına dnir bildiğiniz her hangi bir sırrı 
ifşa edecek olursanız, elinizden nişanlınızı alaca· 
ğını söylemedi mi? Tahminim doğru değil mi? 

- Toy, budala, diye haykırdı. Ya bu tedbir
sizliğin yüzünden kızıma bir zarar gelirse ... 

1\larlov söze karışarak: 

tızun yıllar ayrı 

ayrı tetkik ve te
tebbü edilmiş bir 
n.ev::u olduğu hal
de bugün bile ay
dınlatılmamış bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu taraf mdan 
lisanımıza çevri
le" Bi::ans lmpa
ratorluğımım ta
rihi adlı 1dtap 
bu aydııılatılma

m ış tarafları tes
bit etmekte ve bii
tiin Bizans tarihi
ne temas ederek 
Şarki Avrupa im-

Prat, şimdi bir mahcubiyet ve pişmanlık duyu
yordu. Önüne bnkarak: 

- Tahmininiz çok doğru, dedi. HA.dlse tama· 
men göyle cereyan etmiştir. Keşke akıl etseydim 
de, size dnha önceden söyleseydim. 

- Keşke söyleseydiniz. O zaman bütlin bunlar 
olmazdı. Her ne ise, ,şimdi "Nasıl yapsak daha 
iyi olurdu?,, yoksa "Daha ne yapabiliriz?,, gibi 
şeyleri mlinakaşa. etmenin zamanı değil ... 

Sir Ruben yüksek sesle: 
- Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu. 
- No demek istediğimi anlat2j ım. Her halde 

görUnmiyen çete nzasınclan biri, bu eo;i göz altın
da bulunduruyor ve honi, Prat ile birlikte bura
ya girerken görmüştür. Bundan da Prat'ın ver
diği sözll tutmayıp lıerşeyi söylediğine hükmede
ceklerdir. Korkarım bu suretle, görünmlyen çe
t@nfn, Prat hakkında başka Imrarlar vermeleri 
muhtemeldir. lnşallnh bu size bir ders olmuştur 
da bundan sonra polise itimat etmenin en doğru 

- Damadınıza o kadar yüklcnmeyinlz, dedi. 
Çünkü siz de, onun kadar kabahatlisiniz? 

- Neden kabahatli oluyormuşum ... Hem siz 
burada bana vaaz edecek yerde gidip kızımı bul
sanıza? 

- Kabahatlnizi söyliyeyim. Eğer bundan iki 
gece evvel komiser Drodi ile görüştüğünüz za
man, ona Dr. Dcspardi'nin hususi surette davet 
edilmeyip, baloya kendiliğinden gelmiş olduğu

nu söyleseydiniz, tetkikatımızın istikameti ta
mamen değişmiş bulunurdu. Zabıta, halkın, ken
disini sık sık itham etmesine alışmıştır. Fakat 
biz buna aldırmayız. Biz cefakeş ve .dayanıklı in
sanlarız. Da.km ben şu saatte uykumu terketmiş 

ve sizin işinizle uğraşıyorum. Çok rica ederim bi
raz makul olunuz ... Her ikiniz de! 

Müfettiş Mnrlov'un sokukkanhlıkla verdiği 

lıu ahli\.k dersi ve doğru sözleri, karşısındakileri 
dUşündürmUştu. l\larlov, onlara pek sempatik ge
liyordu şimdi.. Ona hürmet etmeğe başlamışlar

dı. 

Prat: 
- Ilıma telefon edildiği zaman :fazla heyeca-

paratorluğunun 

bin senelik vul..-u
atını hikaye et
mcldedir. 

Fiyatı yih ku
ruş olup her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan
bııl, Vahit rıırdu. 

Sahibi Asnı us 
Ncşri~at mildürü Refik A. Sevengfl 


