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31 
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Ytl: 20-3 
Sayı : aeo1-1021 1STı\1'1;13UL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (lstanbu1) 
Telgraf adresi: Kurun . fslanbul 
Telef. 21413 (l'azı), 2~ ;, •O (idare) 

Bugünkü sayımız 
lıavemizle beraber 

24 
SAY/FA 

ltalyan - Yugoslav anlaşm·asından sonra -

Orta Avrupada bir kay
naşmadır başladı 

Yarın Belgrad'da Küçük Anfaşma konseyi toplanıyor 
Gelecek hafta Avusfurgp Başvekili Romaga, 

ita/yan Hariciye Nazırı P~şteye gidecek 
Belgrarl anlaşması Avusturya ve Macaristan 

kralhğına engel teşkil ediyor 
Belgrat, 30 {A.A.) - Akşam gaze. J 

telcrinin verdikleri haberlere göre, dııi 
bakanı B. Antonesko Ye B. Krofta l 
nisan saat 9,30 c!a Belgrada gelecek· 
lerdir. 

Küçük Anla.sına daimi kons~yinin 

J:onfcransı iki gün sürecek ve üç mcm 
Ickctin hariciye nazırları 2 nisanda 
matbuat mlimessillerini kabul ederek 
ınesa lerinin neticesini bildirecekler-
dir. 

(Soııu: Sa. 2 Sil. ,,) 

Türk-Alman ticare
tinde markın rolü 

Kliring hesaplarında 51 kuruş olarak 

1 
kaydedilen markın arsıulusal 

ı kıymeti 25 kuruşa kadar düşmüştür I 
Yazan: 

......., _______ ASIM VS--------

(Y~ısı, 2 incide) 

Hitler Umumi Harp 
Generali ile görüştü 

Bu görüşmede m11vcut zorluklar ve 
anlaşamamazlık/ar halledildi deniyor 

Münih, 30 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Mevcut zorlukları ve suitefchhüm -
(Soııu) sa -~ Sil) 5) 

Dahiliye Vekili 

Cenuptaki 
hudut lş Banl.r:ısı mUumi Hcyc.tiııiıı cııı·c7•si .qilıı A?ıl.-araıla yaptığı tO'plantı: (Yu. 

forrla Umumi Heyet azaları) ~altta) toplantıya ri.yaset eden B. Fuat Bıılro 

emniyetimiz 
hakkında izahat 

verdi 

Fransa, lngiltere ve 
Amerika arasında 

Ankara, 30 (A.A.) - C. H. Parti- U 
si Kamutay Grupu idare heyeti baş • fl em 
kanlığından: 

C. H. P. Kamutay gn.ıpu 30 mart 
l.937 sa 15 Jc r ıs vekili Hasan Sa -

lktısadi, hem siyasi 
anlaşma yapılacak 

bir 

kanın başkanlığında toplandı. Londra, 30 (A.A.) - Philip 1 
Cenup vilayetlerinde tetki1< scyaha- Jordan'm Nevs Chronicle'de yazdı. 

tinden dönen İçişleri Bakanı ve C. H. P. ğma göre. beynelmilel şeker konfo
gcnel sekreteri Şükrü Kayanın cenup ransında Amerıkayı temsil etmek 
hudutlarımızdaki şekavet vak'aları ve iizere bugün buraya gelen Narman 
hudut emniyetinin bugünkü durumu, Davis, lngiltercye seyahatinden 
alınması gerekli görünen tedbirler hak- İstifade ederek, lngiliz hükumetile 
kında verdiği geniş izahlar ve muhtelif hir Fransız - İngiliz - Amerikan 
üyelerin mütalca ve suallerine verdiği iktisadi anlaşması akdetmek imkan
cevaplar grupça derin alaka ve hususi lannı arıyacaktır. 
ehemmiyetle dinlenmiş ve yakın bir za- Jordan'a göre, Blum ile Bullit 

bu üç. büyük demokrat devlet ara· 
smda gümrük duvarlarının indiril· 
mesi ve sulhun muhafazası için si
yasi bir anlaşma aktedilmesi hak
kında esasen görüşmüşlerdir. 

Rivayet edildiğine göre, lngil· 
tere Ottava itilaflarına muhalif olan 
bu projelere itiraz etmiş 'e nazır 
Runciman da Reisicumhur Ruzvel
ti ziyareti esnasında ingilterenin Ya· 
ziyetini izah etmiştir. 

manda Vekilin Büyük Millet Meclisine --------·-------------------

malumat arzcdeceği öğrenilmiştir. M • ı ıA b • b k 
Hüku~etin hareket ve siyas;ti itti- 1 1 1 r a n a m 1 z 

fakla tasvıp olundu. 

·Türk 

Avrupa Birliği idealiSti 
şehrimizde 

Adapazarı 
Bankasının son 

Ticaret 
bilançosu 

(Yazısı 5 inci sayı/ada) 
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i KURUN ilô.vesi 1 . "~ ransa ve A lnıanya da Balkan rlevlellerl gibi· 
Jıareket edebilseydi Avrupa Federasyoııu 

şimdi tahalılnı!r: etmiş ol11ıdu,, 

Eski lngiiiz 7:ralı ile Bıı. Simpsmı 

Vindsor Dükü
nün evleneceği 

kati leşti 
Viyana, 30 (A.A.) - Vinds0r Dü

künün etrafındaki zevatın söylediğine 

göre Dük mayıs bidayetinde Parisc gi
cerek ayın nihayetinde Fransa:fa Bn. 
Simpson ile evlenecektir. Btı:-ıda:ı son

Annesi Japon, Babası Avustur
yalı. büyük annesi meşhur Kalergi 
ailesinden Yunan ve gene Belçika. 
nm meşhur Gudenhofe ailesine de 
nisbeti olan ve kendisi Cekoslovak~ 
ya tabiiyetinde buluna; "Avrupa 
ittihadı birliği., reisi B. Gudenhofe 
Kalergi, Sofyadan şehrimize geldik.. 
ten sonra dün gazetecilere şayam 
dikkat bir beyanatta bulunmuştur. 
Diyor ki: 

.. _ Avrupa ittihadı birliği, h~r, 
şeyden evvel, Avrupa tesanüdü 
için efkarıumumiyeyi hazırlamak 
için kurulmuştur. Son defa akdet
tiğimiz konferansta bilhassa zirai 
mnhsuller meselesi ile meşgul o]. 
duk. Avrupada iktısadi buhranın 
izalesi için iiç şart vardır: 

1 - Her memleketin kendi 
m:lhsulünü kullanmasr. 

) Bugün 61 inci sayıyı veriyoruz i 
==--=- Elinizdeki Javede okuyacağmız meraktı g 

yazllardan bazıları 

) 1 ~ ( - - ! 
Yemek için mi yaşıyoruz; ~ 
yaşaınak için mi yiyoruz? l 

-2 -
Okyanusların 

~ 
~ 
~ 

ı 
J 
~ 

l 
~ -3~ I 

65 senedir anla
bir muamrııası şı.amıyan 

ne ra Dük Avusturyaya avdet ederek Ka- 2 - Bulamazsa bu mahsulü bir 
Avrupa memleketinden tedarik et
me!'Iİ. 1 ~:!~::c~Ü:~~:. b:o~:!r~ h~~!!~ l f.Xle• 

!ılr 
ma 

rintia'da Wasse:-leonburg şatosuna yer-
' leşecektir. Bundan evvel Dük niı;an a -

yında Sankt - wolfgaug'da ikamet ede
cektir. 

3 - Oradan da bulamadığı tak
dirde deniz aşırı memleketlere baş-

Kont Coudcnhove - Kalergi 

vurması. 

Birliğimiz Amerikanın birleşik 
(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) \r.uıuııııı111 11ıııııı11111ııııııı11111ıı11111ıı111ııııııı111111ıııı111111ıııı11ıııı1111ıııııı1111ıııııııı11nıııııııı11111ıııııı111111ııııııı111ııııııııı111111nııııııJ 
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Türk-Alman ticare
tinde markın rolü 

Kliring hesaplarında 51 kuruş ola:-ak 
kaydedilen markın arsıulusal 

kıymeti 25 kuruşa kadar düşmüştür 
1 Yazan: 
.... ---·---ASIM vs-----__, 

T ürkiye ile Almanya arasında 
yakın zamanlara kadar tatbik 
edilen bir kliring sistemi var-

dı. Bu ,sisteme göre Türkler Al· 
rnanyadan serbestçe fabrika malları 
getiriyor, Almanlar da Türkiyeden 
ilk maddeler satın alıyorlardı. Bir 
taraftan Cumhuriyet Merkez Ban
kası, diğer taraftan Alman Devlet 
Bankası iş adamlarına geniş mik
yMta kredi açtığı icin tatbik edilen 
kliring sistemi her iki memleket a· 
rasmdaki iktısadi miibadeleyi kolay
laştırıyor ve artırıyordu. 

Fakat son aylar içinde Cumhu· 
riyet Merkez Bankası, görülen lü
~um üzerine kliring hesabına kredi 
usulünü kesti ve o vakit anlaşıldı 
ki Almanlar Türkiyeden bedelleri 
yekunu milyonları bulan birçok mal
lar almışlardır; bu milyonlar tahsil 
edilmeksizin AJmanyada kalmıştır; 
ctinkü Almanların Türkiyeden al
dıkları mallara mukabil Türklerin 
Almanyadan getirecekleri mallar 
vasati dünya fiatına nisbetle çok 
pahalrya gelmekte, bundan dolayı 
ithalatçılar mümkün oldu~u kadar 
muamelelerini kesmekte, yahut ek· 
niltmektedir. Diğer taraftan bu 
ithalatçılar ihtiyaçlarını mesela ln
giltere1 Çekoslovakya gibi mem -
leketlerden çok ucuza getirebilecek 
lerini gördükleri halde oraları ile 
Türkiye arasında kliring sistemi İŞ· 
lemediği, döviz ile mal getirmek 
de kabil olmadığı için herkes çare
siz ve ne yapacnjım şaşırmış bir 
halde bülunlnaktadır. 

Hatıra gelen tedbir şudur: itha
latçıları Almanyadan yüksek fiatlar· 
la mal almak mecburiyetinde bırak
mamak için diğer bazı memleket
lerle yapılacak alış veri§leri hüku
metçe kolaylaştırmak çaresini ara
mak. Fakat bu takdirde şimdiye 
kadar Almanyaya satrlmış olan 
malların bedelleri ne olacaktır? Er 
geç Türk ithalatçıları bu bedelleri, 
kıymetle.rindcn yi.iksek fiatlarla mal 
alarak mı kapatacaktır? 

Bizim görü~ümüze göre ortad;:ı 
böyle bir vaziyet vardır ve bu \'azi
yeti tetkik ederek bir çıkar yol bul
mak ithalatçıların, dolayısile Türk 
istihlakcilerinin menfaatlerini koru
mak demek olduğu gibi Türkiye ile 
Almanya arasındaki iktisadi müna
sebatı normal bir cereyana getirmek 
için de bu meselenin halli lazımdır. 
Almanya ile ti•:aretimiz şimdiye ka
dar iyi bir inkişaf yolu takip ettiği 
halde nasıl oldu da son sene içinde 
ınormal bir sekil aldı? Bunun sebebi 
Alman markmm arsıulusal fiatmd:.ı 
husule gelen d~ğişikliktir. Hesmi 
fiata göre iki mark bir Türk lirası 
mukabilidir; netekim bugiin Tiirk -
Alman kliring hesaplarında bir 
mark 51 kuruş olarak kaydedilmek
tedir. Halbuki markın arsıulusal 
krymeti son sene ir.erisinde 25 ku
ruşa kadar diişmüştür ve markın 
arsıulusal fiatı btiyj,.. 25 kuruşa bl· 
dar diiştüğii halde Türk - Almnn 
kliring hesaplarında bir mark 5 1 
kuruş kaydedilmesidir ki iki mem
leketin iktisadi miinasebetlerindı:! 
son müşkül vaziyeti ihdas etmistir. 

\ ·akm mark böyle düşkiin ol.un
ca \imanlar Türk ma!larm:-ı bazan 
rakabet kabul etmez derecede yük
.. ek fiat vererek alıyorlar Fakat 
bu alıcılar markı 5 1 kunı.s hcsabilc 
öd,.,diklerİ icin kendi hcsa~larma bu 
al·'l Ycrişte .Zürar göırniiy~rlar. Di
ğer taraf tan ldiring icabı < lam.k 
Tiirk ithul:ıtçıları da bi.iti.in ihtiyaç· 
1armı sadece Alman f. 'L:ırikal"rmdan 
tedarike mecbur kalıyorlar. Alman 
fabrikaları bu mecburiyeti ('l'öri.mcc 
mallarmm fiatlarmı vasati diinya 
fiatmdan cok yukarıya çıkanyor
larl y:ani bir kısım müstahsillerin 

bir miktar kazancını biitün memle
ket .iştih~ak<;ileri kat kat fazlasih 
Alman fobrilfalaı;ma ödeyorlar. Al
man fabrikaları fiatlarmı fevkalade 
yükseltm~k sayesinde mallarının be. 
dellerini elli bir kuruş bir mark he
sabile almaktan hiç bir zarar gör
miiyorlar. 

Bundan bir müddet evvel F ran
sada Lcon Blum hükumeti Fransız 
frangmın kıymetini düşürerek ster
lin ve dolar seviyesine indirdiği za
man Almanların da markı düşüre
cekleri söylenmişti. Fakat Alman
ya cihan pazarında İngiliz, Fransız, 
dolar hesabile iş yapan memleket
lere rakabet edebilmek için fabrika· 
!ara prim vermek usulünü kabul et
ti. Alman hükumetinin kabul et· 
tiği bu prim nisbeti memleketten 
memlekete değişmektedir. Mesela 
bir memlekete ihracatta bulunan 
Alman fabrikaları yüzde 15 nisbe
tinde prim aldığı halde diğer bir 
memlekete ihracat yapan fabrikaln
ra yüzde 50 nisbetinde prim veril
mektedir. Bu arada Tiirkiyeye 
yapılan ihracat primi yi.izde 1 S ile 
yüzde 20 arasındadır. Türkiye için 
kabul edilen primin en aşnğı dere· 
cede olması Almanların bizim mem
leketimizde fazla teşvik yapmağa 
lüzum görmeksizin mallarını sata
bileceklerini düşünmelerindendir. 

Zannediyoruz ki Türk - Alman 
ticaret işlerinin tabi olduğu bu şe
rait, iki memleketin iktısadi miina· 
sebatmdfi yeniden tanzıme ihtiyaç 
gösteren bir vaziyet bulunduğunu 
gösterir. Bu vaziyetin tanzimi hu
susunda da en mühim mesele kli
ring hesaplarında esas tutulan mark 
fiatı ile bu paranın cihan pi)·:asasm
daki fiatını biribirine yaklaştırmak- ' 
trr; daha doğrusu kliring hesapla
rında hiç değişmez bir mark fiatı 
yerine .piy.:ısa temevvüçlerine za· 
man zaman uyacak bir fiat sistemi 
kabul etmektir. 

Avrupa matbuatma göre 

Kont Ciano 
yakında gelecek 

İtalyan hariciye nanrı Kont Ciano, 
Ankaraya, belki de paskalya tatilinden 
kısa bir zaman sonra gidc::cktir. 

Kendisi, Türki)".e Hariciye Vekili 
doktor Aras'ın ziyaretini iade edecek ve j 
Türkiye Cumur Başkam Kama! Ata • 
türk tarafından kabul olunacaktır. 

Türkiye ve İtalya münasebatı son 
zamanlarda ilerlemiştir. :&u ziyaretin de 
iki memlek:eti eski dostane şekilde biri

. birine bağlryac<ığı umuluyor. 

(Daily Tclcgraph) 

Fı·ansızca Paris-Soir gazetesinin Ro
mrıdaki hususi mt.:h&biri bihdiriyor: 

Kont Cianonun derhal Ankaraya gi
deceği hakl:ındaki şayialar doğru de -
ğildir. Buna rağmen, Türk - İtalya 

anlaşması hu:;usunda, Türkiye Harici -
ye Yekili Rü~tü Arasla Kont Ciano a
raısında, Milanoda b:ışla:ruş olan mü -
za l;erclc::e büyük bir faaliyetle devam 
c:lilmcktcdir. Rom:ı resmi r.ıahafilindc 
söyl.!:ıdiğ:nc göre bircok noktalar 
~i:r.d:dcn tcö'.c'lviir etmiş ve Kont Cia
no:ıun, anlas:n:.ınm imzaknma:;ı i~in 

Tü::kiyeye yapacağı seyahatin nisa -
nın o:tal:ırma doğru vaki olması kuv • 
vctlc muhte:ncldir. 

?9 N. ··'' r.~aıı 
23 nisan cocuk hayrar.ıı i~in şimdi . 

den hazırlı':l:ıra ba~lanllli"!ır. Bc.yram 
gilnii tramvaylar çocukları mc;:canen 
taşıyacaklc:rı gibi hdava sinema da gös 

te:ilecektir. İlk. günü bir de ge,it res -ı 
mı yapılacak, bır hafta zarfında müsa· 
mere ve temsiller verilecektir. l 

Günlerin peşinden : 

Darülacezede deliler 
Gazeteler birkaç gün ev ... ·el Darülacezeden çıkanlarak Sultanahmet 

sulh ceza mahkemesine getirilen ve dilencilik yapmak suçundan muha· 
keme edilen ~arip kıyufetli bir karlından bahsettiler. Yüzünde bıyık ve 
sakal yerleri traş edilmiş olduğu için erkeğe benziyen bu kadın kendinine 
bir koca arryor: hakime dönerek: 

- Bny hakim, bana ne ceza verirsen ver, razıyım; yalmz s.:ına yal· 
varırım, bana bir koca bul!,. 

Diyor! 
Sözlerine ve kıyafetine bakılırsa bu kadın bir delidir: fakat bu 

delinin dilenmekten sudu olarak tut:.ılup ceza mahkemesine getirilmesi
ne, hele Darülacezeye girdikten sonra oradan jandarma ile çıkarılıp akıl 
hastahanesine götürülecek yerde Sultanahmede kadar sürüklenmesine s~
bep nedir? Ortada bir yanlışlık olmuş, bu kadın Darülacezeden mah· 
kemeye getirmiş, bunu tabii jandarma takdir edemez; mahkemenin beraat 
kararı vermesi gösteriyor ki nihayet yanlışlık anlaşılmıştır. Kadın meaul 
değildir; fakat bu defa deli kadının mahkemeden tekrar Darülacezeye 
~idi~i nedir? Acaba Darülacezenin içinde akıl hastalarına mahsus ayrıca 
bir koğu~ mu ihdas edilmistiri Yahut akıl hastahanelerinde yatak buh· 
ranmdan dolayı sokakta kalan delilerin Darülacezeye götürülmesine mi 
karar verilmiştir i 

Hasan Kun1çayı 
John Driıı1matcr 

lngilizlerin meşhur bir 
uyurken öldü 

• 
şaırı 

İngiltere kralının taç giymesine 
ait olan ve "mesut ve muhteşem., 
kelimelerile nihayetlenen bir maka
leyi bitirmesinden birkaç saat son· 
ra, meşhur İngiliz temaşa muhar· 
riri ve şair Johon Drinkvater, Lon
dradaki evinde uykusu içinde öl
müştür. Kendisi 54 yaşında idi. 

Anlaşıldığına göre, ölümü kalp 
durmasındandır. 

Drinkvater, mayıs ayında yapı· 
lacak taç giyme merasimi için hay· 
lı gayret sarfediyordu. Hele sou 
zamanlarda, taç giyme merasimi 
için hem kendisinin telif ettiği bir 
film hazırlıyordu. 

Orta Avrupada bir kay
naşmadır başladı 

(Üstyaııı 1 incidlJ) 
Pra,·da g~tc~, % Antonçsko "!ı 

Kroftanın ~onferans biter bitmez Bel
gratta~ ayrılmıyacaklarınr, B. Anto
neskonun 3 nisanda. ve B. Kroftanm 
da 8 nisaııda hareket edeceğini yazı. 
yor. 

Ayni gazeteye göre, Çekoslo\•akya f 
eümhur başkanı B. Beneş 5 nisanda! 
Belgrada gelecektir. Dost ve müttefik 
devlet reisinin parlak bir surette ka
bulü için büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Bütün matbuat, Balkan anla.sma.şı 
daimi konseyi toplaııtrsmın istisnai e
hemmiyetini kaydeden makaleler neş
retmektedir. 

• 
KROFTA ÇEK CO.l!HURRESINI 

BEKLII'ECEK 
Belgrat, 30 (A.A.) - Küçük anlaş

ma dış bakanlarının konferansından 

sonra B. Antoneskonun Bükre~e döne
ceği ve fakat B. Kroftanm Belgra tta 
B. Beneşin muvasalatını bekliyeccği 

bildirilmektedir. B Bene§ E;erefine bü
yük bir geçit resmi ve diğer muhtelif 
§Cnl'kler yapılacaktır. 

ÇEK. BAŞVEKiL/ RÜKRE.~E 
GiDECEK 

Bükrc!'I, 30 (A.A.) - Adverul ga
zetesine göre. Çekoslovakya başvekili 
Romanya milli bayramı münasebctilc 
Bükreşe gelerek B. Tatareskonun son 
defa kendisir.e yn.ptığı ziyarete muka
bele edecektir. 

AVUSTURYA BA§ı-EKILI RO.l!AYA 
KONT CIA'NO PE§TEYE GlDECEI<. 

Roma, 30 (A.A.) - B. Şuşnigin 

Roma ziyareti ev\;elce b'ldirildiği gi
bi cumartesi günü değil nncak gelecek 
hafta.om ilk günlerinde vukubulacak
tır. 

Diğer taraftan kral, kraliçe ve ma
iyetleri ile B. Mussoliniyi temsil ede
cek olan B. Ciano Budapcşteye 8 ni
sanda g·dcceklerdir . 

KRALLIGA ENGEL 

Budapeşte, 30 {A.A ) - Tuıti ga
zetesi, krallığın gerek aMcaristanda, 
gerek A vusturyada ;aaesine bir çok 
engeller mevcut ''c bunlardan başlıca
c:mın beynelmilel siyasetin Macar ve 
Avustury.ı lejir.ı 

01Jt1crinin arztısuna gö 
re inki~af etmrıyesi olduğunu ve mCEc
Hl Halya • Yugoslavya anlaşm<unmn 
yenilmeı bir mani te§kil ettiğini bil
dirmektedir, 

BELGRAT ANLAŞMASINA BERLlN 
NE YAPIYOR, 

Bcrlin, 80 (~ A.) - Ecrliner Bör
een Ztifoııg: ltalyan • Yugoslav an
la,şma.•;ı hakkında diyor ki: 

"İtalyan dostluğunun Yugoslavya 
halkına kabul ettirilemiyeceği fara.-

ziye::;i kabul dahi edilse, aktedılen pakt 
birinci derecede bir ehemmiyette ol-

Belgrat, 30 (A.A.) - ''Havas ajan
sı muhabirinden: .. 

İyi malumat almakta olan maha
file göre B. Stoyadinoviç, B. Cianoya 
iadei ziyaret etmek üzere nisan sanun
da Romaya gidecek, siyasi ve iktısa.
di itilafları ikmal edecek olan kültür 
sahasında te~riki mesaiye mütealliki
tilatname imza edilecektir. 

BELGRATTA Vil!AYIŞ 

Deyli Ekspres gazetesinde okun
muştur: 

"Yüzlerce Yugoslav talebesi ve iş.. 

çisi, bugün öğleden sonr,\, Kont Ciano 
ile Başvekil Stoyad:noviç arasında ak
tedilen dostluk misakı aleyhinde nü
mayiş yapmışlardır. 

"Kahrolsun İtalya,, diye bağırarak 
Belgratm ana sokaklarından geçmiş

ler ve İtalyan bayrağı asan dükkanla
rın vitrinlerini kırmışlardır . 

Atlr jandarmalarla poils takviye 
müfrezeleri bu niimayişçilC'rin ileri ge
lenlerini yakalamış ve iı:ıtirak edenler
den birçot'unu da mücadele esnasında 
mak~an çıkmaz. 

Hükumet, İtalya ile aktedilen mua
hedenin Yugosalvyanm küçük itilifa 
karşı taahhütlerinden hiç b :rini boz
madığını tasrih eden beyanat neşret
miştir ... 
lTALYADA. YUGOSLAV J!EVKUF

LARI AFFEDiLDi 
YC'ni Yugoslav - İtalyan muahedesi 

şerefine, Musımlini !talyada mevkuf 
bulunan Yugoslav ekalliyetinden 28 
kişiyi tahliye etmiştir. 

- Deyli Herold -

2000 tavuk hırsızı 
llnçedlldl 

"Tavuk hır~ızları kralı,, adile a
nılmakta olan llyaciç isimli bir şerir, 
- ki çete•i son ay içinde 2000 ta· 
vuk çalmıştır - Yugoslavyanm 
Zagrep şehri civarında yakalanmış 
ve köylüler tarafından linçedilmiş· 
tir, 

- Dai)y E.xpresa -

Şairi tanıya11ların bir kısmı, ~on 
zamanlarda yapılmış olan üniversite 
kayık yarışlarında kendisinin fazla 
heyecanlandığı ve bu halin kalp za
fiyetini artırdığını tahmin ediyor. 

Johon Drinkvater, eskiden bir 
sigorta kumpanyasında çalışırdı. 
Daha o zamanlarda iken ~iir ve pi· 
yes yazmağı tecrübe ederdi. 

Bilhassa Binningham §ehrind~ 
amatörlerden müte§ekkil bir gurup 
la "Birmingham repretuvar tiyatro• 
sunun., temelini attıkları zaman 
hayatının dönüm noktası gelmişti. 

1918 senesinde yazmış olduğu 
"Abraham Lincoln,. isimli uzun pi· 
yes Lonclrada tam bir sene oynan• 
dı ve muharrire bi.iyük bir şöhret 
temin etti. 

lngilterenin en yüksek muhar· 
rirlerinden Bernard Şov, ölen şair 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

"Johon Drinkvater, edebiyatta 
ıeçme bir sima idi. Eğer yaşamı2 
olsaydı ve hali hazırdaki (SultanÜ§• 
§Üaramız) Masefield'den fazla ömür 
sürseydi muhakkak ki kendisi ikin· 
ci (Şairler sultanı) olarak intihap 
edilirdi. Drinkvater, muhtelif cep· 
helerden şayanı dikkat bir adamdı.,. 

Uykusunda ölen büyük şair 
Johon Drinkvater"in cesedi yakıl 
dıktan sonra, külleri belki de Üx• 
fordshire'de sevimli bir köyün kili· 
ıeciğinin bahçesine gömülecektir. 

Ceset, merasimsiz yakılacak ve 
ayin yapılmıyacaktxr. 

• 1 
Nevı Chronicle'den -

"' . . 
Daily T elegraph gazet~inde 

müteveffa §airin yakın arkada§la • 
rından V. A. Darlington ezcümle 
§Unu diyor: 

"Drinkvater gitti. Şimdi eevim4 
li bir adamı, seçme bir edebi 8İ• 
mayı ve temsili karaktere sahip bir 
fngilizi kaybetmek fakrine uğra11Uf 
bulunuyoruz. Ben Drinkvatcrden 
daha ziyade yüzde yüz ve devamlı 
surette İngiliz olan bir vatandata 
rastladığımı hatırlıyamıyorum. Doğ 
duğu memlekete karşı duygulan ya
zılarında tekrar tekrar sezilir ... 

Gerçi yazı mesleğine bir ~air O" 

larak girmiş ve o zamandanberi 
roman müstesna olmak üzere şiir 
ve nesrin her çeşidini yazmı' ise 
de, Johon Drinkvatcr, tiyatroyu il 
kendi "iş,. i olarak telakki etmişti· 

Çünkü o tiyatroda doğmuş gibi 
idi. 

Bir aktör olan babası, kunı· 
panyasile turneye cıktığı zamal1 
kendisi çiftlikte bırakılıyor idise de, 
diğer vakitlerde babasile birlikte dO" 
laşırdı. 

Drinkvater, ardında bir dul k~· 
dm, bir de küçük kız bırakıyor, 1'İ 
onlar için umumun duyduğu hüzii" 
gene vakitsiz olarak kaybedilen it\' a 
sana karşı duyulan mateme pek &:e 
bir tesellidir.,. 

Müteveffa şair bundan iki seoıı 
evvel lstanbula da gelmi§ti. 



• 

Kara Ali tekrar 
mahkllm oldu 
Ancak cezası 30 seneden 
18 buçuk seneye indirildi 

Gebze, Danca ve havalisinde 
§akavette bulunduğu bahis mevzuu 
olan , e bundan dolayı yedi sene 
evvel İstanbul ağırceza hakyerinde 
'apılan duruşması sonunda, iki ki· 
§İyi oldürtmekten idam cezasından 
tahvilen otuz sene ağır hapse mah
kum edilen Kara Ali, temyizden 
nakzan yapılan duruşması sonunda, 
ehin oenc mahkum olmuş, ancak 
bu sefer cezası otuz seneden on se
kiz buçuk seneye indirilmiştir. 

Kara Ali, arası açık bulunan 
C3raftan ldrisin vücudiinü ortadan 
lcnl:::hrtmak maksadını ldrise anlata· 
tak onu ikaz eden çoban Hasanı, 
) e ~eni Halil ismindeki genele adam· 
larından Kara Ahmede öldürtmüştü. 
l !alile göz koyup tecaviiz eden ls
ınctin Ahmedi de, gene Kara Al.
ınet vasıtasile öldürtmek istemiş, 
fakat pusudan atılan kurşun, ls
n1ctin Ahmed;n yam sıra yüriiyen 
11lrahime rastgelmiş, onun öli.imü
nc sebep olmuştu. 

Hk dunışına celseleri sonunda, 
kara .Ahmet yirmi iki sene. cez:'l 
Yemis, bir müddet ev\'el de Üskü· 
dar hapishanesinde bir para kavga
sı sırasında başka bir mahkum tara
fından öldürülmüştii. Yaşı dolayı· 
sile üc sene hapsedilen hali!, şimdi 
salıverilmiş bulunmaktadır. 

Kara Ali, dünkü karara karşı da 
Sızlunmı~. "ı 'eye yarar? Hastayım 
13 n ölüyorum ı,, demiştir. 
Nikolanın ölUm sebebi 

an!aşllamad! 
T opknpıda Mevlevihane kapısın.___ 

1 Pohs hallerlerıj 
Çocull llavgası 

İ tffl .il cad ~<'sinden geçen Mano1 a-
, 1 
ınd ki çocuğu Yani adında bir ço:uk 
terek yere düşurmüştür. Düşme neti • 

ınde Manol vücudüniın muhtelif yer
i .. ınd"'n yaralaıımıştır. 

l\ifı.KINEYE KAPTIRDI - Büyük. 

d · ıe l:ibrit fabrikasında ç .. Jı!;atı Nus· 
tct e · i mn'.in.ye k ı tırmış: eh kesil
llıi•tır . 

l<ESERLE YARALANDI - Gala· 
t d:ı r cc t b .... y ca<'csind<' oturaı1 Meh-ı 
llıct c 1ı tı 1 kahve kepengini tamir e • 
der • 1 y r y varlanmış, elinde bulu -
t. k ".r gelerek yar .. lım -
l?ıı • r. 

1( ell bilgisi dersleri 
değişiyor 

Fızik, kimya. coğrafya ve nebat;;t 

lcri simdiye kadar orta okullarda 

~iıştercken fen bilgisi namı a1tır da o • 

tıtulmaktaydı. Fakat ~~ vaz;yett~n :yi ı 
lıman alınamadrbı ıcm vazgeçılm.ş· 

t .. 

k::ınlık gelecek ders yılı bc:şından 
lt 1 ren bunJ~rr ayıracaktır. 

O•kUdar Tramvay şirketi 1 
"rnumt toplantısı bugUn 

Üsküdar tramvayları şirketinin he -
• ttı umumiye toplantısı bu sabah Us

k durda sirket mcr';:ezi binas•nda ya • 
tıllacakttr. 

Arasta hafriyat.na 
başlanmak Uzere 

Sult nahmette Arasta sokagında ya
a hafriyat mı .v .. kkaten tatil edil -

· Profc ör B ... kster bu hafta son -

do ru "'ehrimize gelerek hafriya
. d n b~"lıy~caktır. 
r;ı. ı Bizans mahallesi h line geti
i :çin etrafın istiır.1;.kine b:ışlan-

da bir tarladaki kuyu içerisinde bu
lunan Bulgar Nikolanm cesedi, mor. 
ga kaldırılmıştı. Yapılan otopside, 
cesedin iizerinde şüphe uyandıracak 
hic bir yara, bere izi görülmediğim~ 
dair rapor verilmiştir. 

Nikolanm kaza neticesinde ku
yuya düşerek öldüğü aanılmakla 
beraber. Her ihtimal göz önünde 
tutularak tehkikata devam olunu
yor. 
Damadını öldürmek l stlyen 

kadın mahkOm oldu 
Fenerde damadı Ömer Seyfinin 

başına balta ile vurarak, öldünneğc 
davranmaktan ağırcezada duruş
ması yapılan kaynanası Saffetin, 
öldürmek kastı olmadan "mühlik 
mevzie,, iki defa vurduğu sabit gÖ· 

ri.ildü. 
Kendisinin bir sene, dört ay, on 

giin hapsine, damadına 200 lira 
manevi tazminat ödemesine karar 
verildi. 

Tecavüzden beraat. eve 
girmekten hapla 

T opkapıda Ulviyenin evine ge· 
ce vakti girerek tecavüze kalkış· 
maktan ağırcezada duruşmaları ya· 
pılan Sadettin, Salahattin, Şükrü. 
Hüseyin haklanndaki karar, dün 
akşam üstü açık celsede bildirildi. 

Sadettin, tecavüze kalkıımak· 
tan beraat etti, müsaadesiz eve 
girmekten altı ay hapis cezası yedi. 
Diğerlerinin, eve Sadettini çıkar· 
mak maksadilc girdikleri kanaatı 
hasıl olmuştu. Onlar da toptan 
beraat ettiler. 

Tramvaydan 
atlama vakalar.ı 

Vatmanlar mes'ul 
t11tulmıgacak mı ? 

Tramvaylarclan atlamanın önüne 

geçmek isin Emn:yct müdürJüğij tara -

fınclnn nlıniln sıkı tedbirler sayesinde 

t t:ıyanhlr günd<"n güne azalmaktadır. 

Şehrin müteaddit yerlerir: Jc sab3htan 

akŞ':r.1a kadar müııavclı: ile zabıta me

murluı durmakta. atlıya:ı ları yakala · 

maktadırlar. 

Habt'r aldığımıza göre Emr.iyet ~ü

clurlüğü. tramv::ıycl:n atlayıp yaralan -

ma vak·aıarında vatman \'e b·ı"'~cilerin 

suglu olarak 5orguya cel:ilmeleri için 

alakadar makaml::r nezJinje te~ebbü -
satta bulunmuştur. 

Devlet Demirgolları 
memur alıyor 

Devlet Demiryolları için 75 lira üc

retli memurln.r alınacaktır. En az or

ta tahsilini bitirmiş olanlar arasında 

17 nisan günü Sirkeci ve Haydarpa.,a
da b'rer imtihan yapılacaktır. 

B. Ayet Ankaraya gitti 
Atinada toplanan Balkan iktısat 

konseyinden dönen 1ktısat Vekileti 

tarifeler dairesi müdürü .Ayet, ~ehri

mizc dönmüş. dün ak~m Ankaraya 

gitmiştir. 

Şirketi Hayrlyenln tenzl- j 
ıath tarifesi 

Şirketi Hayriymin hazırlaiığı ten -

zilatlı tarife perıcmbe gününden iti • 

haren tatbik edilmeğc baılanacaktır. 

Tenzilatta 13 kuruıluk ücret 7,S, 7,S 

kuruşluk ücret S kurut olacaktır. 

A!<ay idaresi ise ~imdilik ten"Zilat ya

pamamış olmakla beraber tetkikata de

vam etmcl:tedir. 

Diğer taraftan Akay Adadaki fakir 

halk ıçın d.:>ktor göndermekte idi İdare 
bu yardımı genişietert>k çok fakir olan

lara ilaç yardımında ela bulunmaya ka-
1 

rar vermiştir. 
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19 Mayıs Şenliği 
Şenliğe lıanqi okullar, nerelerde 

iştirak edecekler? 
19 Mayısta yapılacak İdman şen

likleri için hazırlıklara başl:mm;~tır. 

Taksim stadından sonra ecnliğc: 

İstanbul kız, İstanbul erkek, Galata
saray, Kabataş, Pertcvniyal, Vefa er
kek, lstanbul Kız Öğretmen okulu, 
CUmhuriyet, lnönü, İstanbul Nişanta
§1, Süleymaniye kız ortaokullarile, 
Davutpa.5a, Fatıh , Gazi Osmanpaşa, 

Gelenbevi, Kumkapı erkek. Bakırköy 
Eyüp ve Kasımpaşa muhtelit okulla
rı, İstanbul san'at okulkrı \'C tcrziik 
okulu, Selçuk kız enstitüsü, 1staııbu1 
ve Beyoğlu Akşam Kız san'al okulla
rı, Dariiı.~afaka, H ayriye, İstiklal, 
Işık, Şişli Terakk i, Yuca Ülkii lieelcri 
ile Okullar Güne~i okulu iştirak ede
ceklerdir. 

FENERBAJIÇE STADINDA. 

Fencrbahçe stadındaki ~eııliklerC' 
de şu okullar iştirak edecektir: 

Erenköy, Kandilli kız ve Haydar
paşa erkek liselerilc İstanbul erkek 
öğretmen okulu. Beykoz, Emirgan, 
Heybeliada, Kadıköy, 1, 2, 3 Uneü or
taokulları, Üsküdar 1 \'e 2 inci ortao
kulları, Üsküdar Kadıköy kız enstitü
leri, Boğaziçi liseleri. 

Taksim stadında yapılacak ~enlik
Jeri idare etmek üzere Galatasaray li
sesi müdürü Bay Behçctin başkanlığı 
altında : SUleymaniye ortaokul direk-

Beynelmilel Şeker 
kongresinde buluna

cak murahlıasımız 
Londrada toplanacak olan beynelmi

lel teker kongresinde Türkiy~ ~eker 

Fabrikaları Anonim §irkcti namına bu · 
Junacak bir murahhas hükumt'timizi 
temsil eaeccktir. Murahhasımız nisan 
ba§ında şehrimizden ayrılacaktır 

lş ka11ununun tatbi
kine doğru 

İş kanunu, 15 hazirandan itibaren 
tatbik mc,:;:·;n ... gireceğinden hazırlık

lara başlanmış bulunmaktadır. Ayrıca 

gelecek sene kurulacak Devlet Sigor

ta idaresi için de tetkikler yapılmak
tadır. t, esnasında kazaya uğrıynn iş
çiler hakkında kazayı müteakip 24 sa
at kinde iş idarehanesine verilecek 
malumat için ne suretle hareket cd.le
ccği de tesbit edilmiştir. 

1~ idaresi mümessili Halük, onu
müzde!<i hafta içinde beyannamelerin 
tevzii iş.ni tesbit etmek ilzcre Zongul
dağa gidecektir. 

Esnaf şubeleri top
lanmıga başladı 

Kiiçük san"cı t erbabmın himayesi 
!çin alınması k;:ırarlaıan tedbirler tes -
bit edilmektedir. Esnaf şubeleri dün -
den itibaren İstanbul sanayi birliğinde 
toplanmağa başlamışlardır. 

Yeni sigaralar 
İnhisar idaresi Ankarada açılacak 

kömür sergisi için B. K. S. harflerini 
taşıyacak bir sigara çıkaracaktır. Ku
tuların üzerindeki s·yah zeminde kır
mızı alev \'e Ankara silueti buluna
caktır. 

Bir tayin ve nakll 
Üsküdar birinci orta okul tarih, coğ

rafya öğretmen ve direktör muavini Sa
im Turgut Adapazarı orta okul direk -

törlüğünC' ve tarih coğrafya öğretmen -
liğine tayin edilmiıtir. Adapazan orta 
okul tarih coğrafya öğretmeni Müeyyet 

de tlsküdar birinci orta okul tarih coğ
rafya öğretmenliği ve direktör muavin
liğine getirilmiştir. 

ilkokul öfiretmenlerlne 
konferans 

Bütün ilk okul öğretmenlerine' bu -
gün üniversite konferans salonunda B. 
Kemal Kaya tı:rafından bir konferans 
verilecektir. Konferansın mevzuu (tik ı 
okullarda tabiat bilgisi) dersleridir. 

idman ~cnlililcr:ııcle ı birfırtde ta?cbcııiıı muntazam hareketi 

törü .Adnan, Gazi Osmn.npasa direk- ı 

törü Galip, Galatasaray yardirC'klörüı 
Sait, İstanbul kız öğretmen okulundan 
Saadet, Cümhuriyettcn Mübeccel, is
pcktcr necep, Galatasaraydan İbra

him Hakkı, Kabataştan Hamdi. Per
tevniyalden Fa~ıl toplanarak bazı ka 
rarlar \'ermişl0rdir. 

rcncrbalıçcde yapılacak şenlikll"r· 

de de Ercnköy lisesi direktöri\ Bay 
Mahirin başka•ılıJı altında olmal;: üze
re Kadıköy 1 inci ortno'rnl dirı>ktörü 
Feridun, 2 inciucn direkt~ir Nahit Cc-

/{ög öğretmenliği 
kursları faaliyete 

geçiyor 
Çavuş öğretmen yetiştirmrk üzere 

Kültür Bakanlığının bu yıl sekiz vilfı -
yette açac3ğı yeni köy öğretmcnligi 

kursları yarından ıtibarcn faaHyetc baş
lıyacaklardır. 

Kurslarda çalışmak üzere 136 oğ -
retmen ve 26 ispekter tayin e•Iil:liklcri 
vilavt>tlcrde vazifelerine başlamak üze· 
re gitmi~lerdir. 

Yanlış bir lıaber 
Dün almunl;i gazctckrd n biri t,. 

tanbulda ikinci bir ''ali mua\ inliği ih
das edilcrcl~ buraya Emniyet diı ektü· 
rü Bay Salih hıhç'ın gel r.l ceğini ~, -
zıyordu 

Diin bu husu~ ta Eay Salih Kılıçla 

güı üşlük. Kendisi böyle bir ~eyden 

null.ma~ı olmadığını söyledi. Diğer 

taraftan yaptığımız lalıkiknta göre, 

vilayet kadro unda ikinci bir \'ali mu

avin 1iği vardır. Manşı da yedi b n ku

ruştur. Emnixet direktörünün maa~ı ı 
ise sekiı: bin kuruş olduğundan Bay 
Salih Kılıcın buraya tayini bu nokta
dan mümkün değild r. 

Limanlarımıza ReCecek 
gemiler hakkında 

bir taml;n 
Sıhhat ve İçtimai muu\'cnct Vcka 

leli. Jimanlarmu"·ı grclc '• gcmilcr·n 
on b ş gün cwe'k harc';:et limanları
na a!t sıhhat paten~elcı i vcnneleı i ı· -
zımgcldiğini ruiıkadarlara bildirnıi""t·r. I 
Maz reli olmadan patente 'crmiycn 
gemilerden cC'z:ı. alınacaktır. 

Liman idaresi yeni ate~
yeler yaptırıyor 

İstanbul liman i~Ictmc idaresi Ka
sımi,)aş!lda büyük atclye binaları yan-
tınnağa karar vcrm:~tir. Önümüzdeki 
ay ihalesi yapılacak olan bu atelyeler
de liman idar sine ait muhtelif inc.-a. 
a~ bac;lana~:ıktır 

B. hlaken7.i bu ünlerde 
gelecek 

Karabül: ~i dem r ve çelik fobri
kalarmm inşa tına. başlama törenin
de bulunmak üz~rc, bu inşaatı üzerine 
almış olan "BrasEerl .. isimli İngiliz 
şirketinin direktörü B. Mackenz·e bu
g-ünlerde 6Chrimize gelecek ve doğru-

1 ca Karabükc gidecckt:r. 

mal, Kadıköy 3 direktörü Rıdvan, Üs
küdar birinci ortanın direktörü Tev
fik, Haydarpaşa lisesi yardirektörü 
İhsan, Erenköyünden Hidayet, Beykoz 
dan Hamide, Üsküdar kız enstitüsün
den Al ye, Haydarpaşad!ln Mu~tafa, 

Erkek üfu-dmendcn Ferhat, I~a ıköy 
3 üncüden Memduhta.n mütcşck'•il bir 
komite seçilmişlerdir. 

Bu komiteler bütün okulları dola. 
E;arak beden terbiyesi lıarcketleı ıle ve 
hazırlıklarile me .• 0ul olmıya ba lnmıs
lardır . 

• Tnlctı )c \1:rllen tr vay pasularının 

mektep tntili zamanınc!:l dıı. muteber tutul
ması için belediye tor d n Şirket nezdin
de teşcbbil .. atta bulunu'mu tıır. 

Sıyasl mil t<'şar'ı . nn ıhdası .. rinc 
vekAletlcrdckl idari m ı tc arhklnrın ünva.,. 

1 söy. 
lcnmc'tlcdlr. 

"' Ccnaz 1 !erile }\nzıran tıa ınd:ın llıb:ıren 
belcdl.>c mc t!Ul olmnya b la)acaktır. Bu• 
nun için Lir c naze mcrlc :: memurlu ~ teş. 
kil cdl'ccelttlr 

Açık bulunan Stimer bıı.nk idare medl· 
si azal na milt kail j :ıdarma yarbayı Re
fet ta:>ln olunmuştur. 

• Zlrat komblnalnra alt kadro yü k tas 
dika ıktıran etmiştir. 

• Maliye \cltaletl nakl 1 isleri umum mU
dllrU Halid Nazmı fehrlmlzc gelmiştir. 

Dürt ay hap c mah m otnn O man 
te\'kl.hnn dC' arkada ı SU!cymanın ltulağını 

kcsmlı;ı, bund n doln)ı on altı ay hapse mah
ıu:ım o\m ı tur. 

Aka;> n n'tı ay sonra ba !ayacak yeni 
tarifesine e. Kadıkoy - Haydarpaşa 

birinci m ' d gidip g im Ucrctlerl 20, ikinci 
15, mn ıada. Burgaz için birinci 30, ikinci, 
20, H"ybcli 'e BU) Ukadn için birinci '30. 
ıı.ıncl 2::; lmru olnenl<tır. 

• Gatatad:ı Azaplmpıd ki UçUncU Ahmet 
de\ rlnc alt çe me 'e aebi'ın. son aenelerrte 
faz'a harnbl,>c yüz tuttu~ ~örWmUş. tam!• 
rın~ karar vcrllml Ur. 
* Çembcrlltnşrn etrafındaki çirkinliklerin 

kaldırılması için mUzel r mUdUrlUğil beledll 

trr. 
ı hanın 

hiçbir 

'> edil• 
t ıtulma.'ll 

t.sri ldmyahane btltl 
İ tanbul gümrükleri ba.~ müdürlU

ğü tarafından Merkez Rıhtım hanı üs
tünde yaptırılmakta olan asıi kimya
hane tamamile tamamilc bitirilmiı, 

biltiln eksikleri tamamlanmıştır. 
Gümrük ·daresi buraya yeniden ikı 

kimyager alacaktır. 
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An karadan • ~ Amer. kadakl f ellket E 

Kiğıt fabrikamıza lizım ~Atmunta::bektıte'l 1 
h dd 1 ~ a ur eı 

8M ma e er ~Roosevelt arasında' 
Memlekete gümrüksüz girecek 

Yeni bir kağıt ihtikarına 
karşı tedbirler ahndı 

(Teati olunan telgraflarl 
~ ~ 
~ Ankara, 30 (A.A.) - Gecen- ff 
~ lcrclc Tylcrs me!~tcbindc vuku bu-~ 
~ lan infilak münasebetivle Reisi· j = J = 
~ ctimhurumuz Atatllrk ile- Amc-~ 
~ rilm rcisicümhuru Roosevelt ara-€ 
~ smda rr,ağrdaki telgraflar teati~ 
~ olunmu tur: ğ 

Ankara, 30 {Telefonla) - iz. 
mit kijıt fabrikuma lüzumlu olan 
bazı ham meddeler memleke~ 
gümrübüz olarak girecektir. Ve· 
killer Heyeti bu huıuata hazırlanan 
kararnameyi kabul etmiıtir. 

Gümrübüz girecek olan ham 
maddeler fUn1ardrr: SeJ1ü1oz, o
dun, §BP ve boya. 

Bu ithalat muafiyeti 936 - 3 7 
mali yılma münhasır kalacaktır. 

Muafiyetten istifade edecek eş· 
ya yekunu 25 bin lirayı geçmiye· 
cek ve umumiyetle sanayi madde
leri için kabul edilmi§ olan 1 mil · 

=---
ilıtısat Velılll 
Sergi Eolnde 

Ha~ırhkları tetkik etti 
An~ara, 30 (T elcfonla) - Ik· 

but Vekili B. Celal Bayar, bugün 
öğleden sonra Sergievine gelerek 
23 nisanda açılacak olan Kömüı 
$ersiai h.wrlıltlarun gözden ıeçİr· 
mit ve alakadarlardan izahat alarak 
yeni e:nirler vcrmİ§tir. 
SATIŞ KOOPERA TIFLERI 

HAZIRLANIYOR 
Ankara, 30 (Telefonla) - lk
t Vekaleti tarafından lzmir ha

~-.ilillde tqkil edilecek olan zirai 
satrf kooperatifleri ve birliği teJki
litile mefgul olmak üzere iç ticaret 
umum müdürlüğü muavini B. Sal8.
hattin ve tarifeler müdürü B. Mu
hip pcffenıbe günii lzmire hareket 
edeceklerdir. 
UMUMi MACAZALAR ŞiRKETi 

VE OSMANLI BANKASI 
Ankara, 30 (Telefonla) - Mil

li bankalanmız tarafından iki mil
yon lira sermaye ile umumi mağa
zalar te§kili icin kurulacak olan şir
kete Osmanlı Bankası da 200 bin 
lira ile iştirak edeceğini lktısat V c· 
kiletine bildirmiştir. 

Ziraat VeklJleti 
1 eıkl/At Kanunu 
Ankara, 30 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi bütçe encümeni Zira.at 
Vekileti tepil&t kanununun tetkikine 
baflamııtır. EnQimen bu it için buau
si bir komisyon te§kil ctmiftir. 

Ziraat Veki'cti alınacak tedbirleri 
yerinde tetkik etmek (bere Ziraat u -
mum mildürlüiü ıube ııflerinden Bay 
Selimi Kaıtaınonuya ıön.:lcnniftir. B. 
Selim, Kaıtamönuda kme•ir nrriyatı· 
nı tetkik decektir. 

Yeni taylı:aJer 
Ankara, 30 (Telefonla) - Temyiz 

mahkemesi raportörlilğüne tayin cdi -
len B. Şemscttindcn açık kalan Adliye 
Vckileti hukuk wcri müdür muavinli • 
gine ikinci muavi B. Nusret, om.:n ye -
rine de Ankara Cilmhuriyet ml'ddeiu • 
mumilip aıuavinlerinden B. Muhittin 
tayin cclilmittir. 

C5:nhuriyet Me:kez Bankası umum 
m • Jür muıwin!i~fae htanbuJ Merk-:ı 

E . :::.~ı müdürü Bıy Sait tayin edil • 

mi tir. 
Ztr<1:ı! Vekaleti teftit heyeti reiali • 

gin: ta, i:ı d ilen orman umum madü • 
rıi E. Ec.:;~r yeni i§ine ba~l•r:1rştır. 

yon 440 bin liralık gümriik mua
fiyetinden artacak miktarla mütc -
nasip olacaktır. 

YENi KACIT IHTIKARINA 
KARŞI 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ba 
zı tüccarların hesap defteri kağıtla
" üzerinde ihtikar yapmağa çaltş
tıklarınr gören lkti&ıt Vekalrti. ih 
das edilmek istenen buhrann kar, ı 
kati tedbirler almak üzeredir. 

Gazete kağıtlarına olduğu gibi 
hesap ve defter kağıtbrına da mu· 
vakkat bir ithal müsaadesinin veri
leceği anla~Ilmaktadır. 

Hayvan hasta'ık
larının 

yayı'maması için 
Sıkı tedbirler alındı 

Ankara, 30 (Telefonla) - tzmjt 
mıntka.,ındaki bazı köylerde iki muh
telif mıntakada çıkan hayvan hastnh
ğınm önüne geçmek için z :raat Vcl.u
Jeti tarafından tedbirler alınmağa ba.s 
landığını bildirmiştim. 

Ziraat Vekaleti Bıçakçılardcresi ile 
Karayakut nahiye merkez hattının ar 
kından Samandara istikametine kadar 
hayvan hareketlerini durdurmuştur. 

Bu hattın garb'nde Karadcnizdc Ağva 
noktasından Mamıarada Tuzla hattı
nın adasındaki saha da bir tarama 
mıntakası olarak ayrılmış ve tc§kilat
landırılmı§tır. 

Bu hattın g::.rbindeki ve 31l kilo
metre derini ği'ldeki sahanın t ~r m ı 
İstanbul te.şkilabna \'erilmi~tir. 

Aynca bu hattın garbmdcki s:ıha 
Boğaz.için:n ana mmtaka.Fına kadar 
hayvan harel:etleri itibarile Üsküdar i 
iskele bay~ar miidürlü~ünün mUraka-1 
besi altma ve İzmitte:d Fark ve gıır J 

mıntakah.nnın mücav·r kazaları da 
taranmağa baJanmı~tır. 

Llmanlarımızdan g~çiriien 
hayva.1 tallmatnaır.elerl 

Ank::ra, 30 (Telefonla) - Mc:-dn 
ve Antalya limanl'1rınclan ecnebi rr.cm
Jcketlere s:kan:an y.:hı~t iç i!lh::elcrc 
geçirilen hlyvan!arın mc:ış::. itibarile li
man hinterland dednlikleri C'1r"d;ıjr bi· 

tirilmi! ve haziranda tatb:l: edilı"le;c Ü· 

zere bu iki limana a't hayv:>n h .. reket· 
leri talimıtnam~lcrinin tanzimine kış . 
Jamlmrştır. 

Harice gönderaetek 
Irat paraları 

Ankara, 38 (Telefonl::) - Malh c 
ve tl;tısat Vekaletleri, ecnebi memlek: t· ( 
terde oturup da me"'!lekctimizclc em -
!iki btılunan!ar:ı ait ir::ıt p1raldr· ı'1 
bazı mallarımı=m dövirs:z ihracmd el· 
duğu gibi mü:aa•de verilmesi için t t-

~ Eksdans Frankrn Rooscvelt ~ = ~ 

~ Biricşik Hiikümetler reis·~ 
~ V AŞ!NGTON ~ 

= Bir <;ok genç C!lnların malıvol- ! 
~ duğu müthiş Tylcrs mektebi infi- ~ 
~ lı\kıııdan derin bir surette mütc- ~ 
~ cssiı· olarak en samimi taziyctlc- ~ 
: ~ 

.§ rimin kabuliınli ve Amerikan=! 
~ milletinın ve bilhassa fevkalade j 
§ mütcellim olan Tcl&sas halkının~ 
~ heyecan ve matemine içtirak et j 
ff den Türk milletinin çok kederli ! 
s hislerine~ inanmanızı cks:?lansı- ~ 
§ nızdnn rica ederim. i = = 
~ K. ATATORK ~ 
§ Ekselans Knmal Atatürk ~ 

ı Türkiye R=~uru l 
\ Tcksasta Ncv!Jlndones'da vu-1 
~ kubulan son felaket münascbct'İ· 1 
~ le ekselansınızın ve Türk mille·~ 
~ tınin sempatilerini bildir~n. taz.i-J 
E yet .telgrafınıza çok samımı ola· : 
§: r:ık tC'"ekkUr ederim. J 
~. ~RANKLIN ROOSBVELT \ 

~111ııııııı11:11ıııııı111uııııııı11111ıı11nıı1111ııt111111ı111t1nıı11..ıl 

Dr. Aras'ın beyanab 

Fransa ile 
müzakereler 

başlamak üzere 
Pariste çıkan Petit Journal ga· 

zctcsi muharriri, Tevfik Rü§tÜ Ara' 
ile Ankarada bir mülakat yapml§tır. 
Hatay meselesini ve Türk - F ran
sız münruıcbatını alakadar eden bu 
beyanatta lolariciyc Vekilimiz di· 
yor ki: 

°Cenevrct!e dü§iinülmüş olan 
mi.izakerelcrc başlamak için Ponıc· 
t'nun Ankaraya döniltünü bckliyo· 
rum. Müzakere edilecek mcselelc" 
&mcak arazisinin tamamiyetini tc· 
kef fül ed~cek Türk - Fransız ve 
Ti.irk - Fransız - Suriye muı:ıl·c· 
deleridir. Bu muahedelerin metin
lerini tcsbit cdc:sek bir ihtilafı tc~· 
riki mcsniye temel yaprnıg olacağız 
Refah ve ~:r~etlerinc!en başka b;ı 
~"'Y tc· cnni etme:li~imiz Suriyeii1(!· 
rin Irnhn kiycsetinden ibret ale.r;:lk 
iH me'Tllc'·c•imiz <-r<:>:rnclo nb:ı n:
c:1e~i ol"'c"'l·l:uma b'r r~bztn tc~xi? 
ct;;ıc! rini dilerim. 

Krf"a Harici rfaber:er] 

• BAU(.i\N P nt~,tt 2cvlctleı-i 
be"in~i c':on~mi kcn::~yinin hırarı 
ve h:Ic tc cil cw!e::ek ol~n Er.ikan· 
1 br c'c i ilık b ·r~:;·ı pe'~ :akmC:a 
r;:-e.:~ f.,. ı;ye~e b ... ~· }'.7.~l=i.ır. 

k'!dcr yaom:ıktldtr. ı 

TahsilM geçen senekin
den fazla 

* YU~~.\ ıST. \, 1 ih: Rom.ur ;:: 
ar~s·nt.!a mevcut ticaret muk<1''c!e
nam~·n·n yenilenme:ri miizak--rr

Anltara, 30 (Telcfonhı) - Mal"} e 
J .. rin• ycıl·md" b-. ' .. ·r':ıcd•tır .. B-J. Veklfati 9 .:yhk tahsilatı tcsbit rtmiş . 
1: '1 Ant l"!tı devlet!eri hariciye ,·etir. Tahsilit geçen sene ayni aylarda . 
killerinin Atinadaki son toplan'"-r.ı· 

kine nisbetle 14 milyon lira fozl:ı.,''c 
da f1omanyn hariciye vekHi ile Yu. 

180 lsüıur milyon liradır. Sahte nıuhabir nan e1~0:-ıomi vekili C'.r&:nda bu hu
ot·s l:~nuk~arılmış~ı. 

Ankara, 30 (Tclt.!onla) - Eliml~ Muvaffakı;refli bir a$al;yi2t _ -----------------------h ir. bir vesi!r211 olmııdı'r halde kendi • Adana m·r.-:leket hastanesi dahiHye ,-
ine :nuhtr-Hf gzzetcler.n muhHliri •il- r:lÜtehasaısı cloktor Osman 'BoLkurt'a Yeni Eserler 1 

sil verm bir şahnı hakkında Anbu po- Cerrahpaşw h::!t .. nednde profe or r•it
Jiıi t:hlcibta bqlamlftlr. sein tr.-afmdan a:neliyat yapılmı~ \'e 

Ba nt biyüklerden birinin yalrm 

1 

ameliyat muvalfıtd:ı~ ctle neticelenmiş • 
akraabll olduğunu aöyliyettk ip 1so- tir. Doktor Bozkurt'~ "geçmiı olsun., 
laylaıtırmağa Çalıtnıakta idi deriz. 

B y Faik Sabri tara!ıııdan huır • 

lanm·s ve Yedi Gün ınccmu~,. taraf n· 

dan basılmıt resimli bir kitaptır. Fıyatı 

25 kuruıtur. I 

1 
Franko kuvvetleri verdikleri emirle 

lngiliz gemilerini 
durdurabilecek mi? 
Madrit cephesinde tekrar 

faaliyet başladı 
Paris, 30 (A.A.) - Pctit Pari· 

sicn gazetesi yuzıyor: 

Bur;i'n Londrada öğrenildiğine 
göre, Salnmanka karnrgahı umu
mis ·, radyo ile } aptığı bir neşriya . 
tn ispanya) nasyonalist harp gemi· 
lcri tarafından göriilen biitiin lngi
liz gemilerinin bu harp pemileri ta· 
rafından verilt"c .. }ı; i~arctl-:re derhal 
riayet etmelerini ihtar eylemiştir. 

Jngiltere hükumeıi ise lngiliz 
gcmılerinin F rcnko harp gemİ)t!rİ 
tarafından verilecek i,aretlere Is· 
panya kara suln:-ında i~cat etmclerı 
muvafık olacağını ve İngiliz gemi· 
]erinin açık denizde durdurula~k 
nnmn-:alarmm kabul ec!ilcmiyccc~i
ni ce,·abcn bildirmittir. 

MADRID CEPHE.Sif DZ 
FAAUYET BAŞLADI 

Salamanka, 30 (A.A) - Res· 
mi tebli~: 

~ 1 d 'd L • 1 ·ı· 1 • l a rı c~p>Je~ınc.e mı ı .er n 
. .6.ravaca ve Suerta de 1 s Per ·· C"S 

mmta!~ulımncldd t:mrru .. ları U::rdc· 
dilmi~tir. 

o~·~man a~ır zayiata uğramı tır. 
Endülüste bütün cephelerde tÜ· 

fek ate;i teati edilmİ§tİr. 

Madrid. 30 ( A./\.) - Cumhu· 
riyetcil~r. Madrid ccphesindeH 'a
zivetlerini ıslaha dev"'m etmi .. ler ve 
iWralris kasabasını ele ge--irm" :!er
dir. 

Bır Fransız eozetesi dı1101 ki: 

Şhnalde Alman 
tehlikesi varken .. 

Fransanın Cenupta ltalya ile 
anlaşması lazımdır 

Pariı, 30 (A.A.) - Bahri noktai 
nazardan bir Fransız - İtalyan ;mlaı -
masmrn lüzumunu iJbat etmek ıstiyen 
Le J our gazetesi diyor ki: 

Eger Fransa. Akdmizde birin-:i sı -
nıf 1.:-ir devlet olarak kalmak istiyor _ jl 
sa, ya ltalyaya k-:.~r lrunet vasıtasiy
Je kafa tutmaya muktedir bir halde bu
lunmalı veyahut onunla anhışmalulır. 

Halbuki. b::hri l:uvvctlerimi.zin :ıüyük 
lı: r kısmınr Breste'de muhal:ıra etme · 
mizc mecburiye! ıöstcrcn Alm:ın tehd1· 
di. Akdenizcle italya.nın kuvvetir.c .r:ıü· ı 
savi bir kuvvete n:&<l lı olrr.am•z.ı. rr.u .. :ı· 
:ıde etmemektedir. O h:ı!:1:. ftalya ile 
a:ılaşahm, veyahut Akcltnh . .:C::i müna· I 
kalemiz tehlikeye girecc';~i ... 

Di~er tard zn yine Le jour gazete· 
si ;u haberi veriyor: 

Söylendit:ir.e rö•-=· J\\:nl11'ar. La 
Carogne ve Ferrrıl t:a 'r. :.:·:-ı at1antik 
münal:alelerimiz İiİ:1 nğır b'.r teh 1it te~ 

kil ede;::ek mal.iyettc,, ü lcr kt•nr.a:; a 
hnzırlan:naktır. 

F:-:.ANSA iTALYADAN NC 
1STiYOR? 

Oeuvre gazetesi i e, tt~ırar n ı u
na havzasmd:ıki siyasi fo:ıJ:yeti ' kkın

da şunl:ı:ı yazıyor: 

İtalyaçlap ne istiyoruz? Tunı hav -
zaıında mevcudiyetinden her türlü fa -
al:yetten veyahut her tıirlü ekcnomik 
rTCni~Jcmr.den va=geçmesini mi? J"~ti • 
yen h::ıyır. Fak:ıt her türlü hegemonya
da:ı vazgec:nesini mi? Katiycn evet. t
talyadan bir ba~k:ı isteğim'z de ş· dır: 
it::ılyz. orr :ta. herkesten ziycıc!e ı·er.di • 
flinc karşı tehlikeli olnbilcce!> her'4 an&i 
1 ~ k'I bir hc;"emonyaya mani oJm lr. ge
rek kend'sinin en iyi inki~af ~ " ':ır m 
ve gere'; c:ı iyi ~ulh r ... nr'arını o 1 Av
nıo::t rr.illet:eri ile ıı:r an'::ı"m~da ~r:ı:r.:ı

Iıcl r. 

Avrupa Birliği idealisti 
(Dcı:amı ~ i c:"d ) 

cmnhnrive~lcı i ncvinc!e:ı lir ey de 
!fücl•r. D:-!1a <lo;-ru~u (P~n Amc. i 1 
c n) harek:'.iııc b•nz .. r. Yeni 1 er I 
mil'n~in i::ti'd.lini t .... :"1ina~ "lt•r.n c-1-
mal: şcırti1e b'r (A· rupa c'c'\ ~:~'eıi 1 
fcc!erasyonu) vücude getirmek i:sti- 1 
yorttZ ,, 

B. Kolergi, b:ınun h··:ulü icin 
·:ll , · kü ük b:r r .. :::mi !·-lmı!': oldu· 
~\mu söylüyor: Frnn":ı ile P.lmaıı· 
~ n:1ın anl.-~mnsı ... 

Fakat ?:--n-:lisi nikbin..:ir. Diyor 
ki: 

"F mma İ1e Abnanyamn anlaş 
mMI yo:undn. Cu il:i /\vrupa ae,·
btini:;ı uz!nşu~ı gi" n pro jcm:z to· 
1 a!·kuk c~m!ş ola ... nktır ... 

Avru~a c.'~vlet'cri fed"':-n:;yonu 
f ': ini l-m·ar• Jj ıurett.. tervic et· 
mc~:·~ ol-n B. K::ıle-.-.inin. B-.l'·nn 
I'!:"r.lleitct' i h•!d~· 1 'a itim~iı b:i-
·'iI ~i.·... O k~v'"r ki, bu m~mı,... 

kctle;-i /' 'P"-ny:ı ' e F rar .. ,.a öme~ 
rrtirmck ilzc:·c şt:nu ı:üy?ernek~e
c'!ir: 

"C:ar'..li AYn:p:-.da kru-ışıhlık ol· 
dut ı b:r s r c.!a. ~arki Avrupacb. 
y-ni Bal~~nlarda tam b;r anla~ma 
vo~·c!rr. Alnrn··n p .. Fran3:ı, Bal-
kc.n 2 ... , 1 ~t' "İ ,.,·bi rkl·~-rmle har,.· 
)· .. t c~ .... l .. rdi. A, nt:Ja birliği şimdi 

bir cmıivn'ti h:ı~inde tahakkuk etrnİf 
buhrındu ... 

'{-lruz n""ne tn""aCı nüı>t~<"na ol
r."ak fi= .. re. daMarlar:nda akan mü· 
teaddit ı vruoalı kl'\nilf", .. ,'\vrupa 
i-.irl'ui., fikrini tam bir liyak•tle mü 

d:ı~aa c '_. i'-:c ... k vn, .. iyeae bduran 
C' e.!. sbva'.' ah D. Kalergi, bu · .. ~ 
Ati ı:-.ya gidecektir. 

D. ~.:-1e ·g;n=n k r·~ı da Viy ... -:dı 
me•'1ur b'r faci<l aktris'dir. ~on 
d fu "h • • •· "l\1a L •h ~ .... :. : npea:-c ın ece. •• 
· · li ~ r'ni temsil etm'_tir. 

-:s. ı,:"' "rr;i, Ka 1 rrri aile ·• den 
birinin e-'· · ~'"'n b~anbula elçi tcıı·in 
cdilmi: olC:uğunu da söyleme!•tcd'r. 

Umumi 
Generaii.e 

H t 'er 
f-iarp 

~ öriİ '-tii 
0 !. 

(Ü ::.;aııı 1 i ıcidc) 

]eri or+.;ı~ ln kalclırm2:< rnak_acii f n.iı

rerle Gener:l J.o·cl .. n•'or:f anaında bir 
gö:ü~:ne y::ıpıkı ~t r. Bu görü m.: ı te • 
nil:n nctıce~·i v .. rmi'.,.ir. Ccncr J Luclen
cb. fr. f.Thrcrin ut:-n· rı::ı \' c;; n·ııes 
mt•L'ı~edcsini yırtma mı tamamen tas • 
vip etm ·~. bi'hıt"S3 milletio ve devletin 
yeniden silahlanarlk Ren üz::r"r.::ie ha• 
kim'yetini tcs's ctmi o·masır.d n C:ola· 
yı m::mnuniyet:ni bilclirm:s v mü ea • 
k'bcn mille tin, n:ühim v zifel::ri 'fa yo· 
J·•n:la k~ ~Jbe kuvv .. t veren r t ı bir
liği it:in olan mcSc>.ir::nden bah:: ... tm"~tir .. 

Führcr t~crübc'. rini anlat:nI" e ii· 
çilncü Reich ile orclcnun umumi harp 

generali ile tekrar ıı·1·1 temasa 2rc-mc " 
!inden mütevellit mcmnuniyctmi \il • 
clirmiıtir. 



Istanbulda plinlı bir çalışma 
başlamak •• uzere 

1 erkosta yeni tesisat yapılacak - Su işleri - Otobüs seyrilsef eri 
intizanıa konuyor - Konservatuvar ve tiyatro- Yeni nıezarlıhlar 
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Milli b·r bankamız 
Adapazarı 
Bankasının 

Türk Ticaret 
bilauECOSU son 

~ 

lstanbul belediyesi, ıehiı·deki çalıı-ı suyunun da temin edilmesine imk~n hal 
ır.alardan daha müsbct bir r.cticc elde sıl olacaktır. Bu i§ için yapılacak mas· 
etmek için bet yıllık bir prognım ha -ı raf hakkında da Bakırköy suyu için yu
zırlamıfbr. Tatbikinden büyük fayda - karda serdedil('n ayni mülahaza ile sar • 
lar ümit edilen bu proıramla yapılacak ı fcdilecek meblağın 150 bin lira c:varında 
j§lerden ba:ulannı okuyucularmuza dün 1 olacağı tahmin edilmektedir. 

ve.~i§tik. Yapıl~sı .cıü,_~ülen. diierlTerkosta yapdacak tesisat 

telif bakımdan yetersizliği her giln he -
pimizin gözüne açıkça çarpmakta ve 
bütün halk teıelküllerinin her fırsatta 
izhar ve ifade ettikleri ihtiyaçlar ara -
sında rnuntazamııın otobüs servisi dilek· 
leri başlıc::ı yer tutmaktadır. Bugün muh 

İş Bankasının geçen m:ıli yılma ait 1 ce b:ılkın r"gbetine h:ılktn rağbeti de 
son haberlerin scv!nci i~inde ik,.n bu -ı müessesenin iyi ic:led~gine ve tarn iti • 
gUnkU fevkalade heyeti umumiye top • mat verdiginc delildir. 
l:mtısında 18 ınei mali yılının bilanco-. Eilanço ycl:ünu umumiri eskı sene • 
ıunu tetkik edecek olan Adapazan TUrl: Jcrc n zara·ı bir mHi f .. l:silc 12524193 
Ticaret Bankasının da muvaffak bir tirnya l::ı'ig ol:nuş bulunuyor. 

yıl daha geçirdiğini öğ:eniyoruz ve R .. por c"iyor l:i: ''M iıess;esernl1in bu-
m illi bankalarımızın vaziye• leı indeki 

muhim mesclelcn de bugun venyoruz: Terkostan terfi edilerek şehre isale 

Su lşlerl edilecek suyun miktarı arttmldıkça bu-
Şehre fazla miktarda ııu verilmeıi na muvazatan kömür sarfiyatı da arta • 

için terkoadaki terfi üzininde mevcut caktır. Binaberin fazla celbedilec:ek kö
on terfi makinesi ve buhar kazanları ve mür içinde mevcut parklara ilaveten 
tulumba tesisatı yetişmediğinden mev • §imdilik (yirmi bin) ton kömür alabi • 
cut servise ilaveten günde Iaakal yirmi Je::ek surette yeni parklar in§ası ve göl
dört bin metre mikib daha su basacak den su almak için yeni bir priz tesisile 
bir buhar makinesi ve kazanı ve tulumba b:.ı prizi fabrikaya raptedecek bir gale· 
tesisatı ilavesi kararla11tmlmı§tır. Bu iJ rinin yapılması zarureti vardır. Terfi 
için makinelerle beraber fabrika binası borusunun üçüncü kolunun ikmali için 
ve teferruatı takriben 350 bin liraya mal iki yüz metre kadar altı yüz milimet • 
olacaktır. Manglavada mevcut motörl:i relik font borunun bu seneden itibaren 
terfi tulumbasınm da takviyesine lU • fcrıine b:aşlanacaktır. Bu inşaat ve a -
zum hasıl olduğundan ikinci bir motörlü 
tulumba daha konulması kararla§ttnl -
nuı ve önümüzdeki sene içinde bunun 
da yerine konması imkimmn teminine 
çalı§ılmaktadır. Bu da get:rilecek ma -ı 
kine ve yapılacak binnaile beraber takri· 
b::n 20 bin liraya mal olacaktır. Umum 
şehre ait isale ve §ebekedeki tesisatın ıs
lah ve takviye ameliyesini yapabilmek 
için şimdiden 138 bin liralık boru sipa -
rişine lüzum göriilmü~tür. Bu borular 
hemen getirilerek tcrkos tesisatının be -
ledi idareye geçtiği tarihten bu güne ka
dar bcı .. 1arup muntazaman de'ltam edilen 
tesis ve .slah ameliyesine önüm:izdeki 
937 - 938 senelerinde de devam edile -
cektir. Şu kadar ki bu gün ıehirde mev
cut su sc1>ekesile §ehir sokaklannın ya· 
rısırun bile tagıliyesi mümkün olına -
maktadır. Binaberin bu bet sene zar -
fında bu şebekenin ihtiyaea ve imkana 
~ör~ ..Peyderpey tcvııiine çalışılacaktır. 

Su Ellzrne ve temizleme 
işleri 

Geçen senelcrJc tasfiye tesiaatmda. 
297.478 lira sarfcdilerek ilaveten ıekiz 
filitre ve dört prefHitre daha yapılnut
tır. Şehrin su sarfiyatı çoğaldıkça bun· 
Jar da kifayet etm"yerek önUmüzdeki 
seneler içinde dört prefilitre daha ya • 
pılması icabedece6 i tahakkuk etmekte • 
dir. B!naenaleyh önümüzd.ki üç sene 
zarfında bu iş için de takriben 100 bin 
lira kadar bir para sarfedileccktir. 

Bakırköy suyu 

meliyat dolayısile 300 bin lira kotdar biri 
paranın sarfı icap edeceği dil§üniilmck
tedir. 

Hazneleı- lnt••ı 
Geçen sene Feriköyde yapılmış olan 

7 500 metre mikf.plık hazn::den maada 

önümüzdeki beş ıene zarfında bir eşi -

nin daha yanında yapılması tasavvur e

dilmekte olduğu gibi İstanbul tarafı için 

de E:lirnekapı ve Çar~amba civannd41 
birer hazne teıiıi zarureti gözükecek -1 
ti.r. Bunlar için de 200 bin lira kadar 1 
bır paranın sarfı dü~ünülmektedir. 

• Vakii sular j 
Belediyeye devredilen vakıf suların 

telif istikametlerde işliyen ve kamyon 
bozması oıan otobüslerin ~ok fena ve 
rahatsız bir nakil vasıtası olmasma rağ
men yolcu ta§ımak hususunda gördüğü 
rağbet bu ihtiyacın filt ve maddi bir ifa. 
desi olarak göz3nünde bulundurulmak 
gerektir. 

Emniyet ve intizamın temin! için o
tobüs servislerinin tek ('}den kurulup 
idaresi şimdiye kadar hem bizde hem de 
yaban:ı memleketlcrede yapılan tecrü -
belerle anlaşılmış ve belediye kanunu -
nun 19 uncu madesinin son zamanlar
da taJH edilen beşinci fıkrasında 

0

bu ih
tiyaç göz önüne alınarak otobHs işletme 

hakkı beJediyeJere verilmittfr. tıte bU • 
tiln bu dutBncelere göre belediyece 
muntazam otobüı itlttDmesi btJ 1ene

Jilr çalrtma proıramma almmlfbr. An -
cak bütçemizde bu masrafları karpJı • 
yacak tabliuıt aynlma1111a imkin ba • 
hın•manq olduiundan itin atafıda ,... 
zıldıfı cibi tanzimi IDUftfık cörülmU,. 
tür. 

a) btanbıılcla tam ve muntazam bir 
otobüs ıemai kurabilmek isin 200 .,.._ 
baya ihtiyaç Yardır. tık hamlede y6z a
raba ile ite baflanacütır. 

b) Şimdiye kadar muhtelif finnala • 
rın bu bapta vaki tekliflerine ıöre bu 
yilz arabanın arttırma ebiltme kanunu 
hükümleri dairesinde olarak bedeli bq 
senede ödenmek üzere tedariki mümkün 
görülmüştür. 

c) Yapılan hesaplara göre işletme • 
nin ıafi geliri bu arabalann senelik tak
sitlerini tamamen karşılayacaktır. 

ı;Cmi düniı:ldcn daha iyi \"e daha em • 
bu ilerleyici hareketlerin milli ekono • 1 ııiyc::t verici bir vazi ·c::tt"d"r. Yarınının 
mimizdeki s:ılilhına olan detaletiri ol:ur- ı .:ı L 

<: l-·ı:a iyi o'.,·.-;ın• ··:n·t ediyoruz. Bu-
lanmızın dikkatine arzetmek istiyon:z. nıı h;ılkın ;oı ka \e hi" ~~ ::ızarına Ciı;n 

TUrk Ticaret Bankasının idare mec- hu:iyet Hi k( o:netimizi-1 sahabet ve hi • 
Jisi raporu gösteriyor ki bu sene de ban· m yetine, milli ınıks ~ Jcr"mıziıı bü • 
kanın eski heıaplanndan mühim tasfi - ytik y;ırdırnma. kan,, t -·r ve fed;ı 1·ar 
yerler yapılmıs olmakla b:raber 1936 da mt-:nurlarımızın ayr fne borçlu oldu -
daha ıenlş bir plasmanla esa'lı bir ça- g11m11zu arzederk n gö terdikleri husu
Jıımaya giri1ilmi7 ve rnüesses .. nin biin- d alakay:>, c'l fazl:ı tem _l.,rımız itib3 -
yesi daha eenig bir nefes alma kuvveti riln şahit oldu .. umuz ınl.!htcrcm iktısat ve 
duymuştur. ı maliye vekılJerimize,tı ve Ziraat bankalan 

Eanka Adııpoızarı bckdiyc:;ile yaptı- mıza kar ı da "'i"kr.ın h lc'"imizi bir ke
ğı elektrik istir::ıkini tasfiye etrlği gibi re daha zc kle ifade ederiz .• 
büyük hissedarı oldugu Bolu orman'is· Biz de bu iyi nct:c yi teminue bü • 
l ·tme Türk Anonim sirketindc le öte- yük yar rlı;ı olan bankanın gl'nel ıdi • 
ki hisselerden yUzde seksen alnı."lk ıu - rektörü B v Sait Hrr.-ı"t Eaşa\"a tak • 
retile daha büyJk bir ekseriyet elde et· dır ve tebriklerimizi bildiririz. 
miş ve bu şirketin merkezini A nkar ya 

naklederek ona ticari, .zirai, sınai her .!19----------------• 
türlü muamelat yapabilir ve ber türlii 
taahhüde gireb"lir bir kabiliyet ver • KURUN 
mİ§tir. 1 Parasız muayene kuponu 

Bankanın elindeki iştirak ve ticari 
teıebbüslerin hemen ekserisi halen ve
rimlidir. Ve kfirlann mühim bi,. kısmı 
bu membalardan temin ediliyor. Ban • 
ka htanbulda kira getirmroikten baş -
ka vergi verdiren birkaç parça ars .. sı 
ile Ankarada hem umum T\1Üfürlük, 
hem Ankara merkez muamelatının gö • 
rüldülü müsait binayı baııabaş nıüba -
dele etmiştir. 

1936 bilinçosunun huıusiyetleri o -
larak eördü&ümüz tunlardır: 

Banka l 79986 lira uJI .kir etDUf, fa
kat bu kin eski vaziyetlerin tasfiye -
sine aymmftlr yemi "6ö1 liruı .eski 
idareden milntakil itlerin taıfiyc oluna· 
bi1mİJ kısımlarından hami olan zarar -
Jarm imhuına. 44187 nruı eski idare -
den müdnnr matJubattan melhuı a • 
çıklara karşılık tutulmuı. 32743 lirası 
menkuJ, ıayrimenkullerin itfasına ay • 
nlmrt- Kalan 3103 İira da 934 senesin • 
den müdentr zarann imhasına tahaiı 
edilmiftir. 

BiJlnsonun en dikkate değtr tarafı 
mevduat hesabıdır: 

Huaua1 doktorumuz Pazartesi gUn erl 
s:ıat OI\ b buçuktan )1rml)'e kadar ga• 
z t m!Z ld rch ne fnde. Cumartest ~nlerf 
c c I! :lt 1 • t n Hl a kndnr L41e11 Tay~are 
npartımanları il.inci dairo tıc numarada 
dalma O!{ yucut:ınmızı yedi kupo'n uıuka• 
btllndo 1 bul eder. 

Çocu•t ha ""lıkları do .tonımua da bu 
ı.uponun y ı tan ini bfr kth1p kendbtne 
ötllrUr ~z cum:ırt ı, salı, pcr,embe 

,Unlerl !l • 12 arası A ksarayda, Millet cado 
ı.lr51n1" hl• r tp :ı ca il karşısındaki mu
'l} cnehan ndc eocukl:ırmıza balraeaktrr 

Diş doktorlarımız 

Ayni şe ıld eli§ doktorlarımız da okUo 
)'Uculanm zın c:t\irtcrtnc h ~ır bulunmak. 
tadır. Dl3 dol.t.orumıu F:ihretttn l)ffl!Mf 
Parma1'.lcııpı tsUkl11 cadd .. slm:'Je 127 numao 
rad:ı p:ız:ırt 1 gün'crt 92tıt 14 ile 20 ara. 
aında bulunduaı,ı rr!bl do'<tor Necati Pak• 
,ı de Karnköy Mahmudiye eaddoal 1-2 
numarada ı:;alı ve cumn f;'Ülllerl ayni saat• 
!erde okuyuculanmızm dı lerlne bakacal..· 
!ar ve ufalr tedavilerini yo.pacaldardn'. 

Ayn! zamanda lk iJ-t.ıı.q tramvay ca 
desi Erip aputımanmda ııllnnetc:t 

Fld:ın mubl c: okuyucul:ırmuzm c:ocuk 
lımnı sünnet edecektir. 

J\ ynca Aksaray Pntev Eczanesi ya 
nuıda U2 numarada doktor Nuri KUR 

1934 te 21699 7 5 lira mevduat vardı. doktorunun vereceği enjeksiyonların bN 
1935 te bu mikdar 3147782 Jiraya h"r nl <1" Y<'dl kı.ıpnn Tt'ulcahnlnde yapa 

çıkmıt, 1936 da ite 4106886 liraya var- .... ".a•k•t1.r·-----·----·---
11UJlır. Rakamlann üade ettiği bu neti· • 

Gezintiler: - - --~ --------
Göze batan ş~y4'er 

s. Geze&n 

Şimdilik Bakırköy; ilerde Y eıilköy 
ve Florya sularını temin etn:ek ve harp 
halinde tcrkoıdan muhtelif sebeplerle: 
istifade edilememe~ ihtimali derpif edi
lerek icabında lstanbula da yardım ede
bilmek için Bakırköy civarında Çırpıc: 

çayırındaki tahtelarz darin sulardan is -ı 
tifade edebilmek içfo artezyen kuyu -
lan tesisine teşebbtl11 edilmiJ ve icabe -
den arazi istimlak edilmittir. Artezyen 
kuyu1arınm açılmasına mUktazı ma • 
kinclerin ncvalmı ikmal edilmİJÔ'. Ör.ü
müzdeki sene ba~ından itibaren İfC 
ba§lanarak ve bir taraftan da ıu hazne • 
1eri yapılarak Bakırköy ve atiyen de 
Y e§ilköy ve Florya suları temin edilmis. 

yalnız idaresi için asgari bir hesapla 

senede 60 bin lira raddesinde bir para

ya yani beı ser.ede 300 b"n liraya ih -

tiyaç vardır. Binaberin bu beş !:ene i~in. 

de vaziyeti Qzıra muv-cchesinde m~v
cudu muhafazadan başka bir ıey yap:!

~ zarureti vardır. An:ak bu müd
det zarfında bentlerde gayri melhuz 

mühim ve mübrem tamirat kruı icabe. 

derse başka işler tehir edilerek bunun 
ıda yapılması cihetine c· d"lecelttır. 

d) Getirilecek otobüslerin gürnriik 
resmi ohrak hesap dilen 200-300 bin 
liranın da ka11ılanmasına imkan bulun • 
mad·ğından gümrük resminin affedil • 
mesi için bük!icıet r.lerkezinde tqeb • 
büılerde bulunulmustur. 

Ön camları acente damRalı u:suz 
ve arc:laız uzun bir otomobil zinciri 

-:~Y seyrediyorlar. Resim çekıyor• 
brclı. 

Şebeke laaisl vo ıslahı 

e) Ge:irile:ek otobüsler için temini 
zaruri ol:n ga:a i ve illt işletme ~raf· 
1annrn trmini için ilk hamlede reiıliğe 
250•bin liralık b!r kred; teminine mil -
sa:ıde ed'lmelidir. 

f) f•letme geliri !yrı bir he:;aln ah • 
narak bir taraftan geJir kaydı v~ i~let • 
nC' rn::·-flarile tesis:ıt bo:Jelleri ve se
n('lik tak .. itler dahi diğer cihetten ri -
der kaydıra müsaade edilmeli v~ reis -
Jiğe salahiyet veril'"1e1idir. 

• .\lcmdar vob.: undan nbı-ak, Aya· 
sofya meyd:ın;nda biril:iyor. lçle
ı-indc kasketli, şalvarlı, pipolu 

seyyahlar var. Dürbinlcri, fotogrnf 
makineleri yanlarından S"rkmı~ ... 
Çoğunda nikel knpal:.lan panl par! 
yanan termosbr bile cözc < arpıyor. 
Amma hazırlıklı adanıbr ha!. Eir 
paratonerleri c~sil. !. 

"Seyyah., seyrinden 1 c .. lımınm. 

Kendi kendime: 
- Nereye, neye bakıyorlar? 
Diye s:J:1 l .... nerek <löndüm ve gör-

diığüm manzara önünde an"JZJD İr· 
l:ildim. r 'iev~nm tem karıııısında-- -
ki dükk,jn!ann ÜGtün:le camı, çerçe-
veli hara.., bir biru: mn duvarlanna 
boydan bnya c Irt .. "Ir asılmJ11ıtr. 
Donbr, r ··r:lıd~br r:&h r\c"'arla 
.. · .. ·!' . ·r1l ~le~ rn\., c( h balcnl~a· 
r::ı : c-.ll -ı vorlar 1

1. 

. fv~n::ı t .. r-l k::ırşısında h-

olacaktır. Artezyen ile su taharriyatınd; 1ı ~ehir §ebekeıinin de önümüzdeki bu 
araz:nin göstereceği ve ameliyatta gö - be!} sene zarfında ıslahına ve olmıyan 
riılecek mü~külatı şimdiden kestirmek 1 yerlerde tesisine devam edilecektir. Ma. 
miimkün olmadığı için bu ameliyat ne -1 aıufih yukarıda gösterilen ralcamlann 
ticesinde tal1akkuk ettirilmek ve o hava- katiyet ifade ede:niyeceği pyanı kayıt·ı' 
tideki abone aded· nin vaziyetine göre tır. Bunlar; iı mahiyeti itibarile tama _ 
!l:.bekeyi daha dar veya geniş tutmak men ahminidir. Ancak beled~ idare 
icabedeceğinde:ı ve bu ihtiyasları ise bervcçhibala tadat edilen iJlerc bu be'} 
tıyin etmek §İmdiden mümkün olmadı- sene zarfında hu yıl beşer yi.lz bin lira 

ğ ndan masarifi kati bir rakamıa ifade !arı ve tahsis etmek suretile ve ehem - ':r---- ({ l r R U N ---
etmek kabil olmamakla beraber beş se- mi mühimme tercih ve taksim ile ka . l 

Bu P~km k,! b '!;ta ı-;r .. l yurd ı
mun tesirlerinı. bir ruh ~vonu gibi 
belirmiş görmı-1:, b na kcyf verir. 

O giin d .. rr ne bö· 1c b"r ze.,; l;e
knvm;mcı.1~ s:.-· .... ·ıe tr .. •nYaydan in 
dim. Zaten yol kt>p"' nn b:-ı
lar sıralnnm ~ı. Yi'ri', lde bir'"eY 

hnbulun 1-"rli ranıcnr!armdan mah
ya l;•·;:n-..1:, b:zi c''.!~Ünc kc~:ıze 
ctmİFtİ. 

ne zarfında kaba b' r tahminle 200 bin rarlılttınlan programı mevk'i h?tbika 1 
lira civannda bir masraf yapmak mec _ koyrnağa çalışacaktır. Bu kuponu gazete ld ~sine getirenler: 

Hizmet kuponu 

buriyeti hasıl olacağı düşün:.ilmektcdir. Umuma alt otobüs ı - ı:o~k ııllnıarmı paraarz baıtmrıar ı 
Bu pıravı verebileceğiz. servlslerl ~lar~..:ur nun hektmlcrtne PlU'IUU% baktı"j ı' 

BUyUkada suyu Şehrin kara n:ıkil vasıtalarının muh-
Evvcke Buy~atla 5uyunun vapu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1:ı t :nin edilmesi düş'..inülmil} iıe de te· 
sis ve dairr.i masrafları çok olciı:ğundan 
lıa :·1 C" r .Jer a::ı ulması zarureti hasıl 
oL-nuş ve orada da artc::yen usulile su 
t:ıh:ırriyatı mecbur"yeti k3r§ı$Ulda ka -
hnmq ve su çıkması ümit edilen nokta • 
larda taharriyata karar veri?miftfr. Bu 
te§~bbü~e muvaffakiyet elde edilirse 
öo:.izümdeki seneler içinde Büyilkada 

Radyo 
lelln: 
Adre•ı 

Müsabaka Kuponu 
-31-

kayb•trniş olmıv:ıcaklım. . 

lrimde C' w - böyle bir Ôuygu, bir 
keyfe ha~rl ~·11 olm--:o ~ dı, sonun
da knrşıla"tI w , :ı <'Cı r.ı~nzarad:'ln 
belki bu knrlc.r i' .. imi) ecc1:tim. Fa
kC'lt tesadüfi rin de bazan eanatl:All'
hğı 'tutar Ye \ TT'm dıw:nız, bek1r. 

mcdi~niz ter 1:J~ lerle sizi c:ırsar du
rur. 

Kalabalı~ın bir böli" ~ Sultanah· 
met parkına, soldaki hamama b::ı· 
karlarken bir bölüğü de tramvay 
yoluna dünmüıler, güle konu§a bir 

Yi'-l .. c!el-i hny n mafü l n &Ö· 
rc:-ek bir iç le:::zeti t::.dayım .ier'-en, 
b~~ım l' nd:ı Ön"' 1 :.:şmü.ştü. Ade. 
ta };;,\(" r ibi ora , n uzakkstım .• 
Bir kere c.1c büylc b"r münaseheteiz.
l"~i "[ r,. r .. m .. nlr h.ul lcri üstün
de "'öri"p "'Zlaı1rru·•ım. Şu Ayasof. 
ya önündt>~ o g ·n lı.ic bir belediye 
memuru da mı ge medi acaba? Ni
c "n b""yle eylerc ··z yumuluyor) 

O b · n..,, icinc! adam oturamı· 
yacak h dar haraptır. Ne diye yık
tı mı) 1Jrb~? Yoba kendiliğinden 
c .. ksiin 'e d .. Jik defik cabs'I altmda: 
birkaç suçsuz vatandq ezilain q. 
ıni?. -



31 .MART 1937 

Tefrika: a 

Ellerinde kazmalar, baltalar, kürekler, 
oraklar ve sopalarla şövalyelerden intikam 

koşan halk gittikçe çoğalıyordu • • 
ıçın 

DUn va evvelki gün 
çıkan kısımların 

hullsası: 
627 yıl en.ı Racloe fÖYÜJ'e

ı.; Türk Mhillerini ,.a1ap )'lla
yorlar. Oralann hükümdan olan 
S... Beye hMer uçurulu,.or. 
Saaa Bey en yijit ve büyük ku- I 
mandam Aydın oi lu Mehmet j 
Beyle birlikte imdmlıla pliyor. 
Şövalyeleri kaçmyor. Bu sefer 
tönlyeler: 

- Biz hirbç korsanı tepele-, 
mckten Ntb t.ir .. Y yapma -

dık! 

Diye Sasa Beyden para mu· 
lcalMlinde Budrumda ufak bir 
yer istiyorlar. Sata Bey razı o

luJ'•· Fakat Aydın oilu l'tWa· 
met Bey kahul etmiyor: 

- KOJ11U111UZA yılan abyo • 
ruz. 

Diyor. 
S.u Be,.i kandıramıaJınca 

kumandaandaki üç bin T ürle • 
men atbmu alanık aynbyor. 
Dünc1ar Bey s-a &.,.: 

- Mehmet Bey hllldıdll'. 
DiyOI'. 

Sasa bey daha büyük bir çılgınlık 
gösterdi. Dündar beye Mehmet beyin 
kaybolduiu tozlu yolu ıöaterdi ve 
bağırdı: 

Mademki öyledir, sen de git! ne 
duru• orsun? 

- Pi§man olacaksın! Fakat .... 
Bu sert konuımalar ortalığı ka • 

iT- 1tı~ Ellerinde kazmalar, balta
r, J<ü:-ckler., oraklar ve ao.,P."llarla 

.>·,al yel erden intikam için koıan halk 
.. :ttikçt daha çoğalıyordu. Saaa beyle 
Mehmet bey arasında geçen sözler he• 
men yayılmıı; hepsi de Mehmet beyi 
haklı bulmu)ardı. Dündar bey atını 
sürü:i ve üç .yüz atlıyı ardına takarak 
uzaklaştı. Ufak tefek, uzun bıyıklı 

fakat çevik bir adam daha Mehmet 
beyin yanından ayrıldı. Atına bindi 
ve Dündar beyin ardından sürdü. Yüz 
kadar atlı hemen onun gittiği yolu 
tutmuslardı. Bu da İlyas beydi. 

S:ıaa bey:n pşkınlığı büsbütün art. 
mııtı. 

Fakat son zaferler ona o kadar gu
rur vermi!ti ki kendisini tutuyor; 
sanıldığını belli etmiyordu. Hatta 
o anda tövalyelerle anlattıktan sonra 
Mehmet beyin üstüne yürümeğe ve o
nu öldürmeie .karar vermitti. 

Şövalyelerin elçisi, olup bitenle-
ri dikkatle takip ediyordu. Sinsi 
ainai gülümsüyor; evvelce reialerinden 
aldıiı emirleri kendince daha faydalı 
ve uygun bir şekilde değittirmeyi ta
sarlıyordu. 

Saydılar ve doksan sekiz dütman 
esiri bulunduiu görüldü. 

Elçi gemiye döndü ve biraz sonra 
dört bin dokuz yüz altın ve sekiz tane 
bilyük sandalla geldi. Paralar öden· 
di, esirler undallara binerek gittiler. 

Hınçlarını hiç olmazaa esirlerden 
almak için hazırlanan halkın arasında 
bir kaynaşma oldu, fakat sonu gel. 
medi. 

Mehmet bey olaydı bunları yap -
mudı. 

Diyorlardı. 

Elçi bet bin altın zararla yıllık 

vergiyi, Budrumda, onlara aynlacak 
olan ~r tayin edildikten sonra vere
ceklerini söyledi. 

- Biz Budn: ma gidiyoruz; Siz de 
geliniz: Bu işi hemen bitirelim! 

Dedi. 
Tam gidecegi sırada birdenbire 

döndü ve yavaş bir sesle ilave etti: 
- Büyük Türk kralı Saaa beye 

ı;izıiee birkas söz daha söylemek ister. 
dim acaba kabil midir? 

Sau bey biraz duraladı, fakat ka
bul etmemezlik yapamadı : 

- Niçin olmum ! 
Diyerek çadtnna doğru yürüdü. 

Elçi ıunlan söyledi: 
- Eğer bir başkas le çarpışmanız 

li.zımgelirs~ şövalyelerin büyük efen
diai, askerlerini sizin emri.niz.e Yermek 
ten büyük bir sevinç ve şeref duya
caktır. 

Bu kurnaz diplomat Sasa Beye 
Mehmet Beyle çarpışmak ihtimalin
den bahsediyor, onu en can alacak ye
rinden yakalamak ~stiyordu. 

Lakin Sasa Bey buna razı olamadı. 
Ne olurM olsun, bir Türk Beyine kar
şı bir yabancı reisle elele vermeyi ka
rasına sığdıramıyordu: 

- Bu sözlerinizi söylenmemiş sa-
• 

yıyorum! 1 
Dedi ve elçiye yol verdi. 
Budrumd:ı. buluşmak hakkındaki 

anlaşmayı tekrar ettiler. 
:s. ~ :,~ 

-2-
HALKIN SEVGiLiSi ... 

Şövalyelerin sekiz büyük kadırga
sı 1stanköy körfezin'n siınal kıyılan 

hizasında Batıya doğru yelken açtı

lar. Bir kaç aaa.t IOnr& Budnım ka
sabasına varacaklardı. 

Şövalyeler bu kıyılara henüz gel
mişlerdi. Fakat llk bakıota buraların 

en güzel yerini seçmişlerdi. Eski adı 

Halikarnas olan Budrumdan daha. gü
zel, daha zengin ve yerleşmek için 
uygun yer belki bütün Akdeniz kıyı
larında üç beş taneyi getme7Ai. Bura
sı ~·mdi küçük bir kasabadan ibaret
ti. Etraftaki bahçeler yeşil olmakla 
beraber jn2anlo.rı kalabalık değildi. 

Asırlardanberi yüzüstü kalmıştı. Hal
buki vaktile Batı Anc.dolunun en bU
yük ve- zengin şehriydi. Tarihçilerin 
babası meşhur Herodot ve gene tarih
çi olan Denis burada doğmur-ı!ardı Kra 
liçe Artcm:s kocası kral Mosol icin 
burada, dünyada eşi bulunmıyan bir 
anit yaptırmıştı. Ve bu anit dünyanın 
şaşılacak yedi bUyük eserinden biri 
sayılıyordu. 

( A rhası ı•nr) 

Belediyenin başardığı iki büyük iş: Elektrik 
ve su - Hususi idarenin f aallyeti 

Diyarbeldrden bir gÖIÜnii~: 

Diyarbekir, (Hususi) - Büt
çesi istikra7.stz 203 ve istikrazla 300 
bin lirayı bulan Diyarıbekir beledi
yesi geçen yıllardaki f aaliyetile iki 
mühim davayı ba§armııtır. Bunlar 
elektrik ve sudur. Yarım milyon 
lira ile ba§arılan tesisat gayet esafl· 
1ı ve mükemmeldir. Su, şehire on 
üc kilometre mesafedeki Karacadağ 
eathımailinde Gözeli mevkiinden 
borularla §ehire getirilmiş ve taksi
mi yapılmıştır. Elektrik santralı 
sekiz kilometre uzakta kurulmuş
tur. Şubeler tesis edilmiş ve bele
diyeye 260 bin liraya mal olmuş
tur. Br.lcdiyenin istikrazdan ancak ( 
70 bin lira borcu kalmıştır. 

933 de 19 bin liraya çıkmış olan 
mezbahadan yılda kırk bin lira va
ridat temin edilmekte.1jr. Her tür· 
lü fenni tesisatı muhtevi olan mez
baha, Sıhhat Bakanlığının planına 
uygun olarak yapılmıştır. Varida- 1 
tın çokluğuna bakın da et fiatlarmm 
yüksekliği zannedilmesin. Koyun 
etinin kilosu yirmi bC§, dana etinil'! 
kilosu yirmi kuruşa verilmektedir. 
Kasaplar için büyük bir çarşı da 
kurulmuştur. 

Şehir planı Nafia Vekaleti tara
fından mühendis .B. Hilmiye yaptı
nlarak Diyarıbekir belediyesine he
diye olunmuştur. Şehir dahiline ait 
harita teslim edilmiştir. 

Belediyenin kısmen tatbik ettiği 
936 programında fU esaslar vardır: 

llüluimcl balu;csi ı·e rf'~me 

Atatiirk heykeli istasyonla sur 
arasına dikilecek, Atatürkün halt· 
rasmı taııyan Pamuk köşkü tamir 
olunacak, Alipaşa mahallesinin ka· 
nalizasyonu ikmal olunacak, bağla
ra su getirilecek, iki umumi hela, 
bir semt bahçesi, büsbütün kimse· 
siz ve fakir olanları himaye edecek 
bir müessese, toptan meyve ve 
sebze hali kurulacak, bir arazöz 
celbolunacak, hususi tC§cbbüsle ek
mek fnbrikaaı tamamlanacaktır. 
Asri mezarlığın etraf duvarlan, me· 
zarlık yolu, su tesisatı, idare ve 
bekçi binaları, otopsi mahallı, mal
zeme deposu, meydan ve havuzları 
kezalik bu mali yıl içjnde bitirilecek~ 
tir. 

Belediye ve şehri imarla mükel
lef diğer daireler faaliyetlerini da
ha ziyade sur haricinde yeni şehir
de teksif etmi~lerdir. Hususi mu
hRsebe Halkevi binası inşaatı için 
elli bin, yirmi iki bin lira '1afia 
binası için, iki bin lira köy mek-
teplerinin tamiri için, şehir ve şe
hirle kazalar arasında kurulan tele
fon şebekesi için bes bin lira sarfet 
n~iş, 4500 liraya Diyarbekir tari
hini yazdırmış ve t:lbettirmiş, kız 
snnat enstitüsü İçin eski Sanatlar 
mektebini istimlak r.tmiş, vücude 
~etirilen nümune ciftliği fidanlık ha 
line sokulmuş, Silvan ve Cennik
te de bu çihliklerden kurulmuı. 24 
aygır alabilecek genitlikte büyük 

Balkan bozgunundan 
kimler mesuldür? 

-------lf. Tefrika: a •------· . 
Yazan : Bir 11Jrlı Subayı 

Halbuki iaıe memurlarının ekserisi f biden icıayı tesir ve iştirak fiil ve ha_ 
efradın ekmeksiz, hayvanların yemsiz reket hususunun muhafazasına matuf 
olduklarını muhakkak bildikleri halde bulunmalıdır . ., 
aramağa, sormağa lüzum görmiyerek Madde 304 • "Mesuliyeti deruhte et-
sadeee keneli §ahsi istirah:ıtlerinden mekten çekinmemek, b:r kumandanın 

başka birıey dütünmediler. Fazla olo. muttas:f olm:ısı lazım gelen en ili bir 
rak da sıcak çayların, kavurmalı pilav· meziyetidir. Mesuliyetten çekinmemek 
larm h.ttırı için l\hhiye heyeti,.·'- .. • ·~ meziyetini haiz b'r kumandan muhııre. 
çoklarını bu gayri rr:akul fiil ve hare - beyi §Üpheli gördüğü bir yerde dahi 
ketlerine iştirak ettirdiler ( 1) kıt'asını tereddüt•Üz muharebeye sok. 

Efrat ve zab'tler kur~un yağmurlan maktan çekinmez. İhmal ve müsamaha. 
altında aç ve biliç muharebe ederken nın vesait intihabında hataya kapılmak_ 
onların nihayet iki saat gerilerinde ka. tan daha büyük töhmet olacağını bü -
yıtilz bir surette sıcak c"•••lnım içere!: tün kumandı:nlann daima dfü;ünmele. 
kazanlarla pilivlan yutan bu idare ve ri ve bunu madun kumandanlann da 
arhhiye heyetlerine bilmem ki ne de. zihnine yerleştirmeleri lizımdır . ., 
meni? ( 1) Bizde mevcut kumandanların ço. 

Ah .. Ne garip idi o, o Çorludan geç· ğu bütün hayatlarını dai:-elerde geçir. 
tiğirniz gün ! ... İki, üç saaat evvel mit- kıt'alar ile uğraşıp yorulmamış -
hareket ettiğim:z Ergene hattında iki lar, üç, be! gün içinde alela:ele tayin 
gün ve iki gece aç kalmıştır. HaJbu • edilmi§lerdi. Bir kumandan ne kadar 
ki Çorluya giderken bir takım dellal. muktedir, ne kadar mahir olursa ol_ 
lar bağırıyor, kıtlalarda, ambarlarda sun birkaç gün zarfında maiyetini, mu
terkedilmit olan binlerce çuvru erza - hitini, vaziyetini takdirden elbette iciz-
kın, nihayetsiz konserve kutulaıının, dir. O halde askerlerinin talim ve ter. 
çayların, şekerlerin ve diğer birçok efe biyeler;ni, harp kcıbiliyetlerini, ümera 
yanın bulunduğunu haber veriy.n, bun- ve zabitanın ıktidar ve askeri malumat. 
lar dü9man eline geçmemek için yağma !arını takdir edemiyen, me} :lan rnuha. 
edilmemesini ilan ediyordu ı rebesi yapacağı arazinin ahval ve 

Hu~asa, ıu Balkan harbi, fena bir teiekJ..·t'Jlatını bilmiyen, süvarın.n ce • 
sevk ve idarenin kurbanı, irtikap edi- s:retini, topçusunun mahuctini t j 'n 
len birçok hatalarımız, daha doğrusu cdememit bulunan bir kumandan nasıl 
bilgi,izlik ve gayretsizliklerimiz de 0 harbedebilir? Bunun için kumanuanlar 
~anlı Türk adının çok fena surette leke. ve maiyeti erkanı hazer zamanında ta -
lenmesini mucip oldu. Bundan sonra yin edilmeli, hazer vaktinde yetiımeli. 
ordunun vazifesi, herıeyden evvel sevk maiyetlerini de hazrr vı:k.-nde yetiştir. 
ve idaresini düzeltmek , yani ku. melidir. 
mand3nları ile crkinıharbiyesini ıslah Yapılacak manevralar ftümayitten 
ve tensik etmek, muktedir ve fedakar ziyade hakiki bir sefer hazırlığı maksa. 

amir ve zabitler, ehemmiyetli ve dira. 
yetli memurlar yeti~tirmek, herkesin 
vazifeli ôe uğraclığımız felaketlerin, 
çekt:ğimiz zulüm ve hc::karetlerin acı. 

sınr sıkarmalt, mitli namusumuza SÜ• 

rülen bu çirkin lekeyi temizliycbilmek 
için hergün arta1 bi:- gayret ile elbir. 
liği e:lip salı§m&ktır. 

- OÇONCO KISIM -

öğrendilılerimiz 
Bu harp harita üzer:nde yapıldığt. 

nazari olarak düşünüldü~ü gıbi a!ker. 
lik san'atının öyle kolcıy b'r§ey olma . 
dığtnı bize anlattı ve isbat ettı. Her 
biri yüzlerce kan ve can baha~·n~. na. 
ıQUS belasına malolan birçok acı tecril· 
beler, her suretle harbe hazırlanmam ş 
bulunduğumuzu ve bilhassa sevk ve i· 
dare de pek çok maharets:z olduğumu· 
zu biz: gösterdi. 

Bu k:ıragünleri bir daha görmemek 
için bu acı tecrübe hayat kitabımızın 

hem başı ve htm sonunu tetkil etme· 
lidir. Bu harpten aldığımız: d~rsleri 

asla unutmamalıdır. 

Bu hupten öğrendiğimiz başlıca 

şeyler ise şunlardır: 

1 - Sevk ve idıare: Bir harpte mu
vaffakıyetin en esaslı bir şartıdır. Fa. 
adasız tetkikler ve tetebbüler. birçok 
manavra ve tatbikat sayesinde neşvü. 
nema bulacak olan bu mümtaz sevk ve 
idare kabiliyeti askerlik aan'atının son 
derecesidir. Bu hususa dair mütalc'a 
beyan etmek benim ikt:da:-ım haricin. 
ic olmakla beraber talimatnamenin 
283 • 304 üncü maddcler"ni hatırlatı 

rım. Hassaten seferberlik eana•nda 
tayin edilmiş olan kumandanlar ile he
yet erkinı hakkında bir, iki söz söyle. 
meğl münasip görüyorum. 

Madde • 283 • "Bütiin kumandanla
rın v.ıkti nizam ve intizam ve mütte. 

bir depo tesis edilmi§ ve bunun için 
sarfcdilen elli bin liraya, icabında is
tifade için, komşu vilayetler de iş
tirak etmiştir. Belediyeye su tcsİ· 
s..-ıtı için elli bin lira yardımda bu
lunulduğu gibi şehir kaldmm ve 
yolları için para harcanmııtır. Ge
ne sur dqmda elli bin lira sarfile bir 
vali konağı inşa olunmuıtur. 

Bakariye cinsini ıslah için iyi da
mızlıklar mübayaa olunmuı ve köy
lüye uzun taksit ve uCUE fiadılrla 
dağıtılmqtır. • • 

diyle yapılmalı, tatbikat ve talimleri -
mizde nazariyattan ziyade amtliy.ıta, 

iaraz:yattan ziyade hakikate, dalıa doğ. 
rusu en son harp tecrübelerimize isti -
ııat ettirilmclidfr. 

( 4 r/;ası ı·ar) 

(2> - idaresi ve inzibatı bozulmut 
bir orduda ıörülen bu türlü haller 'bir 
takım imanlann yalnız yurddq!rk, va -
tanperverlik duycızlanndan dejil, in. 
sanlık hiılermden ve vazifelerinden de 
nasıl uzaklı ıtısını göstcrdiii cihetle 
hakikaten ibretengizdir, (Kurun) 
----- ----

lstianhul dör«lüncü icra memurluğun
dan~ 

34 2285 

lstanbulda mukim olup ikcımctga'u 
meçhul bulunan Osmı:n zade lsn.•il ta· 
rafına: 

Langada Bostancıbaşı AbduJJahaga 
mahalle3inde Unga caddesinde eski 8 l 
No. lu arsanın Yorgi Hamopuloa 850 li· 
ra mukabilinde Ahmet Şevket tarafın • 
dan ipotek irae edilmesine binaer. pa -
raya çevrilmesi talep edilmesi üzerine 
tapudan celp olunan kayıt suret nde 
borçluda yüz lira abtcağınızdan dolayı 
mülga İstanbul icra dairesinin 2 Hui· 
ran l 935 tarih ve 1335/919 No. lu mü
zekkeresile mah:uz bulunduğu görül -
müı ve ikametgihınızon meçhul clmf • 
srna binzen mükellefiyet listesinin ili • 
nen tebliğine karar verilmittir. 2004 No. 
lu icra ve iflas kanununun 128 inci mad 
desine tevfikan mükellefiyet listesinin 
tebliği makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. ( V. N. 2 l 553) 

Zah ire Borsası 
1 - iTHALAT: Buğday DO, kepek 26, 

pa 143. ça\'dar 60, un 7~. bulgur H, yul 
15, nohut 14, pamukyağ'ı, 21 muıır •~. pa 
muit 16, keten tohumu C9, zcytlnyatı 11, 
sam ;s B. peynir 3 kıl 2 ton afyon, 1109 k 

iHRACAT: Yapak 104 auaam '9 lç c 
vız 7 ton. Porauk 2000 adet. 

2 - SATIŞLAP.: 

Bu~day yumupk kilosu 6 kurut 20 pa 
radan 6 kuruı 22 paraya kadar, bufday 
klloeu 6 kuruı 12 paradan 6 kurut 18 
ya kadar, buğday kızılca klloeu 6 inanı§ 
paradan, arpa kiloeu k\ll'Uflan 5 kuruş 
paraya kadar, mısır sarı klloeu 5 kuruJ 
tan, keten tohumu kilom 9 kurut 20 
dan. peynir beyaz t&D kll08U 29 kurut 
pııradan 39 kuruı 12 paraya kadar, pe 
kqar ı....ııosu 36 kul'UftaD 50 kuruta ka 
yapak Anadol kUow 60 kuruft&n. 

3 - TELGRAFLAR: 29 3 937 
Şlkago bujf'day Hartvinter mayra.,taltdlııl 

bufell HS 1/8 9ellt ki. 6 kr. 14 antl'Dl, 
pek butd&Y lllanltoba mayra taJuQU1 
H7 1/8 aent kL 6 kr. 83 MDUm, 
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İhtiyar, zeki Cengiz Han, ne yap- J 
tığını biliyor. Eğer i&tea;eydi, başka tür- / 

lii de hareket edebileceği halde, neden 
bu tevarüs meselesinde eıki Mor.gol a
detine bağlandı, bir an'aneye sadakat 
gösterdi? Çünkü, Cengiz Han, kininde 
olduğu gibi sevgisinde de ayni derece· 
de mutaassıptır. Ve en genç oğlu Tu • 
luiyi mutaassıbane sevmektedir. ölen 
Cuciden sonra en çok seV'diği de, öte -
denberi zaten bu Tuluidir. En bUyük ve 

en kü!iük 1 Ve bu sevgili oğlu, eski Mon 
gol türeııince, askerlere de aah!p olmak· 
la ne ola:aktır? Orduyu elinde tutun • 
ca, bütün Mongolistana kat'i surette hl· 
kim 1 En iyi binicilerden teşekkül eden 
100,000 kişi doğrudan doğruya emri al· 

tında bulundukça, dünyada hiç kimse 
Mongolistanın aidiyetini münaka1a ve 
bu yolda kendisile muaraza etmek ü -
zere, ona karır gelemez. Ve Cengiz 
Hanın düşünce ve tnavvuru da, işte 
budur! 

• • • 
Şimdi, Cengiz Hanın önünde daha 

Yaııyacağı bir zaman var. önündeki bu 
ınütebaki iatnan, devletin hudutları da
hilindeki h111i lazım gl'len birçck işle 

doludur. Memleket idareıi, daha bir 
hıyJi organize edilebilirdi. Ce..,giz, SÜ· 

rü sürü torunlr:rile meşgul olabilir, on· 
lara vukuf ve tecrübesini aş11ıya bilir; 
onları erkek olarak yetiştirebilirdi. Ay· 
ni zamanda kat'i surette istirahat ede • 
bilir ve nihayetsiz ormanlarda avlana -

bilirdi. Kan kırmızı büyük çadın.'1da ril· 
Jalar görebilir ve eıki arkadaşluile geç 
IDİf günlere dair konuşabllirdi. Maziye 
dair uzun uzun sohbetler 1 Gerçi o, her 
•ene herhangibir ye:'e doğru lir harp 

ıeferinin, orduya mutlak surette lazım 
olduğuna kanidi; fakat. ordunun lünde· 
lik ekmek gibi ihtiyacı olduğıına inan· 
dıfı bu harp seferleri işini. oğulları ve 

generalleri halledebilirlerdi. Oğulları 
itimada llvıktrlar ve generalleri, kuıur· 

ıurdular. 

Kocayan Cengiz Han. yakına, uzağa 
töyle bir göz gezdirince, artık o yolda 
yapacağı başka bir şey kabıa::hğınr ak· 

1ı kesiyordu. 
Ve tikin, mukadderat, bu vaziyete 

ınutati~ ---nnmavan" olmadıt 

• • • 

Cengiz, miras işini ·1ıalletti,· Pek 
yakında öleceğini lıissedigor/ 

ba§ka b:r fey katmadrfttu aktı kesen - •t - Cengiz Han, ağır ve yilklll bir rüya 1a. 
Cengiz Han, bundan 20 ıene evvel ilk rerek, bastmp ezici (;lüm kablelvuku 
harp seferini Hiya clevletine kartı yap- ıun, herkes, emin olarak gidip gelebil - hissi ile bunalmış, terlemiı bir halde, u-
mıştı. O sokak hırsızları karmanyolacı meliydi 1 yanıyor. Sabahleyin de derhal oğulla • 
ve yol kesen haydutlar memlekrline yü- • * • rrnı yanına çağmyor, onlara, kendiıinin 
rümüş, araziyi çiineyip geçmit. mem • Hiya ülkesi, son yıllarda bAtkı bir bu harp seferinde~ ıağ olarak dönmi • 
le kette canlı ne var, ne yoksa mahvet· ıebepten dolayı da Cenris Hının na • yeceğ:ni söylüyor r 
miş. taş taş üstünde bırapnamıştı. Hi- zarında daima naho' bir manzara edi • Ve kafasının içerisinde bu dütiln • 
ya, şimdi. o zamandanberi enine boyu - niyor, 0 yerden hoınutsuzlufu baıka ceyle, Hiyaya karşı harbe baılıyor. 
na genişliyen, kendi cihangir devletinin bir ıebepten dolayı da aleddevam ·artı· Harbe bu menhus dütünce ile başladı • 
göbeğinde bir çukurdu 1 yordu. Hiya ülkrainde, dini ıihirbulık- ğından dolayı da, harp, HiyA hesa hına 

Ş h 1 ·· . ..1 H' d b' lh lann yan karanhg~r hükum·· ıu··ru··yordu. k k k u a e gore ue ıya a tam ır su ço or unç oluyor; zira, Cengiz Han. 
ve sükun hüküm ıürmeliydi. Oradan Oradan, daima çoğalmak üzere, cıra - her neye mal olursa olsun, bu Wkeyi o-

ner biner heaaplanıp, binleri meeetmek 
ve mescit 300,000 aa,ynını çıkJl'JDP. 

ıayet kolay oluyor. Pratilc bir amzn 
usulü, bul 

• • • 
Hiya kralı, ordusunu ve Ulkcsinin 

büy~k bfr kısmını kafbetmiıtü. Faklt, 
payıtahtı henü.ı elind~dir ve g6rilnil§e 
bakılırsa, bunu elinden hiç bir kimse a
lamryacak l 

Cenıiz Han, burada kayaya baımr 
çarpıyor. Hiddetten atq püskiırüyor 
köpük saçıyor. Çılgıncasına bafrrryor: 
Sonunun pek yaklaıtığı dütünceıine 
ıimdi devamlı olarak inanmıı bir halde, 
kafasının içerisinde bu düşüncey)e do • 
laprken, bu encamdan evvel, fl.i Hiya 
ülke'!i payita!:ıtrnı da her ne pahasına o
lursa .ıaun, ele geçirmekte inat ediyor. 
Ve ısrarla, şehrin surları önünde ordu· 
gah kurarak, her ıeyi bir kere -deniyor. 
Tehditler savuruyor. Cengizin bu hat
lemeleri, Hiya Krahna vızgeliyor. Yu
muıarmı rörünerek, türlü vaacılerde 
bulunmak denemesi de, sökmüyor. Hi
ya Kralı, payitahtını teslim etmeği dü
tllnmüyor bile. tcabmda, sonuna kadar 
mukavemet edec~k r hiç ses aksetmemeliydi. Halbuki, vazi· rengiz hikayeler naklediliyordu. Uste - fullarına tamaıuile tehlllreaislq'ftiı bir 

yet tamamile aksineydi. İhtimal, Hiya lik, esrar dolu bir memleket olan Tibet, miras olarak bırakmak isteğindedir! 
· ı · t k k d' h Jl · ..1 • ı bu Hiyanın en yakın komıusuydu. O· • • • sakın erı, ar r en 1 a erın·.ıe, lf e • Mongol - Riya harbi, herhangibir 

. 1 ·1 ı, k 11 ı t rada ve burada, her iki tarafta, dini ma- Stepte, aurlan ı•·1-·- -vitahtm rile giıç crı e meşgu a 1 1 us n va an· zaman yapılmıt olan harplerin en lranb, ~ r-

1 1 d G 1 1 1. k" 1 hiyette gizli kapaklı cemı'yetler karın· kapılan önünde kan kmmn t...r.a-ı;k "'a daılar o mut ar ı. e ge e ım, ı ona· en gaddarca ve en deh§etlisidir. Bu uu,,... r-· 
rın memeketine hiç arası kesilmeden calar gibi kaynaşıyordu. Kocayan, veı· harp ıeferiade yapılanlar, Mongol mu _ dırı içeriıinde oturan Censis Ban, bot 
Çinden muhacir geliyordu. Ve bu mu - veseli Cengiz Han, böyle ~'teffaf olmr • bariplerinin o uıınana kadar yaptıkta • vakit &eçirmektenıe, milatakbel yıllı -

yan,, feylere, ölüm pahasına da olsa, rrn hilrp Hferleri pllnlınnr hamlamak· 
hacirler, Çinin posasını çıkarıp da at • nnrn hen11ini ıatıede bırakıyor. Hu • 1 tahammül ed zer M r- ı meşgul. Çıhtryor. Mongol ırkının 
tığı kimselerdi. Yığın yığın )nnıs, ka- eme ı. ongol ırkının angho nehrinia donmuı ıulan üatün • 

imparatoru, bunlan, kendi ... tün de - imparatoru, renerallerile, geceli ıUn -
til, ıakke mahkiımu, haydut, seneri,.. . L • de, neticeyi tayin edecek olan harp uf- dU.slU bu ıı· üzerinde çalı'""a'-4.-, ~u-1.ı •••. 

mız,, esasatına Alf!t bir tehlike mahi • >"... Auı 111uu&U 
hep böyle adamlar: Sürü ıürü, takım hası cereyan e:liyor. 300,000 ~-i, bı - k b 

k 
.. uh 

1 
yetinde görürdü. Ve o, e1rarlı dini ,__ .. ., artı una uzun aamanı kalmadılmt 

ta 1m gur Auv- yata röalerini kapıyorlar, çepeçevre Jaer hiısedi)'or. Mbtakbel harp seferlerin _ 
Cengiz Han, hiddeti gitgide arta • vetlerin, buı ban millet berinde ne yer yılın yıfm cesetlerle kaplanıyor. 

H
. d k k kudret deneditine de dkıftıl de Monıollara artılr kendiıi kumanda 

rak, ıya a gene sı sı kervanların Cenıbin, bu ceset da ilan altında edemiyecek: Bari, pllnlumı çfaip ha • 
baskına uğradıklarını, orada yolların O, timdi bu ite toptan bir aon ver • herhangibir kimsenin yapyıp yaıama • nr ettin; bu kadarcık olıun ittiraki ol-
tıpkı tıpkısına bundan 20 sene evvelki mek iıtiyor; bir ikinci defa bunlar su- 'dığı hususunda bir iphama bile taham- ıun; hiç değilse ı 
gibi emin olmıyan bir hale geldiğini i§i· hur edemiyecek tekilde .. bu esrarlı dl • mülü yok. Bütiln ölülerin kafalannrn Gece, gündüz oturuyor, derin derin. 
ti yor. O, bundan 20 ıene evvel sefere nl kuvvetlerin kökünü bir defada aök • kesilmesini ve kafalarından piramidler inceden inceye diltUnüp tıpnıyor: Sü-
çıktığı vakit, bu güruhun kökünü ka - mekl kurulmasmı emrediyor. 300,000 kafa, rekli faaliyette! 
zımı§ ve yolları emin bir hale getirmiı- O, bu iti ofullanndan hiç birisine, mahrQtiyüttelril, göklere doğru yükse - Ya Hiya payitahtı? Kralın karıısın• 
ti. Cengiz Hanın menfaat hırsı ve bun- kusursuz generallerinden hiç biriıine liyor 1 1 da aciz kalan "Kudretlilerin en kudret
dan başka ticari sebepler, oradaki yol • havale etmiyor. Bu iı. onu pek candan Bütün harplerden sonra daima oldu- liıi,, Cengiz Han, kendisinin ve ordu -
}arın muhakkak berkeı için emin yol - ilgilendiriyor: Batkumandınlrğr, ken - ğu gibi, MongoUar maktul düten düt - larının önünde yerinde saydiklan bu 
lar olma1mı icap ettiriyordu. Zira, o • •disi ele alacak 1 mantarını birer birer sayıyorlar. Bu iti· surları aııtmaz ıehri, timdi hemen he-
raiian geçen pu yollar üzerinde, !ranta SeftM.11 ..... emri, K~,fırkalap pıa uyıı huı\:11\J"da, onl!{In pyet '1!:' men unuttu bile! 
Çin arasındaki mühim mikyasta ticaret elel<trik~~~.eınir firİİiiarr •ewal• •it bir metodlan b'ı\lunıı.yor. Her 1,0'00 "Zaafı Pirf' mi, yoksa? •. Ha1rr, tim-

"Hiya,. f Bu kelimeyi hatırlıyor mu • tevali ve inkipf ediyordu. lrandan Çi· gtbN014'J'9n•- ~ biri, ~- 11111l,. •l•ek ~i daha ehemmiyetli ttJer vaf da. oftdan: 
ıunuz? Bu tefrikanın başlangıç kısım - ne ve Çinden trana kervan götürüp ge- • • • re, pkuli vaziyette, çakılan bir kuıfa ötilrü ! 

ltnnda zikri geçmiş~t:i._Ş:i~m~.d_i_:_ya~p~a_c_a~ğı-:--ti-re_n __ ta_c_ir_1_er~ve-;-b-•§~k-a_c_a._k_i_m-;o-lu_r_•a __ o_~"j"p;;;;;Y;U;rü;;;;yUJ;;;;;;ı;aj:ı;;;;;;ah;m;;;d;ın;;;;e;vv;;;;e1;1d;;;g;ec;;;e,;:--"_b_ığ~l-•_nı~y~~~r.~B--u_ı~u7r~et~le-:d~e,:--:'"ıo_n~u~n:d-a_bi~·~--;::------------(~A-r_ka.s_.._ı_v_ar_J ____ __ 

-Devlet ·neıııiryolları ve Limanları B o R s A Sipahi Ocağından; 
,. T m u [ n Al. i da re s i n den ·, 30 . 3 - 937 3. 4. 193 7 tarihine teudüf eden c umartesi günü saat 1 s de Harbiyede sı-
Lı ı-------·--------llpahl Ocıfı me,danında Avrupaya gide cek binicilik ekipinin atlama mU11baka • 

Adapazardan Haydarpapya evvele c ihdas edilmiş olup sefere konulmuş o
111..ıannda )'dm ................... . 

rl8de maamele sörmlerdll. .. .... . 
ual 12 ele apaıue •tlt ftptlanur. n ve Adapazardan aaat (6,15) de hare ket ~den 100.9 No: lu katarımız 1.4.1937 

tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerıne esksı gibi Adıpazar:lan ıaat : p A R A L A il 
(3,30) da ıefer etmekte olan 9 No: lu tren yine seyrüaefere konulmuştur. Muh- ı •11ter11D 619 - Paet& 
erem halkın malumu olmak üzere ilan olunur. (1774) •Dolar 

l'raDll 
1JO - •Mark 28.-
110- •zıou 

J...._ ________________________________________________ 11 Liret 

Kapalı zari usullle ekstltme llAnı Belçfk•Fr. 

2'1.-
1.23 - •Penp 24-
&i - •Ley H-

•Drahmi 18~ •Dinar 

Nafia Vekaletinden: :~:"'· 
FloriD 
Kron Çek. 

5'io -
23-
66 •• 

C'ı2 -
Yen 

• Kron hvec Sl -
• Altnl 

1 :_ Ekıiltmeye konulan iş: Diyar bekir Numune Hastanesi pavyon inpa

dır. 

Kqif bedeli: 111634.03 liradır. 
2 _ Eksiltme 15-4-1937 ~arihin de Perşemb7 günü sat 15 de Nafıa Ve • 

Weti Yapı itleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komısyonu odasında kapalı zarf 

'-'alile yapılacaktır. 
3 Ek iltm tn 

• buna rrıüteferri evrak 558 kuruı bedel muka • 
- s e pr ametı ve .. 

ilinde yapı işleri umum miidürlüğUnde n alınabılır. 
4 _ Eksiltme .: girebilmek f in ta tiplerin 6831.iO liralık muvakkak temi • 

Y ç .. b' r tık bi · 
t vermesi ve Nafıa Vekaletinden alın rnıt ve en az yuz ın ıra r 11 yıpmıı 

ldutunu gösterir müteahhitlik veıikaar ibraz etmesi llzımdır. . 
isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bır saat evve -

e k d kb k b·ı· d k. · y en reisligw ine vermeleri muktuidir. • ., a.r ma uz mu a ı ın e omıs 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez• (739) ( 17 52) 

&tuhmnmin deler 
Lira Kr. 

Satılık nıah~iiller 

1260 00 Büyükdere Hacet sokağın da 13 No. lu üç oda ve mutbah ve bah • 
çeyi müştemil evin tama mı. 

354 20 Fi:'uzağa mahallesinin taktaki yokuıunda 11, 13 No. lu 131 metre 

20 un tim arsanın tamam r. 
17 60 BUyükdere Çivici sokağı nda 5/11 No. lu ahpp iki odalı hanenin 

tamamı. 

56 '50 HUseyinağa mahll!esiıtde Ziba ıokaimda 61/47 No. lu 25 metre 

10i3 -
75 - •Banknot 24.8 -

• ŞlllD Avua 23 -

ÇEKLER 
• ı...oncıra G ıs -
• Nnyor• O 7910 
• PaN 17 "1i6 
• lllJ&ao ll ~ 
• BrttkNI ' 6967 
• .U:IM 8843 
• Ceae9" 8 4110 
•W,. 6'40.lt 
• AIUtel'dut 1 ~ 
...... 2'26i30 

•Viyana 4~ 

• lladltd u "75 
• llerUa 1 9658 
•v...,... 41666 
• Buda.,_.. 4 0030 
• Bllkr.. 108 00 
• Bell'Nd 3' 6276 
• T•otı•1m 2 ii4-'l 
• lleöna ı.l 69 
• •toldlolm 8 1383 

ESHAM 
it 8aDlrAS1 24 40 

• A.lladolu 23 50 .., ,-
..... Rayrt~ 

• Uerlr• Baolr ~150 
u. ~l!''lrta .-

Bomontl .-
a811krazlar 

l'raanoa, 
• Qlmeeto 14 65 

o .. ,. Del 

••rk Dil. Bal,. -
ear1r .. -
Telefe9 

Tahviller 
• 1• T..HM ı '° 076 Gelrtltlt 

• • • • D 19 Ti 1'nlnaJ 
• • • m ıs 85 Rdıı~ 

ı.ttk.DUlll 96 • •DldDht • '1 llO 
~ bla. 99 50 • Anadohı D '1 H 
ım A 11 .- 4nadola m 

• s. JCmm.uD 95 • Mum-A a 70 
elli santim arsanın tamamı. ._ __ , ___________ _. 

tıe 09 Ycnik8y Ayanikol" mahallesinin Köybafl caddainde 145/190 
127 192 No: lu arsalann yedide .ÜÇ payı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkulterin mülkiyetlerinin utlfl peıin para ile 30 
937 tarihinden itibaren ıs giln miid~tle açılE uttmnaya pkanlqtır. tha· 

14 Nisan 937 çırıamba gilnü aut ıs de komisyonda J'pdacaktır. Yüsde ye-

baa~uk pey ,.ralarile Beyoilu Vakıflar .Direktörlilii mahalCLllt kalemine 
eteri. (1759) 

ZA Y 1 

İstanbul liseıinden aldıiım 497 5 nu
maralı 23. 9. 35 tarihli taıdilmameyi u
yi ettipclen hWanU olmacbtnu ilan e
derim. 

ları yapi!acaktır. ... 
Duhuliye 20 kuruıtur. ( 17 7 5) 

Jandarına Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komİs}ronundan: 

Bir tanesine (340) kuruı fiat biçilen ( 4000) vasıf ve örneğine uygun ki
lp 16--4-937 Cuma ıünü saat onda kapalı zarf uıı.ılile satın almacaktır. 
~rtnamesi parasrs komisyondan ahnabi lecek, bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
'Ô020) nra ilk teminatları ile prtname de yızılı belgeleri muhtevi teklif 111ek -
fuplarını belli gün saat dokuza kadar komiıyona vermit olmalal'L (1717)(728) 

• Çartamlıa Pertembe 
Takvım lt Mart ı Nisan 
_____ _.ıs M· rem 19 M· rem 

GOn dotQfD 
GOn batıfl 
Sabab namuı 
ôtlt IWDUI 

Ddndl IWGUI 

ütua namuı 
fat.m D1U1WD 

~ 

Yılm pgen sGnJerl 
Tdm kalan ıOnlert 

!' 45 ~ 43 
18.:H 1834 
~()() 5,00 

1218 1218 
ı~.~i ıs s.~ 
18.33 18 a4 
2005 2007 
402 4.01 

90 91 
275 274 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 7 lgatrosu 
TE°t»EBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akıam saat 

20,30 da 

BÜYÜK HALA. 
Komedi 4 perde 
Türkçesi: S. Moray 

Framm Tiyatrosu Operet Kmmı 

, __ Gün 1 ü k =-=....,, 

RADYO 
Programı ===-... ı 

öGLZ NJ:fBlYATI: 

l!laat 12.IO PWtl& Türk muaild& 12,50 
Havadis, 13,015 Jılulıtelif pli.il nepiyatı. 1',00 

son . 
AK.f.UI ~"EŞIUYATI: 
Saat 17 ,00 hıkıllp dersleri 'O'Diveratte • 

den Yuaul Kemal Tenfll'ff!llk· 

Saat 18,30 Pll.kl& dans mu811kal. ıt 30 

Konferans: Tayyare Cemi)·eU namm.a Nuri 

Kızılkanat. 20,00 Nezih• ve arkadqlan tar"• 
tmdan TUrk muaUdst ve h&lk ıarkll&n. 20,!0 

ömer Rıza tai"afmdan arapça llÖYl"· 20,,15 
BUDeD feD ve arkadqları t.a.ratmd.all TUrk 

mualklst ve halk ıarkılan: Saat ayan. 21.UI 

Orkeatra. 

22,115 Aj&M ve bora& haberleri ve ertesi 
sUDOn pro,nmı. 22,ao Plt.kla 80lolar, opera 
ve oııeert ~an. 23,00 Son. 

Bucün saat 14 te Çocuk Tiyatroaulll••••• Dr. •••••• 
DOCANLA. SELMA, Yazan: Halit N ı ş AN YAN 

Fahri, Müzik: Fehmi Ege 

Akpm saat 20,30 da S.fZ - CAZ, HuWannı hergiln akfama kadar 
Yazan: Ekrem Re1it, Müzik: Beyoğlu, Tokatbya.n oteli yaıımd& 

Cemal Re~it Mektep sokak 35 numaralı mua-
SON TEMSİL yeneha.neainde tedavi eder. 

Yarın akşam AŞK MEKTEBi Tel: 408'3 
Naşit tarafından komedi 



l 

4m~••a.&~Cht 
.............. ' .. 137 tarihinlJe 
~ sini .. 14 de. 

ının, her safhası ile alakadar 
S rgısı, da laıımızın 

me ~-mı •• ııaa.n. da görülec bi ye 

fitıMSe Halhkirıasi caddainde Mi
ko apartanaruQm 6 11yılı daireıinde 

mukim Ventura Kario ile a.Jatam ''b.

ada açı 

Tiirkiye h ·· 
eyetinden 

iik mıllet ın clisi ı 

ıunr aWaalleainde Şairziyapap cadde- ı .. - Bu,ws Jılillet lbcliai otomobilleri içlD f600) teııeM 
ıinde Beyaz apartımanm 28 Z sayılı zarf uaull ile mtlnakaaaya konmuttur. 
dair•inde Hıynn Ruao ıralarmda akt et 2. _ Münakasa ız 4-1937 Pua rteli pnll saat 15 dı _.,.. llllet lleo
tilderi evlenme ile birlikte maUamun '•i idare Heyeti odaamda yapılacaktır. Bundan bir uat enet nrflafm...tnM 
ıveti kitreli hakkında mal aynldıp U· l&nmdır. 

ıulUnil kabul eylediklerini mukave et .. 3, l(llha.-men btıılel (2670) liradır. 
meleri hasebiyle keyfiyet alelU.ul ilin 4. _ 'Muftldrat teminat (200} lira dır. (Baldta. mektubu 'OJAmkar) 
e9ilınek üzere Kurun ıueteaine irsal 5. _ Şartname her ıiln BUyUlr Millet llecliai Da. 116cllrl~ beclel-
olunur. (V. N. 21559) ıiz olarak almır. (671) (1587) • 

Jıflkdan Cinai •berinin muhammen bedeli 

15000 cilt )ilet Sirkeci 
ltocamuatafapap otobilaleri için 3 kurut 25 santim 

Yubnda dnai mikdm n muhammen bed•Ueri yuıh 
.....,______________ puarlılı konulmutlal'dır. Milmunnl En cUmen kaleminde ıarwııFın ~ltplllleı·E~ 

.. rotları haelelıklerı ........... 
2490 numarah kanunda yuıh •nika ve hizaamda ıösterilen ilk ftalliftl!~• · 

bm veya mektubile beraber 2. 4. 937 Cuma pnü aut 15 de D1aildpj .... S. 
bulun~dır. (B.) (1797) 

1 tanbal Telefon 

--·«fm -

,_ .... 


