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Sayısı heryerde 
100 ara -

Milli T ü r k dili yerine ya· 
ban.:ı dil kullan· ağı itiyat 
edenlerin cezalandırıl .. 

ması isteniyor 
': fstanbulun büyük bir parçasını bir ecnebi 
müstemlekesi ha1ine sokan vatandaşların 

bu çirkin i~~yatlarını menetmeliyiz,, 
r 

• Memlel.etimizc Yahudi muhacir 
Devlet da·ıreler·ı ımbuı edilmemesi ~in kanuni ı~~r 

alınması hakkında evvelce Buyük 

Ve t • t • 1 Millet Meclisine kanuni teklifte bu.-
O orı esı lunan eski Ziraat Vekili Sabri Top-

rak bu dn/a milli Türk dili yerine ya
baru;ı dil kullanmağı itiyat edenlerin 
cezalandırılması haJ,f.ında yeni bir 
lmnım Uiyihası vermi§tir. Kamutay 
dahiüye t:e adliye cnciimenlerine ha
vale cdilmi* olan bu layiha ile esba

Cmnlıuriyctiıı hayırlı icraatların
dan_ biri hiç şüphesiz memleketin her 
Yerınde lıükümet malıabeti ile uygun 
konaklar, daireler yaptırmak ol
nıuştur. Bu \'atan toprakları Uzerin
de altı a ır Jıülı..ilm süren Osmanlı 
d.~' letinin en büyük bir zaafı im bir 
goçehP. idaresi halinden bir türlü kur--

~--- -i«lt. Anadofftda...:nalıiye ve. 
1 qa ~erkez1erinl bir tarafı bıraka· 
1~' ~ırçok vilayetler bile hUkfıınet 
•ona"ından h .. 1 uı;un ere kadar mah
rum bıralulnu§tır. 
~ de, irdc de"lctin payitahtında 

Yeg;ıne rc.ınj dairesi "Bahıiili" ol
hıu~tur. lınparntor)uk bile dünyanın 

er taraf rnda ''Bahıali" adı ile tanm-
ınıştrr. ö,·Je "k . . k I" 
hınrt . J 

1 en mc~rutıyet ın ı a· 
tarilı~7 .~ 1~ müddet sonra yanan hu 

ıukıırnrt dairesin) tamir etmek 
taresi hi ı·· 1 .. 1 l r uru nılunaınadı· hattii 
nınu t • ' 
tı 1 nnıır etmek fikri kimsenin ha· 

rır~ı an l?eçmcdi. 

Bi;ı~ıdj bir kere hunu dü~iinelim. 
lıeın y ~nk~rada hem Eskİ§ehirde, 
hct 1enı~elırrde vücuda getirilen 

onı an h'' '"k .. b' 1 hü,·ük • uyu resmı ına an, o 
bı;I il h~n~lardan müteşekkil de\ let 
Jlar 

1

~ ~ ını. giiıününe getirelim. lm
aııl a orkuk ıle cumhurh·etin farkını 

aına - · · ı 
llıtı' rçın yalnız bu iki le\'lıanın 

l\aye e i ka"f' d "'') 'd" ? 
ı:: k' ı egı mı ır. 

on enr ~ı~karanın yanında şu be~. 
J\nk e ıçınc)~ meydana çıkan yeni 

ara '"en· 1'" k" . h' ınau ' ı 1 ur ıycnm ma ıyet ,.e a rnı I" 
gözii ;·

1 
•• yer 1 ve yabancı herkesin 

1 •unu 1 anıLıdır. c can nndınm bir unıran 

Fakat cu 1 . 
kara ı k nı ınrıyet lıUkümeti An-

l 8 lırd .. d 
kaJ111adı, H U~n evlet daireleriyle 
kenar, en u ll rcra_:ııı nı~nıleketin en 
ııi letti ..:· znk koşelerme kadar ge-

.. ~ · vıınend'fer · · J"k nglı:rla Şark v 1 _sıyasetı çe ı 
nıenılck t" ~ garp, Şıtnal \'e cenup 
ne ba:;lae kın dot't kö~e ini biribirleri-

" r en , .,.. 1 d keıJt>r " k 1 ıtyet er e, kaza mer· 
' rııe nd 1 
l\on<ıkları 8.r ıer tarafta lıükfınıet 
ler. l..rşlal;;c.nr ha tahaneler, mt>ktep 
lndr. ' karakollar yapmağa baş-

1937 vılı h' · · 
diiııcu·· · rrmcı, iiçiincü ve dt;r-

uınurni .. r · rınııa .. mu ettışlik nımtakula-
re ... mı hin · 

lıır. 1,J38 n rn:.antı yılı oJmuş-
hr. vw' yıl~ da gene böyle olacak
lerind ny~tlerın 1ıususi idare bütçe
Ln lJ en nc:ka clevlet lıütçesinden de 

ınran proı?r . . . 
E:trf ,.rı·ı .., smı r~m mılyon1ar 
cektir r nıektedir. Ve gene df' edile-

F:ık 
yonlar nt zan.-.,.tmrmrli<fir ki hu mil· 
el' n lıeylıudc birer şataf at İ"İn-
ır . .rıu c J • ... 

ser "t §ın1cliye kadar devle-

ASI M US 

'(&mu: - 6 ıü 5) 

' bı mucibe.sini O§ağıya yazıyoruz: 

Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi tüksek 

relsliQine 
Bir milletin satve~ kuvvetinin bü

yiiklüğü büyük mikyasta büimiyeti 
bayrağı altında toplaumt§ olan efra· 
dm, anasırın e!!aslı milliğ duyguları· 
nın, milliğ düşiince1erinin, nıilliğ te
Jıassuslerinin, milliğ tef ek.kürlerinin 
birliğindedir. 

Bu nı i lliğ, esash, §Uuriğ birliği 
\"İicuıla getiren en birinci bir fun.il de 
şüphesiz lisandır. 

B. Sabri Toprak · 

Bütiin efradı ayni dille konu§aD 
milheler<le milli~ şuur. milliğ duygu, 

(Sonu: &ı. ! Sü !) 

Romanya Yahudi me
selesini Cenevreye 
bildirmeğe hazır 
AOoırnan tedbDırDeır aırasanda 

Yahudi meyhaneleri kapatılacak 

AMERiKA 
Silahlanma yaı ışında rekoru alıyor 

Ge'ece~< 
(1) milyar 

vıl bu memle~(ette 
dolarhk harp gemjsi 
yapılacak . 

~ Y Gllll 2 na .ayJail4J.' 

Holivut ylldızlarile ko· 
nuşan ilk Türk gazeteci 

TURAN AZiZ 

Holivut hatıralarını gazet€mize 
yazmaya başlı yor 

• 
1 1 r 

Meşhur 11ıldıılar ve ıllDdgolar laıafından 
Ht1lloutla bir sene misafir etlllt>rek hl'p•ıl
ayrı ayı ı tanışan 7 uı an Azizin halııalarını 

gazetemizde hemen garından ltibaıen 
ollugacalı•ınız 

Milletler Cemiyeti 
Hatay işinde 

Fransız Hariciyesinin entrikala· 
rına kurban gidecek mi? 

Hatay tel llzerinde :Franaanm Mil
letler Cemiyetini yeniden bir mantara 
butırmağa çalıştığı anlatılıyor. Ma
Ulındur ki bu it Frac.sa ile Türkiye a
rasında Milletler Cemiyetinin tavassu
tu lle bir anlqmaya varmış olan bir 
meseledir. Bu anlaşma beynelmilel u
suler ile fonnllle edilmiştir. Fransa 
ihtili.fm ilk devresinde Milletler Ce
miyetini araya koyarak Ha.tay dava-

smı bir TUrk • Fransız meselesi olmak: 
tan çıkannağa, Türldye ile M.llletler 
Cemiyeti arasında bir prensip ihtila
tı haline koymağa, böylelikle Cenev
re müessesesini kendi menfaatine si
per yapmağa çalışmıştı. Fakat o za
man buna mu,ıUfak olamamıştı. Şim
di anlaşma lm7.a edilip te tatbik mev• 
kilne geçtikten sonra dahi Fransa hü-

(Sonu Sa.6 Sü.4) 

lzmir cıvarında nehirler taştı 

Alflndağ'da heyelan 
başgösterdi 

Dağ şarka doğru yörüyor 
Aydın haltında tren işlememek lebllkt'si 

bmir (hususi) - Son ıllnlerde ya 
ğan fiddctli yağmurlar, Gecü.a, Mende 
rea nehirleri ile Bakır çayı tqırmıt. 
Menemen, Manisa ovalan knımen ıu· 
tar altmda bln:uttır. Menden19 aulan 
~ INdDdcJd c ....... 

)t\lnden iki kerpiç evi yıJmuıtır. Bakır 
çay Bergama-İzmir töıcai Uzeıinden aş 
mıt- Sular iki yolcuyu merkepleri ile 
birlikte ıUrUkleıniıtir. Bunlardan biri 
~UldA ~ 55 yaflarmda bi:_ 

·~=·'"A 
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i i Türk di i yerine ya.I A.:MERiKA 
n ~I İl ku lanmağı İtiyat G:;;~;;a;.;'~~d~:;;ea~~~~e 

1 . I d I (1) milyar dolarhk harp gemisi n erın ceza an ırı - yapılacak 
• 

ması ı 
(Vatyanı birincide) 

tal>i'leri mulıtelif li nn konu§an 
millctlcnlcıı daha ) iik ektir. 

Bütiin ef rndı ayni li an ile konu· 
ıaıı millctlert tnhi'leri ımılıtclif Ji. 
1anln, hillıa a bir kı mı ,Jn ırklğ ~e 
milliğ li anları yerimle ynbancı, ec· 
nelıiğ li ıuı koııu .. un millf'tlerden ı..la· 
ha kn\ iğ, 1>ek dalıa al\ ctliclir. 

Bunun iı,:in milliğ lıfikimlyctine 

kı knnç olan milletlerin li amin, dil· 
de 'ahdcte dikkat, itiııa etmeleri la
znndır. Billıa ;ıa bir de\ Jetin, bir 
memleketin lıuzurumlan, ikti-aıliya
tınd:m. C\ ketiııilen, lıukimiyı•tinclen 
rnü-tefit olan tahi'lerinden her han
gi bir zümre, de,·letin milli~ li'<nnı
nı hmıkarak diğer ecnehi~ lıir fü:an
la konuşur a, sokakta, kalıvelle, tica· 
retlıanelercle, gazinolarcla, npurlar

da, trnnwaylarcla, şehirde, sayfiyet1e 
hülfi a her yerde, keneli aralarında, 
herke-le e;;nebiğ li anla konu:.mak 
suretiyle, tabiiyetinde bulunduğu 
mcınleketin nıilJiğ rengini bozmayı 
itiyat eder e, o ziiınre cfradmm hchc· 
mehal tecıiye i, hu fena itiyattan me
ni Jazımdır, vadptir. (1 ). 

Ru iti) adın re fi ne, hu fena ade
tin kaldırılma ma fe\kalfide dikkat 
etmek memleketin, milletin, hüku· 
metin a;;Jiğ \'azifcJerindcndir. 

Atatiirkiin, ulu önderin şu yükfek 
i~arctlcri miJlet için, lıükiiınct için 
ne aliğ bir ller i ilırettir, ne mükem· 
mel, ne Jınriknla<le bir ınilliğ dil si
yaseti Jü .. turUtlur: 

" ••• Adamının ''Ctmi§ bin niifusu 
,,[Juğ:ı halde maalı•se/ büyiik bir va
tantlaş hrmiycti tma/ından gü:el 
ıiir!.-t;r•mi::.f<. l.on11~1ılmııyor. 1 ster ih· 
mal, i. tf'r lô.lm) diğ yüziiııdcn olsun, 
bu lztıl mmılelietin sc!Umcti nol.ıai 
nazarından asla tecviz edilcmi)ccek 
bir lıcırcl:ettir. Bu vatanda§lann be
lıcmclıal tiirl~~·c honıı§nıalarının te
mini ltizımdır. Bıı ua:dyeti resmiğ ı·e 
gayri rcsrri~ a!Ul.adar tc);l:ilôt yap• 
malulır •. !' (2).' 

Atatiirkiin lıu ·iili eJC emir ve ir· 
§atlarına gij,.e: Trkiğ Jisnrılarmı, mil· 
Jiğ Ji,:ınları olan türk~eyi bırakarak, 
ecnchiğ hir dil ile konuşrnağı itiyat 
ile giizel Türk J .. ıanbulun lıü"ük hir 
parça mı bir ecnehiğ mü te~1lekesi 
~ekli ne sokan \'atandnf larm bu akim 
itiyattan meni talıtı 'iicuptnoır. 

İı.te Atntiirkiin hu aliğ i) ka~ ,.e 
emirlerine le\ fil an bağlı kanun tek
lifi lii) iJıa;ı tanzim kılımmıı.tır. 

Kanunun birinci madde inde: 
Tür tfibiivctiuıle bulunan hir cemaa· 
tın ekseri ·eti cfraılr tarafından umu· 
miğ surette bir milliğ Jj an yerimle 
eenehiğ hir Ji an kuHarıılmnsmm 
cürüm olıluğu ve bu cünrıün mucip 

olaca~ cezalar gU tcrilrni.:tir; ancak 
cezalar, cürmün mahiyetiyle mütena
sip olmıyarak, çok hafif tayin edil
miştir. Çiinkii cürmün rnahh·eti: 
l\lemlt>ketin milliğ mahiyetini, ~illi~ 
rengini deği~tirmcktir, tnğyirdir. Bu 
cürmii irtikap eden ,·ııtandnşlarm lm
Junclukları yerlerden geçen ecnebi~
ler oraların Türk rlcğil , lıir ecnchiğ 
nıü,teınleke;;i olduğu his ini duyar. 
Zira oralarcla dm·ac~ğı dil türkçe ile· 
ğil, bir yahııncı ılilılir. 

İkinci maddede: Cürmiin mahiyeti 
iycahı olarak içtimaiğ, iktiı:adiğ men
faatlerden malınınıİ\'et cilı<>tlcriııc c
lıemnıiyeti mahsusa " ''erilmi~tir. 

Çünkü, hir mcmJ<'l etin. bir ınil1e
tin mili iğ <lilini knhul etmİ) enler, o
nu hor, hakir ~fircnler. o memleketin. 
o miJleiin ic:inclc iı;timniğ 'e iktisa

rli~ menr11atlcrden miicıtcfit olmak 
lıakkmr kenclilf•ri ı kat ettniı: olurlnr. 
Ütüncn mac1dede: Cüriim adiğ diriim 
ferden olmayıp rnilliğ cüriimlcrden 

~,llllğ TUrk dlU yerlne ya
bancı 1 kullananların ce
zalandı alması h:tkkında 

n :m:::::m:m a111111m 1 11111 

l
ı 1! i M. 1 - Türk Dveleti tabiiyetin ff 
f de olup milliğ ve irkiğ lisanların ıl 
ı dan gayri bir ecnebığ lisanını, mil i! 

li Jiğ tiırk dili, yahut irkiğ dili yerin n 
: de olarak yalnız oturdukları e- il 
1 vin haricinde, gerek ailesi efradı h • r 

:i ile gerek diğer bir vatandaşiyle :: 
!! konuşmayı itiyad edenler yirmi ii 
ji dört saatten bir haftaya kadar iJ 
~ hapsolunurlar, ve yahut, on li- ı 
, S radan yüz liraya kadar nakdiğ ce 1 
1i za ile mahkftm olurlar. 

n Bu nakdiğ cezanın yarısı cUr-ı 
IJ mü bulan memurlara mükcifat o 
:i larak verilir. 

İİ M. 2 - Birinci maıdde hükmün Ü 
f ce mahkfun olan kimseler· ıı 

:ı • il i! a) Muallimlik, doktorluk, avu- !" 

l
j katlık, fabrikacılık, gazetecilik ya il 
i pamazlar; gazetelerde mecmua- 1 

) larda neşriyat yapamazlar; elle· il 
H rinde bulunan meslek diplomala :; li . 1 . . . ı. 

ıl :;ıe:e;~:~~ı:~:a~:l :~~~na 
1
1j 

I
İ b) HükOmet, idarei hususiye f 

1
: ve belediye i§lerinde katiyen mU "ı' 

tcahhlt ve bayi Phynaıl~. ı 
1 M. 3 - Birinci madde ahk3.-

1
• 

• mınca mahkum olub da, ikinci :f 
madde hilafında alenen veya di- !• 
ğer bir tarikle hareket eden kim lf 

• 1 
.i seler ve bunlara yardım edenler i 
ıı b. b. k d • ı: ır aydan ır seneye a ar hapso 
ij lunurlar, ve, yüz liradan bin li
H raya kadar nakdiğ ceza alınır. 
Ü Alınacak nalddiğ cezanın yarısı ı 
f! cürmü bulan, takip eden mc- 1 
•: murlara verilir. il 

• • •• M. 4 - Yukarıkı maddelerde !! 
yazılı davalar cürmü mcşhud da İi 

! valan gibi tetkik ve hükum ve ten n 
İ fiz olunur, ve bu cürümler için SS 
:i verilen cezalar tecil olunmaz. U :r. •• 
:i M. 5 - Bu ciırUmleri takip ile sf 
R b'"tU • :: .
1 

u n. •• 
. == i: a) Adliye memurları, Ei 
(! b) Zabıta memurları, ii 
.1 c) Mülkiye memurları mükcl- :: 
i! :: Ü leftir, muvazzafur. I! 
!: Takipte ihmalleri görülen mc !I 
!i murlar bir daha laakal bir sene U 
ff kullanılmamak şartiyle açığa çı- ~I 
n karılırlar. h :i M.6-Harp sonu TUrkiyeyc gel:niş fi 
H olan muhacırlcr hakkında bu ka if 
:: nun, tarihi neşrinden üç sene son n 
ı: •• 
:: ra tatbik olunur. Şimdiden sonra ·ı· 
g gelecek muhacirler hakkında da mu 
iE vasalatlan tarihinden üç sene son 
E~ ra tatbik olunur. 1 •• u 
5~ M. 7 - Işbu kanun tarihi neş :: 
:: rindcn altı ay sonra meridir. ı1"! .. . 
ii M . 8 - tşbu kanun ahkamının :: 
H icrasına dahıliye ve adli)"C veka- fi 
•• d •• :: lctlcri memur ur. f: 
:: li .. * • • .. ;: 
~! Sabri Toprak, bu kanun layiha :i 
•• l:ı: 
H sını B. M. Meclisi ri} asctine arzc 

1
: 

g derken evvelce kendi tarafından :İ 
g yahudi muhacirlerin Türkiycye !f 
g kabul edilmemeleri hakkmda ve n .. :· 
!: rilmiş olup hariciye encümenin- :! 
ii de bulunan lıiyihasına itirazda bu Ü 
H h 

ii lunan hahamhaneye de cevap ver ii 
g miş ve bu cevab.nı hı:r:iciyc encü H 
~l meni riyasetine göndermiştir. § 
~ Sabri Toprağın hayli uzun olan i 
i~ bu cevabını yarınki sayımızda neş ij 
•• d ğ" :. :: re ece ı:z. :: .. .. .. .. 
i~ • 
ı::uı::::::ıwuı::::::::::::::::::::::::r.:::~ 

bulunduğu cihetle diğer macMrlf'rin 
hükümleri tahkim ve tak\'iye kılın· 
1111~tır. Hir de lıu cürüm mürtekipleri 
pek çok bulunması itibari} le muha
kemelerinin scriğ tetkik ve icra51 lii· 
zmıdır. 

Dunun için hu cürümlerin "cür
mü meşlıul" damlarından addiyle o 
ı::uretle tetkik, ve, muhakemeleri mas· 
Jahata, hu kanundan istihdaf edilen 
menfaate uygun olmakla, dördüncü 
macltle olsuretle tanzim kılmmı~tır. 

Bağlı kanun liiyilıa mm Büyük 
l\lillet l\lecli ine te\'di Ye havale lıu
yurulmnsmı rica ederim. 

(1) MillıA htıkimlyetlerlnio hududu 
içinde yalnız kendi dillerinin konuştur· 

mak hususunda Sırplarla Bulgarların gös
terdikleri dikkat, gayret, kıskançlık ha
kikat ibret, imtisal nümunesidir. Onlar 
tAbiiyclinue bulunanların ana dillerini ko· 
ouşmı\larına tahammül edemiyorlar, bun
dan menetmek, kendi dillerini konuştur
mak için ne iycap etlerse, tereddüt etme
den, hiç kimseyi dil~finmeden atıbik edi
yorlar. Halbuki biz, tAbliyetimizde bulu
nan anasırdan bir cemaatıo kendi dili, 
miUIA Türk dilini terkederck ecneblA bir 
lisanla konuşm:ılnrına, Türk tAbilyelinde 
oldukları halde ecnebiğleşmelerine müsa· 
ade ediyoruz. Onlar dil hususunda ne 
kad:ır hassas, kıskanç, milliyetperver ise· 
ler, bizler de aksine o nispetle dil husu
ııunJa duyuu!luz, ltıkayt, wrdumduymaz 
bir haldeyiz. İbret .• 

(2) Cumhuriyet gıızetcsfnfn on birin· 

el yılı 42i4 sayılı 9 Nisan perşembe gün
kü n1ish:ı!';ının Jklncl sayfasının birinci 
sfilununda: 

At:ılilrkOn bir nutkunun bu parçası 

intişar etml~tir. 

Vaşington, 6 (Hususi) _ Amerika. 
mebusları ile iı.yanından mürekkep o
larak toplanan kongrede Cumhurreisi 
Roosevclt adına okunan mesaj Ameri
kan silahlanması için gelecek sene için 
de (1) milyar dolar sarfedileceğlıu 
bildirmektedir. Sulh devri içinde si
lahlanma programına sarfedilmek il2.C 
re bu kadar para tahsisi dünya üzerin
de bir rekor teşkil ediyor. Bunun için 
Rooscvelt §U sözleri ilave etmiştir: 

- Hali~azırda siyaset aleminde öy
le hadiseler cereyan ediyor ki bunlar 
üzerinde Amerikanın kontrol tesisine 
imkan yoktur ve yapılacak şey sade
ce siliihlanmayı arttınnaktan ibaret
tir. Amerikan bU~esinin sarfiyat ye
kunu (6 milyar (8G9) milyon olup va
ridat kısmı da. (5) milyar (919) mil
yon dolardır; geçen seneye nisbetlc 
bütçe açığı l 38 milyon daha azdır. Bah 
riye bütçesi 570 milyondur. Amerikan 
harp filosu tayyaresi ic;in 23 milyon 
dolar bir fazla tahsisat ister. 

Kongrede Roosevelt'in mesajı oku
nurken Roosevelt kendisi Amerika 
bahriye subayları ile müzakerede bu
lunuyordu. Milzakere mevzuunu dli!!Ya. 
hadiseleri salaha doğru gitmediği tak
dirde alınacak silahlanma tedbirleri 
teşkil ediyordu. Bu hususta Roosevelt 
tarafından kongrede yeni bir mesaj o
kunacağı ve bu meS:tjdrı bahse mevzu 
olan tedbir hn.kkmda yeni malfıma.t 

verileceği bildiriliyor. 
Vaşington, 6 (Husust) - Amerika-

Stalin "Baş vatandaş" 
Londra; 6 - Dcyli Herald gazete

ftinin yazdığına göre yeni kanunu esa 
siye göre vazife alan Stalin aoyvetler 
birliği milletlerinin .. Ftlhrer'' veya 
"Duçe'' si gibi bir §cfi olacaktır. Ken· 
disine verilecek "Baş vatancla1" unva 
niyle Stalin yüksek icra meclisinin bil 
tün kararlannı kendi elinde topliya
caktır. 

nm bahriye silahlanması hakkında. 
hazırlanan kanun layihası bahriye 
komisyonu azasından Bay Hamilton 
tarafından kongreye verilmi.stir. Bu 
ltlyihada sulh zamanına ait filonun 
miktarı genişletiliyor. Amerika tersa
nelerinde yeni in~aata başlanacağı an
J~ılıyor. Bu yeni inş~t toplan 16 
pusluk 6 saf harp kruvazörü, bir tay. 
yare gemisi, A sınıfından 7 kruvazör, 
B sınıfından 10 kruvazör, 40 destro
vayer, 25 denizaltı gemisi, bombardı· 
man ve keşif hizmetlerinde kullanıl • 
mak üzere 125 tayyareden ibaret ola,. 
caktır. 

Konstans Benet 
tahkir edilmiş ..• 

eşhur sine artis · Konstan:t Be: 
net Amerikalı bir spikeri dava edi
yir ve kendisine hakaret ettiği için 
adamdan bir milyon lira kadar pa
ra isteyor ... 

Soğuk! 

Tahkir etti deyince herhalde rad· 
yoda söz söyleyen bu ada.mm artist 
aleyhinde fena söiler söylemiş ola
cağı hatıra gelir. Halbuki, Cimml 
Filder ismindeki bu ada.mm kaba
hati şudur: 

Yıyb3.§ında, radyoda artistlerin 
ağzından şaka yollu bazı sözler söy
lerken, Konstans Benet hakkında 
da şöyle demiştir: 

Ilarnlar biraz fazla soğuyunca, har ı·e laırayel fırtınası Til'ndi11i 
gÜ$ter111eğe ba§layınca §ikôyeılcr de ba~Tadı. Kı§ deyince lıcrlw.s · kendi 
muhitini dü§iittüyor ve §il.ayetler do ond11ndır Jlalbuhi mcmlelretin garp 
kumında haldlmtcn kı§ denilebilcccl. mevsim rıiluıyeı üç, dörı ayı geç· 
me.:. Bu, üç, dört ay içinde karlı giinlcr J.'ttnnbult!a iiç haf tayı, /.:mirde 
iiç günü bile bulmaz. il ele Mersin ve Atlana, n;;rı ·ol taraf lan hiç /.ar 
yü::ü l{fü'.ml'z. Oralarda kı§ bir balıar meı•simi halinde gelir, geçer. 

Erzurum t:ibi ~ark hudutlarımı:da il:i lıin mf'lre yiihsl'hliğindc1d 
'yiilm~/; yny/a mıntalmlarda ise ~c11cnin en a~n~ı yedi ayında her taraf 
kurlarla örtiiliidiir. Hele Kop da~ı gibi ·iiksekliği iiç bin mctrc)i bulan 
yerlerde yazın bazı giinleri bile lıı§ olur. 

Memfoketin mutl'dil mulıitlf'rinrlP. oturanlar la§m ~iddetindtm 
§ildh-N c<l<'rforsP. hmncn biitiin seneyi !.-ar it;imlc gcr:irm!P.r ne yaparlar? 
ilde la~m hugiinlerinde acaba ar:.ın Klltup nol•talanna yalcın in<ıanlar 
nasıl ya.~arlar? _ 

HAS\'N' KUMÇ\YI 

- lforal:ı dosuaııa ko11mauorsımuı... Def terlere :ar/ ol;1<1lrnıl11orsunu: ... 
- 1'alJil ef endlm... Kalori! er yanınca o kadar ıucak oluyor kil 

'Yeni senede kendime şu sözU pa
rola. olarak alacağım: İnsan merdi· 
vene çıkarken değil, inerken bir ye
rini sıyırır ... ,, 

Koostans Benet bu sözlerden ken· 
dine hakaret çıkarıyor Ye diyor ki: 
"-Bu sözlerle benim itibar mev

kiinden yavaş yavaş inmekte oldu
ğum kasdedilıniştir. Bu da aleyhim
de reklamdır. Bir milyon lira ?.arar 
ziyan isterim. .• 

Mahkemenin ne karar vereceği 
belli değil ... 

Yeniden teşkil edilen 
kazalar 

Ankara, 6 (telefonla) - Dahiliye 
vekaleti tarafından hazırlanan yeniden 
beı kaza teşkili hakındaki kararname 
vekiller heyetince tasdik edilmiştir. 

Bunlar, Maridin dahilinde Gidil ve 
Mazıdağlı, Tuncelinde Kavan, Erzu
rumda Kaleyazı ve Diyanbakırda Çı
nar kazalarıdır. 

Geçıniş Kurun/ar: 

115 sene evveD 
b \UI g lYı lril 

Kall:ıila lıavalislnde (l;indi vakti ca
mle giden Mıisltimanlar, cami dahilinde 
ülmüı bir domu:: ccsetinin durmakta ol· 
du(junu görrmişler, müthiş bir heyecana 
diişn11'11lerclir. 

Bu memm hayvan cesclinl camide 
uörerck f cvl:nlddc hiddetlenen Jfüslüman. 
lnr, domıı:ıı cam/in içine Tllndııların koy. 
d11ğ11 :ehabınn kapılarak lıcmen hir llln• 
du dükkdmna hücıım etmişler, dükkanda 
bulrınan beı kişiyi öldürmüşlerdir. · 



Emin a eyhi
n 2 nci dava 

Recai Baban 'ın açtığı bu davaya 
dün asliye 1 nci cezada başlandı 

Dünkü davada Ricai Baban, Ahmed 

Muharrir Ah 
otob'' med Emin Yalmanın 

us ınesel · katet d esı etrafında yazı.lığı ma-
d' • er e kendısine neşren hakaret id
ıasıyle Ah ed 

ne ark ' m Emin Yalman aleyhi-
a rakaya .. d . Niizh uç ava açan Recaı 

" b' e.t Babanın ilk davasına dün asli-
., c ırınci c . _ eza mahkemesınde başlan-
••d§tır. 

Duruşmada bulunmak üzere yine Ah 
~ed ~min Yalman aleyhine bir dava a 
ç n dış tabibi Avni Bayer de gelmişti. 

Saat t b 
'!O' • am eşte celse açıldı. Ahmed 
.ı:..mın ke a· . . . n ısıne vekil olarak Nazmi Nu 
rıyı tutınu§tu. 

Recai Nüzhet davacı, Ahmcld Emin 

Emin Yalman ve avulcat Nazmi Nuri 

Yalman da suçlu mevkiine geçtiler. 
Reis Saadettin isimlerini sordu, Tan 

g~etesi mesul müdürü Sabri Salim gel 
memişti, Ahmed Emin: 

- Kendisi bir kaç gündenberi has 
tadır. Vazifesine de gelemiyor, dedi. 
Maamafih bugün geleceğine dair ba
na haber yollamıştı, dedi. 

Bunun üzerine müddeiumumi Hakkı 
Şükrü Sabri Salimin ihzaren celbini is 
tedi. Mahkeme bu isteği kabul ederek 
Sabri Salimin zorla getirilmesine karar 
vererek duruşmayI 1 !kanunusani salı 

günü saat beşe talik etti. 

Dü sa ah Haı·çte 
b·r cese çıktı 

Boynunda halata bağlanmış bir faş 
bulunan bu adamın bir cinayete 
.. kurban gittiği anlaşılılJor 

Dun sabah 
liç vap . l saat 9 raddelerinde, Ha r-
keled ur ı&telesi memuru Burhan is- Is b 1 antre 
nnın en 20 metre kadar ileride ayakla an u -

Parmakları su .. . 
ve boğ u::crınde kalmış, !1 ı 
nıiiş ~:na bir taş bağlı bir cesed gör p o ve an o ar ar 1 
Cesed ı:ı· e.n zabıtaya haber vermiştir. 
boı sah ırı paşa camisi önündeki fud-

Cese~;ına çıkarılmıştır. 
ğunun al~ boynundan ve sağ koltu
lın bir halından dolanm::ık suretiyle ka 
taş bağlı bat ve bu halata da ağır bir 

C ulunmaktadır 
esed boğ 1 • 

ayakları u ma sonunda §işmiş ve 
~Uzünd yukarda kafası tc:şın ağırlığı 
te kalnıcn denizin dibinde bir vaziyet 
b. ıştır. Ag·z bu .. il .. 

ır kısrn b t, rnu ve yuz nun 
tir. 

1 alıklar tarafınd:ın yenmiş-

Cesedin Ust'" 
ket Yalttu un~c şapka yelek ve ce 
Ve Çorap ~a~Yagtnda rupn iskarpin 
lon askıs ghırı bulnmal:tadır. Panta 

•nın b" d 
dikilmiyerek . ~r uğmesi kopmuş ve 
lenmiştir C dıger düğme üzerine ilik 
ı • • Cbin:dek' • • • '.k de bu ada ı rnakas, ıgne, ıp-
lınj kuvveu ~n bekar olduğu ihtima-

v·· d Cndırmektedir 
ucu unda b' . • 

tur. An~ak k 
1 
ıç bır yara. bere izi yok 

t ... a ın 
azyiki d urganın boynunda 

ve ışarı k 
ına51 net' . çı anlırkcn taşa çarp 

ıcesı başınd 'k• 
Vaka . a ı ı yara vardır. 

ld ya müdde" • . 
en lii'·- ıumumı muavmlerin 

"IllCt Sone} . 
mahallin . d vazıyet etmiş, vaka 
tur. e gı erek tetkikatta bulunmuş 

Cesedin " · 

Görülen iUzu in üzeri
ne blrleştlrilecek 
Bir haftadanbcri §ehrimiroe bulu

nan Gümrükler umum müdürü Mah
mut Nedim dün akş:ım Ankaraya dön
müştür. 

Umum müdür, şehrimizde kaldığı 

milddet znrf mda çok esaslı tetkiklerde 
bulunmuş, Gilmrükler başmüdürü Mus 
tara Nuri ve liman işletme direktörü 
Raufi Manyas ile gümrük nnbarlarını 
ve liman antrepolarını gezmiştir. 

Öğrendiğimize göre; ıstanbul antre
po ve nnbarları muamele itibariyle bi· 
ribirinin ayni olduğu için birleştirile· 
ceklerdir. Bu hususta gerek gümrük 
idaresi gerekse liman i§le.tme direktör
lüğü icap eden tetkiklere başlamışlar
dır. 

nk olarak Sirkecideki polis salonun
da bu usul tatbik edilecektir. 

'OçUncü katı bu işe tahsis edilmiş 
ve bir kısmında gümrük anbar memur
ları bir kısmında da liman antrepo 
memurları bulunması miinasip görUl
müştUr. 

-o-
edecek b' uzerınde hüviyetini tcsbit 

duğu a t Mgıd olmadığından kim ol Mahlı ... ıl gag"' lalı·malnaAı .n aşılamamıştır. 
:lılyc dol-t . 

rnuayen • uru Saım Hağ cesedi 
kaldığıne son~nda denizde on beş gün 

ı tesbıt et . . edilmek .. mıştır. Ce:;cd teşhir 
uıere mo " k ld Zab r ba ·a ırılmıştır 
ıta cina t . 

oa tahkik ye manası memurları 
rnııı b:r ':'ta el koymuşlardır. Bu ada-

• cınayctc k b . . 
rnal:tadır. ur an gıttığı anla~ıl -

Bef!cı~r iııp hoı Cll 
olan bo yenin Periye bankasına 
'c-iı . r~unun 1937 senesine aid olanı 

• mıştır. 

·nıesi 

M::!1l!lt yağ yapılması etrafında be 
lcd:. ··ce bir talimatname hazırlanmış, 
Şehir meclisinin iki ay evvelki toplan
tısında hayli uzun süren münakaşalar 
sonunda sihhiye encilmenine havale e
dilmiştir. 

Talimatname yeni baştan tetkik edi 
terek hazırlanmaktaı:hr. Bunda marga 
rin yağlarının ne suretle ve nerelerde 
yapılacağı hakkında bir çok maddeler 
bulunmaktadır. 

!:J - KURUN 7 tıtlNctKANUN 1938 

ŞEHiR HA 
~stanbul esnaf Anadoludan ge

cemiyetleri lecek hastalar 
Dün müşterek bir 

toplantı yaptı 

DUn EminönU Halkevi salonunda İs
tanbul esnaf cemiyetleri mil§terek bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıya sa, 
at 15 te başlanmış ve kongreyi esnaf 
cemiyetleri mürakibi Bay Ferit açmış, 
başkanlığa da hamaller cemiyeti baş
kanı Bay Hayri getirilmiştir. 

Birleşik idare heyeti reisi Bay Rüş
tü ve sağlık işleri heyetinden Bay Yalı 
ya birer söylev vermişlerdir. 
Yardım teşkilatı muhasebe işleri et

rafında da Bay Mazlum izahatta bu
lunmuş ve 6077 lira masraftan 3890 
lirasının sarfedildiğinl söylemiştir. 

Bundan sonra miirakebe heyetinden 
berberler cemiyeti başkanı Bay İsma
il Hakkı, ve Da:nışma bürosu çalı§ma
lnn hakkında avukat Bay İzzet, dis
panserin çalışmaları etrafında da ope
ratör Bay Halit Ziya izahat vermiş -
!erdir. 

Dispanserde şimdiye ltadar Q89 es -
nafabakılmış3091 kişiye de aşı, pansu
man vesaire yapılmıştır. 

Operatör Halit Ziya gelecek yıllar· 
da basta esnafa daha iyi bakılması i
çin dispansere bir rontken alınmasını 
ve bir ameliyathane konma.smı bir 
ameliyathane de son sistem bazı alet
lerin de bulunmasını temin etmiştir. 

Bundan sonra yardım teşkilatı ve 
938 yılında yapılması istenen şeylerin 
mUznkercsine geçilmiştir. 

Berberler cemiyeti başkanı İsmnll 
Hakkı Danışma bUrosunun lUzumsuz 
luğundan ve bu işin cemiyet katipleri 
ta.rafından yapılabileceğini ileri sür -
m Ü§, Danışma bürosuna verilecek pa
ranın dispanser ihtiyacına sarfedilme
sini istemi§tir. Bundan başka yine ce
miyete bu iş için tahsi edilen yüzde 
on iki buçukların yüzde yirmi beşe 
c.',arılmnsmı söylemiştir. 

Danışma bürosunun kaldın1ması 
haltkında yapılan teklif kabul edilme
miştir. Bundan sonra yine muhtelif 
teklifler üzerinde konuşulmuş ve mU
nnsip görülenleri yeni teşkilata veril
mek üzere not edilmiştir. 

Toplantının sonunda yardım teşki· 
latı idare heyeti ve rnürakebe heyeti 
~Herek kongreye son verilmiştir. 

-<>--

Bir avukat hakkında 
veıilen karaı 

latanbul barosu baıkanlığmdan: 
Baromuzun 71 kütük sayısında adı 

yazılı ve Galatada, Büyük Millet han2'1' 
numaralı yazıhanede avukat K.ostaki 
Logoteti bir sene milddetle muvakka 
ten avukatlıktan menedilmiş ve keyfi
yet 4 kanunusani 1938 tarihinde tstan 
bul C. muddciumumiliği tarafından 

mahkemelerle adliye dairelerine ve 
mülhakata tamim olunmuştur. tıan olu 
nur. 

Hukuk Fakültesinin 
seçtiği mümı .9siller 
Hukuk fakültesi sınıflarmm dekan

lıkla olan temaslarının toplu bir halde 
anlaşılmasI i~in her sınıf t:ın üçer mü~ 
messil intihap edilmiştir, Bu üç mümes 
sil doğrudan doğruya talebe işlerini de 
kanlıkla görüşeceklerdir. 

Aseı geliyor 
Türk-Fransız muhtelit hakem mah

kemesi reisi Asser şubat ayında Fransa 
dan şehrimize gelerek elde kalan üç da 

va hakkında karar verecektir, 

-o-

As/alt yol 
iş bankasının önünden Yenipostaha 

neye doğru olan yolunasfalt olarak inaşsı 
na başlannu§tır. Havalar müsaid olduk 
ça asfalt Ankara yokuşundan belediye 
önüne kadar olan yola da döşenecek
tir. 

BeledlyeJer gelip git
me yol paralarını ve

rip gönderccekJer 
lstanbula yakın ve bilhassa Karade 

niz sahilindeki belediyeler t:-ırafından 
hastaı, sağlam yerli ve yabarJ.:ı bir ta
kım kimselerin ellerine fakir ilmü habe 
ri verilmekte, l>öyle bir vesikayı alan 
adamda Istanbula gelerek :~ ve hasta
hanelerde yatak aramaktadır. İstanbul 
da meskensiz, aç ve muhtaç kaldıkları 
.zaman da lstanbul belediyesinin muhte 

• lif müesseselerine baş vurarak sızlan-
makta, geldikleri yerlere gönderilmelc 
rini istemektedirler. 

İstanbul vilayeti keyfiyeti bir !daha 
Dahiliye vekaletine yazmış, istanbula 
bu gibi hasta e iş arayan kimselerin 
gönderılmemesinin teminini istemiş

tir. 
Dahiliyeden diln vı1ayete gelen bir 

yayımda, bundan sonra 1stabula gön
derilecek hastalara mahalli belediyeler 
tarafından gidip gelme yol paralanrun 
ve tedavi ücretlerinin verilmesi yolun 
da alakadar viUiyetlere işarda bulunul 
lduğu bildirilmiştir. 

-0-

lstanbul Kız 
Lisesinde 

Oç talebe tahta kur
şunla yaralandı 

Evelki akşam lstanbul kız lisesinde 
hafif geçen bir kaza olmuş, on birinci 
ımıftan üç talebe bir haftada iyileşe
cek bir şekilde yaralanmışlardır. 

Askerlik dersinde "doldur, kapa" ta 

]imleri ile meşgul olan talebeltrden biri 
bir masa üzerinde duran talim fişenk
Jerinden almı}tır. Talebe silahım dol
durduğu bir sırada parmağı tetiğe do
kunmuş, ateş alıp fırlayan tahta kur
şun parçaları arkadaşlarından üçünU 
hafif surette yaralamıştir. Mektep dok 
turu tırafmdan yapılan ilk müdavattan 
sonra talebeler Cerrahpaşa hastnhane 
sine kaldınlmışlar, sonra evlerine gön 
derilmişlerldir. 

-0-

Rizeli Hüseyin 
Kömürden zehirlene

rek öldü 
Aksu vapuru kömilrcUlerinden Riie 

li Hüseyin oğlu İbrahim, vapurun Ha 
lıcıoğlu havuzunda taipir edilmesi mü 

nasebctiyle dün gece geç vakte katlar 
yeğeni ile beraber, gezerek sa.at 11 e 
doğru vapura yatmak üzere gelmiş ha 
va soğuk olduğundan manğal yakmış 
tır. 

İbrahim mangalı kı~altmda kamarot 
kamarasına götürerek bırakmış, ve u
yumak üzere yatağa girmiştir. Fakat 
kömür iyice yanmadığı i!iin zehirlene
rek ölmüştür. 

İbrahim sabahleyin ölil olarak bulun 
muş ve zabıtaya haber verilmiştir. 

1brahimin yeğeni Enver tahkikatta: 
- Ben dün gece rüya.onda ibrahimin 

başına böyle bir felaket geleceğini gör 
müştüm, diyerek ağlamıştır. 

Adliye doktorunun muayenesinden 
sonra cesed defnedilmiştir. 

Müşteriyi yaıalıyan 
<.:·ırak 

Beyoğlunda kahveci Rıfkı ile çırağı 
Cemal, müşterilerden Ahmedle para 
yüzünden kavga etmiş1erdir. Bu arada 

Cemal sustalı çakısını çekerek müşteryii 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Ya 
ralı hastahaneye kaldırılmış, Rıfla ile 
çırağı yaialanmıştır. 

Talebeye çarptı 
Şoför Salahaddinin idaresindeki2631 

numi.lralı otomobil Beşiktaştan gelirken 
deniz ticaret lisesi önünde mektep ta
lebelerinden Necatiye çarpmış, Necati 
muhtelif yerlerinden yaralanarak ha!4 
tahancye kkaldinlmıştırA 

Ri 
lstanbul 
Müzes·nde 

Yeni hurulan liiborafu 
var /aaliyete geçti 

lstanbul Müzeler müdilrü Bay Aziz 
müzelerin son çalı§Illaları etrafında 
kendisiyle görü§en bir arkadn§nnız.a 

şunları söylemiştir: 

"- Müzeler genel direktörlüğilnUn 
temin etmis olduğu laboratuvar faa
liyete geçmiştir. Laboratuvar tarih 
kurumunun Alaca höyük hafriyatın· 
da elde ettiği değerli parçaların tamiri 
ve tathiri ile meşgul olmaktadır. 
Diğer taraftan laboratuvarda Sumer 

yazılariyle bulunmu.~ olan tabletlerin 
bahçede hUsnU muhafazalarını temin 
hususunda hamil olduldr.rı gazlardan 
tecridi için çalışılınalrtadır. Bu suret
le pişirilen eserler topraktan mam1U 
oldttklarmdan dolayı uzun müddet mu" 
ha.faza. edilebileceklerdir. 

Yine laboratuvarın yanında bir <ie 
fotoğrafhane tesis edileceh-tir. Fotoğ" 
rafhane bir müteahhide ihale edilmiş
tir. Binn.sı şimdiki askeri milze kar
şısındadır. Burada tarihi e.serlerin fo-
toğrafileri üzerinde ça.lı§ılacaktır. 

Müzeler idaresi bundan başka bir <le 
mulaj atelyesi tesis etmek maksadiyle 
gelecek yıl bütçesine tahsisat konması 
hususunda Bakanlığa teklifte bulun· 
muştur. Burada teknik işlerine ait mU 
esseseler bir arada toplnna<'~ır • 

Asarı atika müresinde açılacak yeni 
para kataloğu da matbaaya verilmelC 
meredir. Eser mlirede ihtivn ettiği 
parçaların en değerlilerinden mnrek ii 
kep levhnlnn da şamil olacaktır. 

Son fırtına dolayrslyle Topkapı w 
rayı müresinin muhtelif kısımlan boo 
zulrnuştur. Bilhassa Sultan Osrnıın 

köşkünUn üst tarafı sökUlmüştür. Ta.
mirine ait tahsisat istenmiştir. Geldi .. 
ğl vakit tamire b~lanaeakbr .. " 

Güzel Saootlar Akademf.sl 
ônllndeki Eserler 

GUzel Sanatlar Ak:ıdemlsf 8nt1ni:!d 
bulunan eski gllzel eserlerden iki tur· 
beyle bu türbenin bitişiğinde Hicri 
1168 tarihli sebil mU.~ilA.tı, teza 
Akademi ile Kolordu binası arasında 
mevcut Darüssubyan binası da ha.rap 
bir haldedir. 

Geçen yıl evkaf idaresi titmlan l<al• 
dmp arsaları satmak fikrindeydi. Fa.
kat mUzeler idaresi ba filire mnnl ol • 
muş ve binalan Akademiye aevretmlt
tir 

Madaml dlre!rtörll Burlian TopJÜ 
derhal bu kıymetli eserleri tamire bat 
!atarak Darüssubyan bfna.smı 'Alta.de
minin tezyini §Ubesine ilfı.ve ettirJXıjş. 
tir. 

Her f araflan sokak 
lambası isteniyor 

Belediye tarafından şehrin muhtelif 
yerlerine konan sokak Himbalsn elek
trik şirketiyle yapılan mukavele muci 
hince dikilmektedir. 

Bir çok şubelerden belediyeye mUra 
caatlar yapılmış, kendi mmtakalarına 
daha evvel lamba konulması istenmit
tir. 

Belediye şubelere verdiği cevapta 
şöyle demektedir: 

"Tenviratı umumiye lambalan mu
kavele mucibince vaziyete göre, altı, 
dokuz veya on iki ayda olmak üzere te 
sis edilecektir. Bu yUzdcn şehrin her 

taı-afmdan ayni vakitte başlanma.sina im 
k&n yoktur. Şimdiye kadar elektrik yü 
zil görmemiş mıntakalara konulacak 
Jambalann ekserisi ise nafia vekfileti • 
nin tasdikini icap ettiren hat temdldine 
ihtiyaç göstereceğinden bunlann yer
lerine konmalan en geç müddete tabi· 
dir. tki bin lambanın bazılannn ko 
nulması değil 1937 mali senesinde bel 
ki 1938 malı yılı içinde kabil olabile
cektir. bu itibarla beyhude milracaat 

1 
,, 

yapı maması. 

Kalp ektes nden ölmUş 
Çarşıda Bodrum hanında Zafer §C

kerleme fabrikasında çalışan 40 yat" 
lann3 Artemisya evvelki akşam viıı 
gdrken yolda düşüp ölmüştür. Arte
misyanın kalp &ektesinden ~ldilğU an• 
la§Ilımatır, 
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- • Tunceli müddelumum.tal Yusuf Han-
cı, birinci sınıf adliye mnrettişliline ta. 

E e V ı • b f b • k yin edllmlşlir. r g 1 ez a r 1 as 1 pıl·m~:U:ra~a .~~:~,~~ lıtasJoa ,.. 
1·ekamül sahasında her gün 

daha ilerliyor 
biraz 

Ereili (hususi) - Sümer bankın E 
reilide kurulnıuı olan bez fabrikası, tc 
kimül sahasında her gün biraz daha İ· 
lerlemektedir. 

Fabrika geçen birinci ve ikinciteırin 
aylarında Adana piyasaaından 156622 
kilo klevland cinsi pamuk satın almak 
auretiyle bu cins pamuldann umumi fi 
at aukutünden müteesir olmasına bir 
dereceye kadar yardım etmiıtir. Vasati 
35-38 kurut üzerinden alınan bu pa· 
muk!ardan maada Nazillide ekilen Aka 
la c1nai pamuklardan vasati 38-42 ku 
ruı fıatla 55513 kilo satın alınmııtır. 
Bu seneki pamuk mahaulil ziraat vekl 
letinin aldıiı tedbirler sayesinde geçen 
Hneye nuaran daha iyi neticeler ver 
mektodir. 

Bundan batka fabrika Sakarya mm 
takuında ekilen Abla cinsi pamuk
lan da satın almak için lhımıelen ted 
lıirleri almak suretiyle bu mıntıkada 
müaullerini aatamadıldarmdan dolayı 
likmtıda olan ldSylWerin imdadına ye 
tlfmekte gecikmemi§tlr. 

Erelli beı fabrikaamın cUnden &he 
normal nzlyete &ifmekte olan aatıfla 
n ber ay ytıkıelmektedir. tki tqriıı a 
J1 zarfında 49451 kilo iplik ve 151376 
metre bez sahfı yapılmııtır. 

BUhasaa Istanbul trikotaj fabrib
lariyle, Denizli, Babadağ ve Buldan ha 
nllsi tarafından aranan iplikler ıOn· 
den ıUne daha bUyük bir allka uyandır 
maktıl ve Avrupa ipliklerinden farbu 
olduklan itiraf edilmektedir. 

Ereili f abrikasuun bilhalA aon n
manlarda imal etmiye bafladıp taran
mıı iplikler piyasaya çıkanldıiı saman 
hayretle kar11lanmıı ve bu adar mU
kemmcl ipliklerin yerli malı olduiuna 
inanmak iatemiyenler ıörülmilftUr. 

dalı bir surette vakıt ıcçlrmelerlne im 
kin hazırlanmaktadır. 

izmirde 
Sokak l~mbalaıı saba

ha kadar yanacak 
1zmir, <Hususi) - hmirin en 

büyük bir derdi olan gece tenviratı 
işi halledilmiştir. En küçük kua
balarımu.da bile sabaha kadar ya
nan elektrikler, hmirde gece saat 
bir olunca :.andUıilrlUr ve eehlr ka
ranlıklara gömWilrdU. Viliyet ve 
Dahiliye Veklleti eehir tenvlratmm 
sabaha kadar yapılmuı f çin bele
diyenin birkaç kere nazardikkatfnl 
çekmişti. 

Belediye- riyasetJ, halkın dafmf §f 
kyet mevzuu olan elektrik lflnl ee
ne ba§mdan itibaren halletmlt ve 
tenviratm mbaha kadar yapılmur
m muvafık görmllşttlr. 

lzmlr lskAn memaıla
ıının toplanlı111 

İzmir. (Hususi) - Villyet dahi
lindeki blltUn fakln memurlan, iz. 
mir Jaklıı mUdilrilniln relaUfiııde 
bir toplantı ya.pm11tardır. Toplaht!· 
da, villyetlmlıde lsklıı edilmekte o
lan glSçmenJerfn vaziyeti ~rilştll -
milş, tetkik edllmlş: henllz kendile
rine flV verflemlyen bur g6çmen 
aileler ha.kkmda kararlar verilmft
tlr. 

!skin işleri umum mtıdtırO de ya
landa Ankaradan eehrfmhe ge • 
lecek. viIAyet fskn fşlerfnl ve g{Sç
menlerfn vazlyetlerfnl tetkik ede • 
cektir. 

' 

• Mısır it Limited ılrketinln tasfiyesine 
başlanmıştır. 

• Maraı Tillyetine balh Suçatı, Tetir, 
Alikaya k6ylerile, Sinoba bağlı Karasu 
k6~ btnalannın beton olarak yapılması 
brarJaştırılmııtır. inşaata ilkbaharda bq 
lanacaktır. 

• Türkiye - Amerika arasındaki Ucart 
mftnasebetlert genişletmek here, ıelecek 
ay Amerikaya bir Tllrk beyeU lidecekUr. 
Heyette Hariciye VekAJellnden, Cumhurt. 
yel Merkeı bankasından mflmessJler bulu 
nacaktır. 

• Tllrkkuşuna yaıılnıa mOddetl a)'UI 
onunda nihayet bulacaktır. ŞJmdl19 lur.. 
dar TOrkkuıuna 300 talebe yaıılınııtır. 

• Hukuk talebesinden 5 fi kıı olmak 
nıere 25 kişilik bir karne ayın on betin
de Bükreşe ıidecektlr. Grup Bükreşte Oç 
illa kalacak, oradan Petteye lidecekllr. 

• Dün Emtn6nfl mıntakasında Beledıye 
nlıamlanna aykın hareket eden 40 kJti 
ceıalandmlmıştır. Aynca 20 noksan ek. 
mek, 20 kilo şarap, •e 22 kilo tulumba 
tatlısı imha edllmltUr. 

• KQllDr bakanhtı SJvaı 61relmen ota. 
luna inşaat okulu haline koymaya karar 
•ermiştir. Okuldaki talebeler başka 61ret 
men okullanna taksim edilecektir. 

• Amerikadakl TBrt ticaret konse)'llll. 
ne bir muavinlik ihdas edilmittlr. 

• Posta, te)Braf Te telefon ıeneJ diret. 
tara Naılf, mezunen tehrtmiıe ıelmlıttr. 

• Bu yıl Almaayaya 200 blnportakal 
lfSndertlecektlr. 

• Enelce ı ı liran dBten. daha 10nra 
14 liradan muamele ı&rmele başlayan 
pyrt mllbadil bonolan dOn birdenbire 
19,10 liraya yOkılelmfştlr. 

• Emniyet dlrekt6rlerl llbl, emniyet 
memurlannın da açık nkalı •lbiae lfiy. 
melertne karar Terilmlftfr. Karar allk&. 
darlara blldlrllmlf\lr. 

• Cumhuriyet Merkes bankasının his
se senetleri dOn 99 IJradan muamele 16r. 
mllştnr. 

• TOrk borcu tahTIDerl dlln 18,79 Ura. 
ya kadıtr çıkmııtır. Parla borauıada 279 
franp aatdmıttır. 

• Mutbak tuzlannın fi)·atlannda .,Oıde 
30 nlsbetinde ıenzJJAI yapılmııtır. Tuzun 
kilosu Ankarada 4 kuruş 93 santime, ls
tanbnldo S kuruş 80 santime aahlacakhr. 

• icra dairelerinde fifahen yapılan ta. 
ttp talepleri için, danııa resmi .,. harç 
alınmamasına brar Tertlmlttlr. -, 

Kaçırılan; iJldilrilldil mil, sa11 mı ?/ 

Kaybolan General I? ·. 
· Pariateki "Beyaz Ruı Asken T eıki

lib,, reisi Millerin izi üzerin~ 

Yazan: Alfred earlgk ---Tefrika numarası: ae 

• •• • d ' ız uzerın e •••• 
Polls, hastane UoUode, vaknnıo bUlDn 

ccryaoıoı aynen tekrarlıyordu 
Sonradan General Kutyepof un evia • 
de, daima yanında la§nnak mutadı o
lan ve besbelli o gün unuttuğu aut def 
teri elde ediliyor. Not defterini yan~ 
na almadığının yolda f arkma varar~ 
bunu almak için geriye dönmllt ola· 
bilir. Bununla beraber, bçırdıı, in· 
ceden inceye huırlınmqtı ve kaçıran 
lar böyle bir nstgeliıi hemen hiç he
ıeba katmq bulunamulanb ! 

Şu hale ~re, daha kuvvetli bir 
ihtimal kalıyor, ki o da, kendisinin i
timat ettiği bir kimse tarafmd1111 her
han~ bir bahaneyle geri dönmeğe ik· 
na edildiğidir. Böyle bir matem ru· 
bant iyininin tehir edildiğini aydor
moı ve Genenli inandmnq olmuı 
muhtemeldir. Tanıdı~ muayyen 
ve mühim bir mıkıada yarayan her
ban,P bir ehemmiyetli evrakı, her 
han~ bir vesikayı alellcele evinden 

. alması hosoeunda kendisinden ricada 
bolunmuı olması. ihtimal haricinde 
değildir •••• Kotyepof u evine dönmeğe 
tqvik ve tahrik edebilecek olan ve 
ahiren tft'pbe uyandmnıyan tilrlO tftr 
lll bahaneler mevcuttur; fakat dıtima. 
böyle bir bahane ortaya atanın, Gene
ralin emniyet ettir.i bir kimıe olması 
ıart ! Rütün hunlara rağmen, her bal 
ve karda, evine dönmek i~in uzak bir 
mesafe olan Küdino ıokalnn intihap 
etmek hosomna kendisinin nasıl razı 
edilmiı olabileceği, tavumh etmi
yor .... meçhul! 

Derken, ~ ve ltml iki esnren~z 
otomobile dair ihharlar. hirdf"nhire . , . 

hayret oyandıncı tekilde teyit edlll
yor. Bir poliı, .•• bu ıefer reuni bir 
polia, ortaya çıkıp ıu ifadeyle vui
yeti açığa vuruyor: 

- 26 Kanunusani puar gllnft, Ktl
dino M>kağmdan tahminen 5 dakika 
mesafedeki Voban meydanında vui• 
(edeydim. Tam buradaki ltalyaa k.on~ 
sulatosa önünde nokta beklerken, çıl• 
gınca bir hızla grimei bir Limuzin, &
nllmden geçti. lçerlıinde tofürdea 
ba§ka dört kiti oturuyordu. Oturacalri 
yerlerden birinde llniformıh bir po
lis, onun karşıımda da. aralarındaki 
ilçOneO bir ~ahsı snnsıkı tutan iki lr.i
ıi vardL iki ki~iden biri, ortadaki· 
nin ağzmı kapatmağa u~raııyor, pofia 
te her ikisine yardım ediyordu. Dola
yısiyJe, ben de, kanuna muhalif bir 
vaka cereyan ettiğine dair en kn~k 
bir şOphe hile uyanmadL Otomobil, 
Voban meydanından geçerken sarsıl• 
dı; öyle, ki ben bu suretle içeride 
olan biteni arkı pencereden df" ~ 
bildim. Sanmtr Oıerine, ortadaki a
dam, hemen hemen aradan ııynlma
ğı ba~ardı. Fakat, ötekiler, flzerine 
çullanarak, onu tekrar ba~ .rdılar. U. 
mazinin hemen arkan sırada kıaıl bir 
taksi ~çip ~itti. 

Resmt poliein ifıdeai de bu \adar. 
Diğer taraftan, ıahitler çoğaldıkta ço
ğalryur. Miiracaat eden bu ıahitlerin 
ifadeleriyle, ~ ve lr.ızd otomobille
rin takip ettiği yolu, Parisin ortam
dan ve Sen nehri ft.zerinden ~iJııleri 
yere kadar leabit elmek jmkA111 h. 
runabiffyor • 60-80 numaraya kadar imal edilmek 

ıe ohn ince iplikler piyaaada ben.zeri 
ecnebi mamulitmı aratmiyacak kadar 
mükemmel enaftadır. Bez satıflan da 
hararetle devam etmektedir. 

Ereğli fabrika11 son imal ettiii pap
Jinleri de piyasaya ar.zctmeye batlaınıt 1 
olup bunlar da bUyilk takdirlerle kaqı 
lanmııtır. Bu poplinler en müıkilpcaent 
lerin bile zevkini tatmin edccel bir ka 
Jitetedir. İlk baharda piyasaya çıkanı 
ma1c üzere hazırlanan gayet &6.zel de
senli maaa örtüleri de o kadar nefistir 
ki bu mallann piyasaya arzından sonra 
a,emeri ecnebi ma1lannın rekabctiile 
lmkln kalmayacaktır. Yine ilkbahar I· 
sfn, fabrika, kadm ve erkek elbiselik 
Jınnnqlan da ha.zırlamaya batJamııtır. 

Asrın Çocukları 
Bu iz, o kadar clddtye a1mma~a de

ğer, ki polis, Rusle aokağmdaki hu
tahane önünde, ıahit ifadesine ~re, 
vakanm bütün cernanmı, butaahane 
hademesinin tarif ettiği ~ekilde avnen 
tekrarlıyor. Y apdan bu keıiftr. bir 
komiser, hastahanenin pencereııinden 
bakıyor ve hakikaten bütiln tefl'rrfla• 
lm iyice görülebildiği tesbit edilivor. 

Fabrikanın ıpor teıekkWll ıilratle 

lnavvetlenmektedlr ve cumhuriyet bay 
nmmda yapılan ccçid reaminde ima 
samaada ne kadar terakki ettilini ıa. 
termlıtir. 

Pıbrib babçeaindeki fudbol sahasın 
da fabrikanın ekipleri araamda her haf 
ta maçlar yapılmakta ve muhtelif spor 
•llenccleritan.zim edilmek auretiyle ta 
ti1 sUnlerinde itçilerin eilenccli ve fay 

.-KURUN _ ., 
ABONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
lçjnde dışında 

A7lılı 95 155 KJ'I. 
3 aybt 260 425 • 
8 aylık 475 820 • 
Yıllık 900 2600 • 

Tarlresjnden Balkan Bfrllll için •>·da 
otuı kuruş dütülür. Posla bırllAine ıır
meyen yerlere ayda yelmlt beşer kurut 
ıanımedilir. 

Abona kaydını bildiren meklup te tel
ıraf Gcrelfnj, abone parasının posla •e
ya banka ile yollama ücretini lda~ ken
di llzerine alır •• 

Yeniden 5 abone yazan veya 5 .OOne 
birden yazılanlara, mekteplerle k6y oda
larını aynca ıenzilAt yapılır. 

f'Qrlrl11enln her poata merkednde 
ICIJRUN'a a&one ıarılır. 

Adres cleliflirme lcretl 25 kuruştur. 

«llRU~• abone olu
ıııu 1111 abone ediniz 

Yaıan: Ferenç Klr mendl • Çeviren: 

• 
Vahdet GQltekln 

.. yeni bir hayata ba~layorum. Biç 
bir zaman geç kalınmıı değildir!" Du
vara doğru ~tti ve lambayı yaktı. 
"Hiç bir zaman geç kahnnııt değil· 
dir ••• Hele iyi bir hayat aramak için 
biç" wye düıiiııdü. 

Dolabın önünde sandık, kapağı a· 
çık, bekleyordu. Pol dolabm yanma 
çömelerek ıandıktaki elbiseleri birer 
birer çıkannağa ba~ladı. Bet ceekt, 
bir kıtlık, bir me·nimlik iki perJesü, 
bir impenneabl, teniı pantalonu, be
yu çamaıır, çoraplar, mendiller, hav· 
J.alar, nkarpinler, kıravatlar, ve daha 
birçok of ak tef ek ıeyler. İıte, ıimdi 
diğer dolabın baıında: Seyahat ıskar
pinleri, kısa pantalonlar, kollanılmı
yın elbiseler, açık sandığın itine bi· 
rer birer ablıyor. Bu dolap ta ho§al· 
dr, bu sandık ta kamıakanıık doldu· 
roldu. 

Kapağı. kaapdı, kitledi ve anahta· 
rmı cebine koydu. Sonra doğnıca ma
saya ~tti, o iki defteri bilyük sepete 
attı; sonra, çekmeceyi de iki eliyle 
tutarak, tıepete boşalttı. Ötekil~ri de, 
hiç içine bakmadan, ayni şekilde ee
pete bo~alttı. Sepet ağzma kadar dol· 
duktan haıka bir sandık da doldu. 

Bunları yapıp bitirdiktensonra ha
trralarmın bu dök0nt6sllne memnun 
bir nazarlı haktı. Zili çaldı ve sofa
da iıittiği ayak seslerinin yaklatmuı· 
nr 1alnnızhkla bekledi ve gelenin f. 
çeri ~nne!Iİni beklemeden kendisi o
na doğra ~tti. 

Kapmm eşiğinclf' duran ihtiyar ka· 
dına: 

- Ateı ,,·ar mı, Katılin anne? di· 
ye sordu. 

İhtiyar kadın Hn qı~a ka11r dur
muştu, ~:r.lerini kırparak, o daima 
acmtıh sesivle ve h~yaz hir bezle 88· 

nh oJım iki narma~mı kaldırarak: 
- Havır, 8 . Hu~ediis. dedi. bayan 

la B:ay Janoı yeme~i evde yemeyor• 
lar. ucak yemek yok. 

. 

-·-KAÇAK 
H~edlb, sesinde bir neıe ile: 
- O halde, dedi, atq yakalun. 

Gel yardım et bana, Xatalin anne. •• 
Yahut, sen bırak... Kaldmunaum 
ıea. -Sandığı, llıerinde sepetle be
rqer kaldırdı- Sen bana bpdan 
aç. 

İki dakika sonra, bir alay döktbıdl 
ocaim antıne yığılmııtı. 

Katalin anne: 
- Bayan ~lmezse bU.tlln liunlan 

yakacak vakiı bulursunuz. Şuraya o
turun, §11 isllemleye. Öyle iki bftklthn 
l'lmadan ~\ltftn bu ıeyleri alete ata• 
bilirsiniz. 

İhtiyar kadın, birdenbire: 
- .A ! diye hayret etti, blttbı bun· 

lan yakacak mnmız, Bay Begedila? 
fakat barda lyle ıeyler var ki daha 
luıllanılabilir! Bak meaell 111 pipo ... 
A ! Rahmetli bayın pipoeu 1 Ya 111 me
tin çanta.. .Biç olmuea bu yanma· 
~m! 

Hegedllı bir kibrit çaktı, ocağa at
tığı ilk avuç kiğrtlan tutu§lurdu. Fa
kat, yanan kibriti elinden bırakır bı· 
rakmu içinde can ııkmtıu gibi bir 
hu duydu. 

Yavqçaı 
- Y akmayor munııı? diye sordu. 

Yak hepeini, Kat.Un anne... · Ben 
hekliyeınem.,. -bir an konnımıdan 
geçti. thtiyar kadmm bakrılan, titre
ye titreye, Hegedfbiiıı yllziiııde do
laıtr. - Anladın mı: l.tediğini yak, 
yakılabilecek ne vana yak. (Elini 
kaldırarak) Bunu yalnm ıana bıraka
bilirim. anlayor mmun? Baıkasma 
böyle yapmam. Ne yaktın, ne yıkma· 
dm soracak değilim. Kimsenin de hı· 
beri olmann hL •• 

Daha lnmlan lltiGea mutlBtu 

dııarı çıkmııtı. 
Kendi odasma tekrar girince gene 

nqeli bir bal aldı. Masaya oturdu, 
bot gözleri açtı, bir yaprak klğıt al· 
dr, eline aldı baktı ve ıslıklı bot bir 
hava çalmağa baıladL Sonra eline 
milrekkf'pli kalemini aldı ve yazma· 
ğa baıladı: 

"Sevgili Klara, - Y apacaklarnn 
hakkında biru mektllm dıvraodun, 
fakat bu ıizin porgurammaı hiç boz
ma sannederim. Yani, elbiselerim· 
den baıka yanıma bir ıey almayorum. 
ne etJalan, ne kitaplan. Bunları ne 
yapacağım diye dllıtınllyorsana ve 
yeni ev bftttin bunlan alacak kadar 
b6ytlk değilse hepsini aatm ve para· 
yı sis alm. Eminim ki bunun ıize fay· 
duı olur. Böyleei daha iyi olacak. 
En iyisi bu. An layorsonuz, değil mi? 
Mektubu borada kesersem ve, takayı 
ıevmeme rağmen, mektubun eonuna 
"çocuğunuzun gözlerinden öperim" 
diye yısanam, anlatmamız kolay o
lur. Fakat etralar ve kitaplar hakkın
da anlaıamayız; ben bunlan, benim 
meşru "miraınn" olduğu için, iıte
diğim gibi kullanabilirim ve kullanı· 
yonım dL 

"Kararlqtmlan tarihten iki glln 
evvel niçin ~ittiğime ve bilhassa niçin 
ıizinle vedalatmadan gittiğime ~lin· 
ee; evveli, çftnkD bu aktam ıis evde 
yoksunuz, halbuki ben de on daklr.a
ya kadar gidiyorum. Sonra. vedalaı
mak eıasen liizum~ çünkü bizden 
giden ki1111e vok. Daha ıonra, eski 
eyi bırakıp giderken, belki aklmıza 
benimle vedalaımak gelebilir; ben de 
öyle hiuiji ,eylerden ve merasimler
den ~k hotlanmam. En sonn 111 var: 
\·akı:a hana ait biri, ama ... " 

Burada, kalemi maeanm ftzerine 
koydu. Düfünceli idi. Gözlerini, kal· 
binden garip hir lıie ~eçiyonnu§ gibi, 
uzakta parıldayan ıııklara dibniıti. 

(Arha f101)~ 

Bu l§rada. Fransız polis enspt!kta .... 
leri, A iman polisivle birlikte, Kutye
pol vakasmm içyüzünü açığa vuran 
başka bir iz ilzerinde yfirümek i~in.: 
çoktan Berline ayak baııımrıılndTT!? 

(Arku oqr)' 

Hongada 11skl esPrleı 
lamlı edil11c11k 

Konya - KWtUr Bakaalıfi .. 
mdlan konıma komisyonu mlllıan 
B. Macid eski eserlerin tamir iftnl 
tetkik etmek tızere Konyaya gel
miş ve incelemelerde bulunmuştur. 

Onarma görecek eserlerden Ka.
ratay ve lnceminarerln iakelelerl 
kurulmuştur. llkbaharda ite bafla
nacak, Karatay tamamen tncemı. 
nare kısmen tamir edilecektir. 

Çok çocut lu allalert 
yardım 

lzmir, (Hususi) - Sıhhat ve to
timat Muavenet Vektleti, İzmir vi· 
!Ayetinde çok çocuklu sekiz aileye 
ellişer lira mUkAf at vcrf.lmeeini ka
rarlaştırmıştır. Bu ailelerden beti 
İzmfrde, diğerleri .Bayındır, Berga
ma ve Tire kazalarmdadır. 

1937 DE ÖLENLER 

1937 yılında ölen bOyUk adalnlar p 
lardır: 

Ma.zari1ı:, Eski Avusturya hariciye 
nazın Matia, büyük Türk piri AbdQI. 
hakhamit, Şair Akif, tngilterede Ua • 
ten Çemberlayn, Makı:lonald, Amerika• 
da Kellot, Almanyada Llldcndorf, t • 
talyada Markoni, Hindiatanda Çandır& 
Ku.ze, Viyanada meıhur proftaar Kal
ban. göz doktorlarının babası profe • 
tör Klayn ile profesör Adolf Adler, 
Modem tayyareciliğe hizmet eden 
milhendis Alfired Vim, sütçWUkten ft. 
zikçi olan ve Nobel mükafatmm U.. 
nan Guatav Delen-
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OSMANOFL R 
YAZAN : Kenan HulQsi 

Tefrika: e --------
Alc~si ·~·~doroflarm pansiyonunda l 

taze bır pılıç kuartma ı ve eski bir 
!araptan sonra tekrar teraeaya çıktı· 
gnn zaman, mana tırm, Osmanorlar
dan cl nlıa evYel beni kendine doğru 
çektiğini hi ediyordum. Ve kıtoaha· 
nm h emen ileri inde, kulaklıımna ge· 
len çan se leri ile dik bir yokuştan 
mana tıra tırmanan renkli bir kala· 
halık benim için h iç te ihmal edile
miy~cek. hir manzaraya benziyordu. 

Nıtckım Madam Todorof bir kah· 
ve i teyip istemediğimi sormak üzere 
gelcliği zamnn kulaklanmda halli ma 
nastırm çanlarını duyuyordum. Fa -
kat Ü!ömanoflar Türk ve Müslüman 
Karnahacl içinde hu Eeslere na!?-ıl ta· 
hamrnü1 edivorlardı. Bilhassa Halil 
Osmanof na ıl tahammiil ediyordu? 
Sadec-e mana tırm çan se .. leri kasaba· 
mn ~zer.ine o kadar yava dü~üyor 
cfo kı , hır çan se inden daha zi ·ade 
h~r rüzgiirm ba,ka bir tJırafta çalınan 
hır o11?dan kapıp getirdiği bir ses zan 
edh·ordunnz ... 

Madam Tocloro( çan seslerindeki 
düşünrelerimi anlamı~ gibi: 

du bile .. Bununla beraber Osır.anof
ların hu dinsever susuşları, Karna· 
battaki Bulgar azlığını bir kilise et
rafına toplaımya gelen ke~i~ Velkofu 

0 kadar mütee sir etmemişti. Bilakis, 
.Moskovadan kendisine büyük bir n
zif e verildiği vehmini uyandıran Vel
kof hunu bir nimet olarak kaI'§ıla
yor ve kafa mdaki manastır planını 
hemen tatbike geçiyordu. 

Velkofun bu hareketine karşı Os
manofların ne düşündüğü bilinme • 
mekle beraber Karnnhatta bir ma -
nastırın kurulabileceğine ihtimal ver 
medikleri muhakkaktı. Hatta Os -
manoflar bunu akıllarına bile getir -
ınemielcrdi, fakat bir gün, Karnabat 
şimalinde bir ta§ yığınının yük~eldi
ğini görcfükleri zaman kasabaya a -
yak hasmış bir tehlikf'nin, hatta, ken
dilerine cloğru y1warlana yuvarlana 
yakla~tığnu anlamakta gecikmedi -
fer. 

t:iORSA 
6 - 1 • s~a ---"ı 

Wt.alannda JlldD ~dl ol&alu, .... 
rtacıe wuaıut* ıohSDJrrd&I', Ktt'seml'• 
...,, U da ıuapıwıe .ıaut ıtyath.n ur 
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lş Ba:ı k RS1 :.ı Bol Ş1r Rayr1,y -
Anadolu 2520 Çtmento 9 60 
R.eJI l 60 Merka ~ 1J6 

- stlkrazlar-. a.-.vdlaı -
• 11133 T .Hor ı ı1:1eıruı.. 

• •• n 1(625 l'ram9Q 

• • • • n l4Cı7j RıhtJm 

• • • m 18JU • A.n.0010 t tO 15 

• ICrgenl tıUk ~ 7a A.DadotU O '°1j 
8. Enunını 1012.> "nıuJohı m SJ lJ 

• laUk.OatıUJ 9.) Ytımeull A 9' 
- Osmanoflar iki yazdır kasabada 

çan. çalmmn ma rnü anele ediyorlar, 
dedı. 

•. Fakat akabinde hir takyit yapmak 
luznmmm el uymuştu: 

Karnabada ayak basan bir teh -
like ... Ve topraklar üzerinde birden
bire o kadar hızla yürümeğe haşla -
mıştı ki, Osmanoflar hir aralık onu 
kaybecliverecekJer, yahut neredeyse 
kendi içerlerinde ve tıpkı göğüslerine 

çenilen bir silMı gibi ateşe hazır hu- ! .. --·------------' 

K
- Sadhece yortu ayları için! .. 

arna ada ,. r . . ı d .. 
1 

d.... ,.,e • ~ ımı, az e'"'·e e 
soy e ırrım ·ı · rı gı H ) ortu 8\'larma hil· 
hassa tesadüf eıı · . . • ç- k-
K b d 

ırnn tım. un u, 
ama a ela O k 
ul t J 

... manofların hare et 
m ı ar ı"'ına .. f1 k d' 0 ragmen, Osmano ar 
.e? dı aralarında kapalı bir kutu içe· 

rısın e oldu" 'h' 1 k !ah d h. ~ll ~· ı yaş1yor ar ve a • 
da af 8 kıç hır' akit kendi hayatların· 
ra~ ::ır lı hir ) a~a,·ışa da imkiin hı
d .mfıyorlardr. Halbuki fodaın To-

oro nn C'o·· J .ı.... 1 ... d O 
:qofla .• Y enıı;ı < ogmy u. sma· 
r nr lkı yazclnnheri kaı::abada otu· 
ıın nlgar 1 .. 
nı&ınade e: •gmm yortu günlerine 
etrafınıla ~ler ve onlan manastır 

N' . ? ser est hıralonrı:lardr. 
ıçın ... Delk' O " 

azlığını mua . 1 aınanoflar Bulgar 
de bövle h i ) ~~e ~d~yorlardı; belki 
her feyden ~ ır fı~ırleri yoktu; ve 
!'atik hareket) ah.a zıyade bu damok
ıuJhpcrve l erı yanmda kaı;;abanm 
YOtlar O r ıayatını göstermek isti
altınd~ .:ınanoflarm hakimiyetleri 
ların1 i ~ ayan Karnabattaki nüfuz. 

' ~arete çalı~ıyorlardı. 

Madaın T l 
her ve-..- k ~< orofun yanıına bir reh

... ·~•e ı~em • d ki tagnıen esın e arzusuna 
ınana t 'd Ya ha lad .. ıra gı en yola ~ıkma-

liikadar ınn zaman Osmanoflan a
de birer he. en bütün ha fikirler beni 
d ır•r k d' d ... u. ~ en ıne ogru çekiyor· 

Mana lıt ... 
lerinde K ' lfaı;.z yukarı 1850 sene-
Yan Bu] arnahada ycrleşme;e baı;;la-

s;ar a 1 .. " ~ 
ınu,tu A hz • ı;ı tarafından kurul-
) • · ca ]( ara hir d ha arnabatta Osmanof-
1 ar e .. ~ ara kar 

1 
rnı -.. Fakat Osmanof • 

lllek ces 
1 >? ~arhe~j kim vurabil

ku O aretını .. srnan fi go ıerebilirdi ?. Çün-
Yetleşrne·· 0 

ar lıerhangi hir azlı;m 
.. "'ne K 1 " ıııu:ıande et . arna Hıtta isterlene 

ltlanoflar rnhıychilirlerdi. Ama Os-
ç .. k •ına ' h~n ·u, ı;t-ne O es çıkarmıyordu. 

1• hir çiftJ'k nıanoflarm deıli;i gi-
Jı• 1 tek· h" ,.., 
ır köpek kad 1 ır Yanaşma yahut 

~et verdikle . ar Ilulgnrlara ehemmi
ı·ep İni de k~ Yoktu. f teclikJeri gün 
ırJcr; \'e luıtt'~ııahauan dışan atahi

luda tek hı' Ba ne Aydos, ne y anho-
t r ul k d 81llntdr. li'akat g~r a ını hile otu-
~Pnınnuşlardr · .:manoflar hunu 
~rnnhattaki J" ~unkii Osmanoflar 

lllındiler.. ıukırniyr.t1crinden e • 

Sadece n ı 
h <:'ın. ' u garların K h d 
ha ~n ) cr]eı;; tjkfcri ama a a 

ka bir hal. sene, kasahac1a 
l\f o ko\'a 1 c ısc oldu; dalıa doğrusu 

r < an rrelc.n h' k no la., . n ıt eşiı: O·ma-
G .zıyareı etmedi. 
"'CtçJ 0 

\ akit tır manoflar hunu hiç bir 
nur ar J 1 -· .... n nanu,. ardı. l"akat O • 

"r um AL-.. ursamamı lar ç·· k .. 
.-uı .• ._ o.., ··· un ·u 
c1ok un O •nofun bahası, hir orto- I 
ınanoOar ~a,?o_fl ?.rı ~iyaretini, Os-

• ımr ' unun . b. d 
g.ırm i karlar f ı~ınc ır omuz 
OemanoO d ena kar§ılayor; hatta, 

ar a ondan bahsedilmiyor-

JacakJardr. 
Osmanonar bu yürüyüşü hisset • 

mişlerdi; \'e hemen o gece, manastı -
rm trunamlanmaya yüz tutnıu~ cep • 
helerinden birinde, gece yansı işiti -
Jen bir infilak inşaatı olduğu yerde 
tutnvermi~ti. 

Moskovalr papaııın bu suretle ö • 
tümünden a~ağı yukan eJJi sene 1100-

ra, Oamanoflar mana tmn yarıda ka
lan inşasına mü aade etmemekle be
raber ha~ka bir keşi~in. Dimitri Alek
siycviç'in manastırda yaşamasına na
sıl ses çıkarmanııf !ardı? Bunu pek a· 
çık olarak Osmanoflar da anlıyama· 
dığımı itiraf ederim. Sadece, Dimit· 
ri Alck iy eviç Osmımofların içerisin
de gözükiiyor Ye daha cesaretle söyle
mek Jizııngelirşe, OsmanofJar, Yu
suf Osmanof kkclar Dimitri Alck~ iye
viçe de ehemmiyet veriyorlardı. . . . . . . . .. . .. . 

Kamahatta mana tıra çıkan <lar 
yola tırmanmaya bazırlandı~ıın daki
kalar cenup balkanlnrmın giizcl bir 
gün ortası haşlamak üzereydi. 

Yol da Osmanofları bir tara fa hı
rakarak her nedense ke:;İ§ Velkofo 
dlişünüyordum. .!\lana tırı Cerıe' iz 
hisarlurma yakın hir tepe iizcrinclc 
inea etmekle, Velkof uz' iyete 'erece
ği ı~tırahı c1ii ~ iiıınıüş olııhilircli. 

Garip papas ! .. Mo kova elan ) ola 
çıktığı dakikalarda, Karnahat, göz
lerinin önünde yeşil hir tarlndan fark 
~ız değildi. Ye~il bir tarla! Ve altın 
hıışakları f sanın, yahut hfr nziz olan 
Velkofun ismini henüz bilmiyordu. 
Velkof Kurnabatta bir manasın de
ğil, hPlki de kendi i mini vereceği hir 
kasaba dii~iiniiyordu. Fakat, kim di
yecekti ki. O"mnnoflar, Karnabatta 
hir koya gibi sert k:ırşısına çıkacak
lar! .• 

(Arkası t!flT) 

Lih ı açlaıı 
Eminönü Halkevinden: Evimizin 

spor koluna bağlı klüpler arasındaki 
lik maçlannın dördün: ü haftası 9-1-
1938 pazar günü aşağıda gösterilen 
§ekilde yapılacaktır. 

Halıcıoğlu sahası: saha komiseri. 
Ali Yekta Anıl. Halıcıoğlu-Lllnga B. 
takımları saat 10 da, A. takımlara saat 
14,20 de hakem Hakkı. 
11,20; Rami - Alemdar A. takımları. 

Saat 12.30 da hakem Kılmil. 
Davu tpaşa sahası: saha komiseri ; 

Mehmet Sırrı. 13 B. tak.mhırı: saat 
14,30 A. takımları, hakem Nuri F eke-
sen. 

K:ıragümrük s:ıhası: Saha komise
ri: Avni Baysal ; Bo .. l:urt-Akınspor B 
takımları saat 12.3o··a, A tEkırnlan 

14.20 de hakem Nuri. Yıldız-Çağlayar 

B. takımları saat 10 da; A. takımlar 
saat 11.20 de hakem Kerim Yay. 

Bakırköy sahası : saha komiseri: Rı
za: Bakırköy-İstiklal Aluok A takım
ları saat 14.30 da hakem Enver. 

Zahire Borsa 
•·t- 938 

KrPa 
Buiıd:ıy yumuşak 
Buğday sert 

Kr. Pa. 
5 34 
5 20 5 27,5 

' 12 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
Yular 
Keten tohumu 
Nohut 
Tiftik Ilgın 

6e~e:ı 
Buğday 300 
Ar pa 105 
11...-dar 15 
l\lercJmck 15 
Un 90 

' 10 
5-
, 25 

' 5 
ıo 20 
6 35 

ııo -

' 20 

Giden 
Ton 1ç fındık 3 .. 

•• 
" Kepek 15 ,, 
., "Fasulye 3 .. 
.. Fasulye 350,3/4 Ton 

Ö~le neşriyatı : Saat 12,30 PlAkla Türk 
musikisı. 12,!iO Havadıs. 13,05 Pltıkla Turk 
musikisi. lS,30 Muhtelif plCı.k. neşriyatı 
14 Son. 

Akş:ım ncşrlyntı: Snat 13,30 Pl!lkla 
dans musikisi. 19 Konferans: Ali Klunil 
Akyuz (Çocuk terbiyesi). 19,30 Beyoğlu 
Halkevi gösteril kolu tarafından bir tem· 
sil. 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmettin 
Rıza ve ıırkadaşlnn t:ırnfından Türk mu
sikisi ...-c hıılk şarkıl:ın. 20,30 Hava rapo
ru. 20,33 Omcr Rıza tarafından arapça 
söylev. 20.45 Bayıın Muzaffer Güler ve ar
kadn•lnrı tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkı lan. (Saat ayarı). 21,15 Orkest
ra: 1 - l.fncke: Norche. 2 - Mcyore: 
l\leyorlcer Leı;huguenots fantezi. 3 - Çay
koviski : Elegle. 4 - Rosey: Figliar inter
mezzo. 5 - Yoschilomo: Laternentauz. 
6 - Sct:ımbatti: Sercnade valse. 22,15 A
J:m!; hııhcrlcrl. 22,30 Pliıkla sololar, ope
ra ve operet p:ır~al:ırı. 22,50 Son bnberler 
ve ertesi fÔ}nün proımınu. 2t Son. 

latanbul Btltdlyeıt 
Şehir Tiyatroları 

"nııt 20 .30 da (Erkek 
\ ehayaletleri) Piyes 4 
ıerde 16 tatılo. Yazan: 
il. Lenonnnnd; Türk· 
çesi: l. Galip Arcan .. 

Sa:ıl 20,30 da SATILIK ve KfRALIK 
Komedı 3 perde Yaznn : Andre Birabeau 
Türkçesi : M. Fcriclun 

ERTUCRUL SADi 
TEK TIY ATROSU 

P:ızartcsi : (Kadıköy • 
Süreyya); S:ılı: (Ba· 
kırköy); Çarşamba: 
(Üsküdar) sinemal:ı-

randa : (/taat lldmı) ... 
Yeni voclvil 3 perde. 

Yazan: l\lusahipzade CelAI 

SF.117.ADED \ŞT 
URAN TIYATnosu 
ı gece sııot 20,30 da 

•nn'atkür Naşlt •e ar
.nd:ışlnn; Okuyucu: 
1\ücük Semiha ve l\li· 
şel Yaryetesl: (Yaprr 
lı."tln). komedi 3 perde. 

5- KURUN 

Yeni siyasi temas
lar başlıyor 

Romen hariciye Nazııı Pıağ ve Bl'lgraaa, 
Yu9oslao Başvekili Beı tine, ingiliz haricıge 

müsteşaı ı Romaga gidecek 

Romanya italyan imparator
luğunu tanıyor 

Londra, (huıuat) - Deyli Meyl ıa 
zetesinin aiyaai muharriri, yeni harici
ye müsteşarı tayin edilen V an&iltartm 
ilk it olarak Romaya pdeceğini yuı
yor. 

tngiliı hariciye mU.teprı Romalda 
MuHolini tar&fuıdan kabul edilecektir. 

Fransa tenkit ediyor 
Pariı; 6 (huıuai) - Londra De Ro 

ma arasındaki yakanlapıa hareketi Pa 
ris matbuatını pek fazla ali.kadar etmiı 
tir. Y alnu, tn&ilterenin Roma ile anlat 
mak iatediğini pek açık bir tekilde ıöa 
tenneai teklif olunuyor ... Ordre'' gaze 
t~i bunu ipret ederek diyor ki: 

"Müzakerelere ciritmekte korku 8-
mll oluna daima fena netice al.mır. 1-
talya müzakerelerden en fazla kirla çık 
mak iatiyecektlt." 

Van Zelandla aöriifme 
Londıa, 6 (huauai) - Bqvekil Çem 

bcrlayn bugün, yılbqa tatilinden d~e 
rek, Londraya ıelmiıtlt. 

B. Çemberlayn ya.nıı (buciln) eaki 
Belçika baıekili B. Van Zeelandı kabul 
edecek ve kendiaiyle ilrtiaad vaaiyed 
baklanda gCSrüıecektir. 

Romuya itaba imparatorlufmna 
taDIJOI" 

Roma; 6 (A.A.) - Stcfani ajamı 
bildiriyor: 

Romanya bUkQmet:i Romacbld Ro
manya orta elçisinin .. İtalya kralı veHa 
beıistan imparatoru" na hitap eden i
timad mektubu ile tayinine karar ver· 
mit olduğunu İtalyanın Bük.reı orta el 
çisine resmen tebliğ etamiıtir • 

Romanya hariciye nazın ae,ahate 
9layor 

Bükreı; 6 (huıu-1) - Hariciye nazı 
n B. Miçeako önümüzdeki puar cUııil 
Prağa hareket edecektir. 

Rumen hariciye nazın Çeko.lavakya 
hilkOmeti ile temaalaıda bulunduktan 
sonra Prağdan Belgrada gidecek ve o 
rada Yugoslav ba§vckili ve hariciye na 
zm B. Stoyadinoviç ile görüşecektir. 

Rumen-Yugoslav hariciye nanrlan 
nm bu göriifmesinden sonra Stoyadino 
viç Berllne hareket edecektir. 

Romanra hariciye nazın 
Cenevreye sidiyor 

BUkreı: 6 (hususi) - Hariciye nazı 
n Miçeaku ayın 17sinde içtima edecek 
olan milletler cemiyeti toplantılarmda 
bulunmak makaadiyle Cenevreye cidc
cektir. 

Yeni nazır, bUtün devletlerin nuıt 
ve murahhaslariyle temas ederek R~ 
manyanın yeni haricı liyuetiııi lAh e 
decektir. 

Paris; 6 (huauıut) - Franau uhD 
terinde istirahatte olan ingilb n franau 
devlet adamlarının bir arada bulunmala 
rına, Pariate büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Eden kariaiyle birlikte Kan fChrlnde 
dir. tnıilis nazın Con Saymından bat
ka, Loid Corc, in&i.li% hariciye mllıte
prlıiına tayin edilen Sir Rubert Vanıi 
Tart, eski franaız braıvekilleri Tartliyö 
ile Flanden de oradadırlar. 
Fransa aahillerincle mülüm miizakereler 

oluyor 
Prağ; 6 (A.A.) - Romanya harici

ye nannnm kilçilk itiW lehinde bir te 
zahür addedilmekte olan ziyareti haberi 
büyük bir memnuniyetle ltatfılanmıt 
tır. 

B. Miçeskunun Çek06lovakyanm 

Saat 
8.30 

19 

Vapunın adı Gittilti yol 
Bu"8 Mudanya 
Seyyar Karablp 

pek ziyade taraftar oldufu Macarfstan 
Küçük itilaf yakınlaıması meaclcai bak 
kında B. Hod.za ile görUfCC:eii muhak 
kaktır. 

Mill~ller Cemiyeti baklanc1a 
Cenevre; 6 (A.A.) - B. Avenol,ttal 

yanın milletler cemiyetinden çekilmeli 
meseleli hakkında &örüpelerde bulun 
mak üzere yakında Paril YC Loadraya 
gidecektir. 

B. Avcnoı. milletler cemiyeti misakı 
nın eu.alı surette ilWı ve tadi1inln mu 

vafık olmıyacatı, çünkil bu misakın u 
fak mikyasta bile olaa ilıW edilmesinin 
1919 mukavclenamelini tamamiyle tah 
rip etmek demek ol&cap mütalcumda 
buluıımalrtadır • 

ilk ..... ltalpn ..... 
Londra; 6 (A.A.) - Evvelki elin B. 

Ciano Ue B. Perth arumda yapılmıf o 
lan ıörutme, Akuenü meaeleainin ba11i 
için in&ilUlerle italyanlar araamda ya 
pılmaaı mütaaavver olan miUakerelerin 
açılmau tarihini y•kınlaıtıımıt cöıü.'l 

memcktedir. 

Roma protolmllan 
Roma;; 6 (A.A.) - B. Gayda. Gior 

nala d'ttaliada, Roma protokolleri kon 
feranauıdan babaederck eliyor ki: 

.. Roma protokolleri. hedefleri bala· 
mında.n muvaffak olmuı bulwıduldann 
dan, bu ıeferki toplantıdan yeni bir an 
taıma daha beklenmemelidir. Yalnız; 
protokollerin Avr~padaki bu&ünkll va 
ziyete tatbik olunarak adapte edilcWc 
tlt, 

Bir Fiıaoun mezarı 
bulundu 

Kahire; 6 (A.A.) - Valter Emcry, 
Sakkaranın timalinde birinici haneda
nın ilk fıravunu ;Henesin muhtqem 
mezarını bulmuıtur. 

Me.ıarda büyük bir kıymeti hais o
lan bir kolleksiyon mevcuddur. Bu kol 
leksiyon, üzerinde fıravun Neneain mi 
hürünil havi balçıktan tabak, testi ve# 

iredcn mürokkeptir. 
J 

Mısır l<ı aliçesl pece 
takacak 

Kahire; 6 (A.A.) - Kral Fanlk, dl 
ni müpvirlerin mütaleuı veçhile, Zdl 
fikann ananevi peçeyi muhafaza etm9 
aine ve halk içine çrkm•maıına karar 
venniıtir. Buna binaen, 20 Ununuaul 
de Kubbe ea'rayında yapılacak olan,... 
lenme merasimi tamamiyle baait olacak 

tır. Biltlin Mısırda tcnlikler bir kaç cüA 
sürecektir. Hiç bir yabancı davet edil· 
memiıtir. Bununla beraber diplomatlar 
akıam il.zeri sarayda verilctek aiyafcte 
davet edileceklerdir, 

-0--

Bulgaıislanda bir tıen 
kaı altında kaldı 

Sof ya, 6 (Huıuıi) - Bütiln Bal• 
garistanda timdiye kadar görülmeoı 
mit kıt vardır. Şimal Bulgaristanda 
Eakicuma ve Varnı battma trenler 
zorlukla işleyebilmektedir. Burgaz• 
dan 200 yolcu ile kalkan tren Kame• 
bat yanındaki Çernevo me,·kiinde 
karlara aaplanrp kalmrttır. Gönderi• 
len lokomotinerle tren kurtarılma~ 
ğa çalrırlmıpa da bütün gayretJer bo
ta gitrniıtir. 

24 saat tren içinde ölüm dakikala· 
n yaşıyan yolculardan bir kısmı Kar
nabattan gönderilen yardımcı trenler 
ile Rn~aza iade olunmuştur. 

Filihe, Rurgaz, ~kiza~re arasında 
dıt trf'n lf'r ielpvf'mPmf'ktt•dir • 

12 
26.15 
6 
6.30 

GEi .ECER VAPURLAR 
Güneysu 
Kocaeli 
Seyyar 
Bandım11 

Karadeniz 
lımıt 

J\arablga 
Banchnna l 

• KUDUS'e gitmekte olan bir Ya
hudi otobll.sU taamıza uğramıştır. Bir 
Yahudi polisi ağrr surette yaralanmış
tır. Kudils Varoşlarmdaıı birinde bir 
Yaluldl amele telef oJmulblr~ 
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}'ah udi nıeghaneleri kapatılacak 
Loo.du, 6 ( A . . \.) - Bul..n~"ıcki 

'fug'lla ve frarua orta t'ljtlerinin Ya
h.ıf.11 uıı·~"e]e• hakl..ıııda );lf>\ıkları tc
!ebh dt>n bfl, ı·ılcn (),ıilv Tclegrnplı 
!a.tetı- i, reni RoroaO\·a hiikfımt:tinin 
ba i,j l\Jıllctler C,.n;İ) etine bildir
mr~e emzııle olduğunu yazıyor. 

Yalwdilcrın Meylıancfori 
Ko11oıı/aca/, 

Biikrc~. 6 (A. ~.) - Nıızrrlnr mec
Jiı;i. l.n ahnlnr<lıı Y nlıııı1i meyhanele
rinin knldırılıııa~rna uit nlıkfünı te~
hitc memur bir komi!;yon te~kil el· 
miıtir. Nazırlar mccJi~i, harp e~na
sı111la ,.e lıarptcn sonra lıile ile ehle 
edilmi~ olan talıiiyetJerin yeniden 
te~ki.ki m~~cle ini de gözden geçir
mı~tır. N ılı ayet meclis, de\ lete ve
yahut ekalliyetlere ait olem biitün 
rncl~teplcrde nomcn ö~retmenler ta
rafından Romen Ji;;anı ile milli tari
~in tedris eclilmesine kurar ,·enniş
tır. 

Ba§tıeldl Ya1w<liT<'rc Ccı•ap 
Vcrmccli 

Rükre~. 6 {Husu i) - Romen 
pnrHiıncntoc:undn Yalı udi gruhu ha~-

Karadenizde 
fırtına 

Romanya Veliahtinın fırh
naya tutulan gemfGml 

kurtarmak için 

Biı torpito göndeı dik 
Ankara, 6 (°A. A.) - Romanya ve

lia.htini taşıyan torpidonwı Karndeniz
de hüküm süren büyllk fırtına ne~icesi 
olarak hiç bir limana muvasalat ede
mediği ve gemiden haber nlır.arnadığı 
JıUkQmctc,:c duyulması üzerine derhal 
B!lhil \'lliıyctıerc tebliğat yapıldığı gi
bi bir torpido muhribi ile de Karadc
nizc nc;ılarak taharriynta başlanmış
tır. Aynı zamanda deniz tnyyarcleri 
Boğaz ııçıltlarmn lrndar uc,:arak Romen 
torpidosunu araştırmışlardır. 

Torpido J(östcnccdc 
Bükrc:1, 6 (A. A.) - Romen vcliah

tini hamil olan torpido bu sabah Kö~
tenceyc dönmüş, veliaht hususi bir 
trenle Bükrcşc hareket etmiştir. Bu 
mesele hakkında hUklımetçe bir tebliğ 
ne.sredilrnek üzeredir. Fena havalar do 
layısiyle veliahtin trenle Atlnaya gi
deceği bildirilmektedir. 

-o-

Oyun aletleri vergisi 
Ankara, 6 (Telefonla) - Oyun 

aletleri resmi lıakkmdnki knnun Hi
yilıası meclisin yarınki (hugüııkü) 
toplantı ında görü.,iilccektir. 

Bu Jfiyfünyn giire klüp, ortlueYi ve 
gazino u, krll\·clıane \'e gazinolarla 
kır hahçclrrimle ve emsali eğlence 
malıallerimle bulunan beher bilunlo
dan senr.\i he§ lira~ ta\'Ja, dnma ve 
satranç tnlıtnlarınm bclıerindcn sene· 
vi üç lira resim nlınncaktır. Hu usi 
meskenlerde 1rn1Jamlnn oyun filetleri 
hu resme tahi c.lcğildir. 

Varidat memur.lan Iıer sene Tem
muz ayı içinde mmtahılarnıda bulu
mm yerleri Clolnfnra~ lmrnl:mla hu
lultnn oyun 'iiletlcrinin l'P.Smİ öılen
mi~ ?lup olmndı~nıı tetkik ctm~~~ ve 
bu kontrolü senenin ~ayri muayyf'n 
ıamanl:ırmdo, ncu•:ı.rt i\r der n tekrar 

"' il ' etmP.ge meclmr lrn1ttn:>('a1dnrdır. 

lsvlçre n 3 yeni tFcaret 
anlaşması yapılacak 

:Ank'nra, 6 ·(Telefonla) - İ8"içre 
iJl'ı hnkO.metimlı arnı:ında yapılacak 
rflli caret ve klerinğ anln~maları 
oıı .. ı-e)erinrle lıUküınetimiz adına 
llt~rBs R l!i B. Ilurlinn Zihni Sn
an ll rkofii mü,a,·irlerinden B. 
Cabir mı!anıcaktır. R. Rur1ıan Zilı
~auue n~ Cabir bu ayın yirmi ine 
dogJ'l'll llcm111Mre1'et edci-ek.J~rdir.. 

::::::::ı:ı:r::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::-.:::::: 

i~ Homeo Başvekili ll 
İi elçim.zle görüştil !f 
H r; ·i l!ilhrc§, ~. (llu uSı) - Ba~· iJ f: ı•cfal Coga dun saat 11,45 de ii 

1

: Tifrkiye orta elçi ini lrobul ede- ii 
! relc u.:un miiddeı nezdinde alı. ii . .. • 1 •• : .:oymu~tur. e: 

e; Saat 12,30 da Türlriyc ve Ro- iİ 
Ei manya arasmda/(i ticar.r.t miina· ij 
Si sebctlcrini tarı:im eden yeni ji 
SE mulravde imzalanmış 1:e bu mü- il 
~~ nascbetlc Tiir.ld ·e elçisi, B Ham• if 
g dul/alı rıp1ıi Tanrıöver ile Ro-ii 
g 111011 •a ticaret rıa.:ın nutuklar !i 
•• .. l . l 1 .ı :: soy emı~ er< ir. :: 
1 •. .. 
r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ı: :ı:: .w:5 

kam olan B. Fi~er, Başvekil Goı;a ile 
bir miilfıkattn bnlunmu§tur. Ba§vekil 
n. Fi§er tnrııfmdnn ekalliyetlerin hu
kuku lınkkmda irat ohmnn sualler~ 
cevap vermemiş, im suallere t.eYap 
vermf'k alaJıi,·eti nezaretsiz nazırlar
dan B. Dragomir'e ait bulunduğunu 
siiylemi tir. 

Devlet ziraat iş
leri kurumu 

Ankara, 6 (Telefonla) - Devlet zi
raat işleri kunµnu teşkiline dair ka
nun layihası ruznameye alınmıştır. 

Bu Ui.yihaya göre her tUrlü ziraat iş
leri ve sanatları ile iştigal etmek ve 
merkezi Ankara.da olmak Ur.ere ziraat 
Vekaletine merbut ve hükmi şahsiye
ti )laiz bir "devlet ziraat işletmeleri 
kurumu., teşkil olunmuştur. 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
ticaret kanunu ve hususi hukuk esas
lnrma göre idare olwuıcaktrr. Devlet 
~iraat işletmeleri kurumunun yapaca
gı bar.hen işler tıunlardır. 

A) Bu kanunla uhdesine geçecek ve 
ileride uhdesine verilecek zirai ve sı
nai müesseseleri işletmek ve bunların 
ziraat \•e ziraat sanatlan sahasındaki 
iAletme ve yetiştirme hizmetlerini yap 
mak; 

B) Bölgelerine gfre lilzumlu ziraat 
çeşitlerini, usullerlni ve eanatlarmı 

gösterip yaymakta nUmune ve rehber 
olacak yeni ziraat ieletme merkezleri 
fabrika ve atelyeler tesis ve idare ey
lemek; 

C) Silo ve ambar Ieleriylc uğraş. 
mak ve silolarda vara.ot muamelesi 
yapmak. 

Be.<Jinci maddenin birinci fıkrası mu
cibince devlet ziraat işletmeleri ku
rumuna intikal edecek. Müesseselerin 
memur ve müstahdemlerinden hizmet 
mUddetleri Uç seneyi gcccnlcre afhıak
ta oldukları son ücretleri ü1.erindcn 
hizmet mUddetlerinin bt-her senesi f~in 
bir aylık hesabiyle ikramiye verilecek
tir. Bunlardan açıkta kalacak olanla
rın ikramiyeleri ''erilerek ala.kalan 
kesilerek, hizmetinde devam edecek
lerin ikramiyeleri yardım sandığına 
yatınlacaktrr. 

-o-

Yeni adliye tayinleri 
Ankara, 6 (telefonla) - Gize aorğu 

h~kimliğine Un yeden Tevfik; Mene
men sorğu hfıkimliğine Behset, Pulat 
lıya IIlisam, Keşana Geyvcden Nuri; 
Şileye Ramiz, Manisaya Fethi tayin c
dilmi§tir. 

Bir vapur yandı 
Köstcnce; 6 (A. A.) - İngiliz bay

rağını taşıyan ve Köstence ile Hayfa a 
rasmda Miyen Harkamel vapurunda 
yangın çıl:mıştır. Tayfa güçlükle kendi 
sini kurtarmıştır. Hasar 7 milyon mark 
tır. 

it': LEH/STANDA on be§ glindenberi 
bir mr.dcni işgo.l etmekte olan 600 a
D?P.le, açlık grevi yapmnğa b~lamıştır. 

·-
gife:rkf!a~:;7ııa: ~~~k=~=~:7ıı~~-

Keyıtları ntıroza Y 
geçlrllmlyorl '(Osıyanı: ı incide.) 

ktllnetinin yine ayni yolda yürüdüğü
nü görüyoruz. Şöyle ki: Dünkü sayıAntakya, 6 {Ilusu i) - Kırk ee

nedeııberi Antakya nüfusunda mu· 
kayyet bulunan, fak at doğum yeri 
Antep gösterilen Hacı oğlu l\Idımet, 
Gazozcu İsmail o~lu Ali ve İhsan 
~lürsdin Sancak utandaı:;h;;ına ka· .. o 
bulleri için yaptıkları müracaat der 
ğuın yeri Hatay olmadığı balıanesiy
le, retldedilmiştir. 

Antakya, 6 (Hususi)' - Delege 
Gnronun riyaseti altında ikinci bir 
defa toplanan Antakya, İskenderun 
ve Kmkhan münferit hakimleri Tür
kiyetlen gelip te nüfusta mukayyet 
olmayan Hataylıların taleplerinin 
red<ledilpıesi, fakat Suriyeli olup ta 
nüCmıta mukayyet hulunmıyanların 
sadece hir ,alındetname ü:r.erine mwı· 
mele1erin hemen ynpılrnasma karar 
verilmiştir. 

Emniyet teşkilatında 
tayin ve teı Jiler 

Ankara; 6 .(telefonla) - Emniyet 
teşkilatında ıu tayin, terfi ve nakiller 
yapılmıştır: 

Üçüncü umumi müCettİ§lik emni
yet mü.:.;a\'İri llithat Uygucun terfian 
eı:ıın~yet iıler! genel direktörlüğü ye
dıncı şube dırektörlüğüne, Şarayköy: 
kaymakamı Hadi Edirne emui) et di
rektörlüğüne, Kütahya ikinci sınıf 
emniyet iimiri Fuat terfian .ayni yiJa
yet birinci sınıf emniyet iimirli;;ine 
Ankara emniyet kadrosunda ikinci 
sınıf emniyet amirlerinden Hamdi 
İstanbul emniyet direktörlüifü hc.oıin· 
ci §uhe direktör muavinJi;;i~e ; ki 
lıaki_?tl~rd;~ a~'llkat Hayri ge~el di
~~ktorluk ıkıncı &mıf emniyet iınirli
grne, Jeçoznn yüzha~ılığından müs
tafi Hü~nü gecnl direktörlük ikinci 
8~1~ emniyet iimirJiğine, Giresun bi
rmcı sınır emniyet iimiri Osman Kır
~chir birinci emrr emniyet imirli~i
n~, .Kır~t"lıir birinci emıf emniyet "a
mırı Atıf Giresun birinci sınıf em· 
niyet amirliğine, Ankara birinci SI• 

n~f ~mniyet amiri Şükrii Ankara i
kın~ı §tı.h~ ?irekti.ir mtıaYinliğine, 
l\fugla. hırınc·ı smıf emniyet amiri 
Hamdı genel <lirektörliik birinci ~ı
n.ıf emniyet amirliğine tayin edilrniş
tır. 

o 

Suılye Başvekilinin 
bir beııanatı 

Şam, 6 (A. A.) - Cemil Mardanı 
bey, Suriye hilkftmetinin azlıklar hak
kınd~ hattı hareketini Fransız mil
messılleriyle birlikte sarahaten tayin 
etmiş olduğunu blldiııni§ ve dem.iştir 
ki: 

"Din azlıklarmm ve Fransız mernur
l~m vaziyeti hakkındaki bütiln en
dişeleri ortadan kaldırmak için, mua
hedenin tatbikinden doğan bütün me
seleleri tetkik ettJk.,, 
B~ekil, ~ız teknlsiyenlerlyle 

teşrıkı rnes:ııde Irak ~ibi hareket ede
ceğini söylemiştir. 

CebelidürUz mebusları diln ilk defa 
olarak parlamento i~imamda hazır 
bulunmuşlardır,. 

-o- ,,. '!!" 
Mısırda ;ı 

Ve~d partisi ikiye ayrıldı 
Ktılıire, 6 (Hususi) - Veft par: 

tlsinden ta.rdedilmlı olan Mahir Nok
raşi ve Mahmut Paşalar bir beyanna
me n~tml§ler ve bunda bu partinin 
Nahhas Paşa tesiri altında yaptığı 

hatalı hareketleri göstcrmi§leTdir. Ma:
hir ve Mahmut pa.~:ılar partiyi esas 
programından uzaklaşmakla ttlıam e
diyorlnr. 

Beyanname yeni bir Veft grupu teş
kil edildViini ve bu yeni gfupun vak
tiyle Zoglul p~ tarafından tesis edil
mi5 olan partinin ananevi siya.setine 
uygun olarak hareket edeceğini bildir
mektedir. 

-o-- , 
Baca ı kırıldı 

Yıldızda tenik okulunu tamir eden 
marangoz: Maksud kurduğu iskeleden 
düşmü!J, sol bacağı kkırılmış Cerrahpa 
fa hastahanesine kaldmlını§tır. 

mızda işaret ettiğimiz gibi Paristen 
alınan haberlere göre Cenevrede Ha
tay intihabatımn birinci derecesi 28 
martta, ikinci derecesi ise 12 nisanda 
yapılmasına karar verilmiş. Bu karar 
Fransız delegesi ve hariciye nazın 

Delbosun rey vermekten istinkaf et
tiği cihetle Milletler Cemiyeti Hatay 
intihabat komisyonunun teklüi Uzerl
ne Ekuador delegesi Kvedo ta.rafından 
verilmiş. 

Burada bilhassa diklmte çarpan şey 
Fransız hariciye nazırının Hatay me
selesinde rey sahibi olmaktan c:;ekinir 
görünmesidir ki hUkfımetimiz tarafın
dan Milletler Cemiyeti Konseyine gön
derilen son notalara kaTŞı dolayısiyle 
filıt bir cevap gibi telakki olunabiir. 
GUya Fransız hariciye nazın bu tarz
da hareket etmekle şunu demek iste
yor: "Fransa Hatay meselesine karış
mak istemez. Çilnkü Hatay anlaşmam 
mucibince bu i§ Mflletler Cemiyetinin 
salahiyeti dairesine girmiştir. Fran
sa ile Türkiye bitaraf olmak için bu 1-
§e karışmayacaklardır.,, 

Fakat hakikat böyle midir? Hatay
da bugUn Fransanm manda. idareJ!l 
vardır. BUtUn Hatay Türkleri Franst7. 
memurlarmm tUrlU tazyikleri altında
dır. Mllletler Cemiyeti adına Hatay. 
da. vazife görmeğe giden beynelmilel 
komisyon da herhangi bir mesele için 
zaruri olarak bu Fransrz memurianna 
mil.raca.at ediyorlar. Bununla beraber 
Fransa. hUkfımetl Cenevrede bitaraf 
oluyor da Hatay intihaba.tmı alA.kalan 
dıran bir mesele hakkında kendi reyi
ni karıştırmak istemeyor! 

ha.ha llizum varmıdır ki Fransız 
hariciyesinin bu tan:da!d hareketi sa
dece bir dolaptan ibarettir? Büfün 
mııksad da Hatay aava.smda olA.kalı 
olan taraflar - Türkiye ile Fransa - bi
taraf olmalıdır diyerek TUrkfyenin btt 
mesele ile temasa gelmcsfne engel ol
maktrr. Nitekim intihabntm icrası tar 
zt hakkında. yapılan talimatnamenin 
tanziminde böyle o1muştur. Bunun i
çindir ki Türkiye Milletler Cemiyeti 
Konseyi ba.,kanlığma notalar gönde
rerek bu talimatnamenin tanzimi ne 
tatbiki hak'kında lhtira.7.i kayıtlar ile
ri st.irmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu ayın on yedisinde toplanacak 
konsey lçtimaında milzakere edilecek 
olan bu notaların metni r,ecikmi~, A
nadolu ajansı ta.rafından dün verilmiş
tir. 

{Notaları bngUn 7 inci sayıfamız
da bulacaksınız..) 

Def I erdarlıh lar da 
tayin ve terfiler 

AnKara, 6 (Telefonla) _ Samsun
dan Gasan Kütahya deftardarlı~a. 
Antalyadnn Galip Maraş defterdarlı
ğına, KUtalıyada.n ŞükrU Antalya def
terdarlığına, Sinoptan Hamit Erzurum 
deftcrdarlığmn, İstanbul Hukukundan 
mezun Ziya muhasebat divanı memur
luğuruı, Diyarbakır muhasebe mUdürü 
Şevket Siverek malmUdürlilğüne, Si
verek mnlmUdUrtl İbrahim muhuebat 
divanı memurluğuna, . Ycşilovadan 
Mustafa Acıpayam malmüdürlüğüne, 
ACipa.yamdan Nuri Yeşilova malmU
dürlüğüne, Muhasebat divanından A
tıf yerinde. Adliye muhasebe memuru 
Bahattin iktısat muhasebe mUmeyyiz
liğine, iktısat muhasebe mümeyyiz
lcriııden Fazıl yerinde, Haydarpa.c;a
dan Behiç dahiliye memurluğuna, ka
zanç temyiz komisyonundan Abf 1 sa
yılı temyiz komisyonu raportörlUfline, 
Suat varidat umum mUdU.rlUğü mt\ -
meyyizliğine, Necati, Rasim ve Ali İs
tanbul hesap mütehassıslığma, Hullısi 
1 sayılı kazanc temyiz komisyonu ra
portörlüğüne, Münir İçel tetkik ve iti
raz komtsyonu reisliğine, muntazam 
borçlarından Ahmet yerinde, Hukuk 
müşavirliğinden Münir munta7.am 
borr.lara, Muc;tan Aptulbaki yerinde, 
J{yzıltcpeden 1z.zet Mardin t:>.hsilat sef 
liğine, Tunrelinden Zeki El5.z.iğ tahsi
Iat seflif,ine, Bnl kesirden SUreyya. ye 
rinde, Kocaelinden İzzet Bursa. ta.hsi
liit sPfli"Hne, Ankaradan Necmettin 
tahsilat kontrol memurluğuna, Çorum 
hazine avukatı Şaban yerinde, Avukat f 

~ 

Devlet daireleri 
ve otoritesi 

(Üstyanı: 1 incide.) 
tin varhğmı Lile duymamış olau ye~ 
lcre hükümet sah etini de "Ötürecek• . s ~ 
tır. .. ark \'ila} etlerimizin manzarası 
cumhuriyet ıle' rirı<le inanılmıyacak 
kac1ar deği,.mi~ıir. Buna misal ol· 
nıak üzere yalnız Doğudaki bir (Til· 
lo) tekke ini hatıra getirmek yetifir: 
Çok değil. dalıa on hcş yıl evvel Til· 
lo öyle bir yer itli ki binasının e~F~i 
giimüştencli. Etrnf ında gene güm:ı.;ü:· 
ten parmaklıklar vardı. Valiler cu• 
ma giinleri orayı ziyarete giderlerdi. 
Dirt!!knn adamlar tekkenin içerisine 
girerken güınü~ten ol n e;iğini öper• 
lcrdi. De' let hazinesine on para ver
gi 'ermeyen bu yerlerde Tillo feyhi 
denilen ndnm her sen.e lıalktan on 
binlerce altın lira toplardı. Koyun 
~ ' ııı;ır, at, katır ş~klinde alman hediy~ 

ler hundan ayrı idi. Yüzlerce i§sİz, 
g~ç:ii~ adam bu tekkelerde ho§ yere 
yıyıp ıçınekle vakit geçirirdi. Şimdi 
o !c~keye ait oJnn Jıer §ey de,· Jete geç
n~ı§_tır'. Ewelce o tekkede ho§uboşuna 
yıyıp ıçmekle vakit geçirenler de di· 
le~~~ıektedir. On sene C\'Yel kapısmm 
c~ı1;1 ancak öpülerek içerisine girilen 
hu tekkelerin hu manzarası bu \•ili· 
yctlerdeki değişikliğin ehemmiyetini 
gösterir. 
. Deme~ iııtiyonız ki devlet bütç~ 

smden hılhıma Doğu hölgelt'!rinde ya· 
pılım. yapılmnkta bulunan, yapıJacali 
olRn hin al ar, lıükfımet k'onaklarr, kıt-
1ıı1ar, karakollar, mektepler, hüku· 
met satvetini yalnr7. gözleri gönnege 
alışınrş olan yerlerde <'wnhurivetin 
~inıctlerini de tamtacak:t1J". l\f;.mle
kı:tte on beş yıl C\"Yel ha§layan inkl· 
lfıp lnı yerlerde hu suretle tamamlan• 
mı§ olacaktır. 

ASIM US 

Altın dağda he
yelan başgös

terdi 
(Üstyanı: 1 incide.)' 

kadın olan diğeri boğulmu§tur. · 
GedU çayında da bir kayık devril

mit ve Ali ismindeki kayıkçı sular ara 
sınlda kaybolmuştur. 

Sular .taımakta devam ediyor 
1zmir-Berğama-Ayvalık scf erini ya 

pan 20 kadar otobüs ve kamyon, Bakır 
ç~yı~ !1ktığı ve bütü nşoseyi kapladığı 
Sımıtçı mekiinde çamura saplanmıı 
sular içinde kalmıştır. ' 

Sürekli yağmurlardan Kemer civa· 
rındaki Altındağda da heyelan baş göa 
termiştir. Kayma, Altindağın §ark kıs 
rrunda.dır. Ve dağ Kançeşmeye doğ 
ru yürümektedir. Buraıdan ge~en Ay
dın demiryolunun hatlanndan biri he 
landan bozulmuştur. İki gündenbcri 
tren seferleri tek hat üzerinden yapıl 
maktadır. Elaa ldevam eden kaymanın 
diğer hattı da kullanılmaz: . bir hale gc 
tirmesinden ve Aydın hattı üzerinde 
münakaUitın durması ihtimalinden en 
dişe edilmektedir. Heyelan, Kızılçöllil 

deresi içine doğru daha seridir. 
Su la§malıta devam ediyor 

tzimr; 6 (hususi) - Manisada Gc 
diz nehri kabarmakta debam etmekte 
dir. Eski Menderes nehri de t~şmıştır. 

Harmandalı ve Hüseyinler köy 
leri sular altında kalmıştır. Halk 
sandallarla kurtarılmış ve Çavuş köyU 
ne naklolunmuştur. 

Diğer taraftan, S::ılihli havalisinlde 
sular ovaları kaplamıştır. Yağmur yağ 
makta deam ediyor. Selbasmasmdarı 

nüfuzca bir zayiat yoktur • 
Ccllad kanalında sed yıkılmıştm 

Rahmanlar köprüsünün sürüklen. 
mesinden korkulmaktadır. 

ispanyada 
harp vaziyeti 
Barselon, S (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Asilerin Teruel mıntakasındaki hücum
ları, akamete uğramıştır. Teruel cephe· 
sinde hararet derecesi, sıfırdan aşağt 

ıs tir. 
Asilerin bir tayyaresini dilşü~dük. 

Sefer Hendek hazine o.vukatlığına. taı 
Y.in ve terfi edilmi§lerdir~ 



' 1 - KURUN 7 !KtNC!KANuN 1938 

Hatay intihabat nizamnamesi hakkında 

l'vlilletler cemiyetine verdiğimiz notalar ve cevapları 
Ankara, 5 (A. A.) - "Gecikmiştir,, 

Hatay intihabat nizamnamesi hakkın
da Türk" ıye Hariciye Vekaleti tarnfm-
d1n Milletler Cemiyeti nezdinde yapıl
mış ola~ protesto ve taleb üzerine bu 
meselenın l7- İkincikfuıun konseyi 
ruznamesine konulmuş oldugv l" 
d uma um-ur. 

Meselenin ehemmiyeti hasebiyle pek 
~e:danda olan Türk hıiklarının etraf-

:r ~m~ettc anlruıılrnasını temin için 
aşagıdakı V""a·k· 

. '""' 
1 1 aynen neşredivoruz. 

Bu vesıkalar Türkiye Har· . ·,, k" 
1 t• ıcıey e a-
e ı tar~·ından gönderilmiş olan nota-

larla Mılletıer Cemiye~= . k" t• rv· . ... umumı a ıp-
ıgının cevaplarından mu·· .. kk t· .e ep ır. 

JIJillCflPT c • 0~>lC'L'TC 15 • 1f • 1931 
Milleti C'nCeuıe!ı ~mumi Katipliğine 

kiye d . e~ ınıyetı ne1.dindeki Tür-
nımı dele rv· b 

ki: 15 N' gc> ıgı ana bildiriyor 
S k 

ısan 1938 tarihinden evvel anca ta y 1 seçiml 
1 

apı ması lazımgelen teşrii 
mnk U er n icrası suretlerini hazırla -

Dl. zere orava gönde"'ilmiş olan ko-
ısyon ak • -

m ' Y mda vukubulacak olan u-
t~~! reylere mliracaatın r;ckillerini 

1 e rnahsuı:ı 87 maddelik bir nizam
name proj .. 
. esını konseyin şimdiki rei-
ıne tevdi eylemi~tir. 

Bundan nıarufa dele.,.emiz bu nizam-
nanıen· . o ' 

ın. ıcabeden idari tedbirler alm
lnak u 
d 't zere Frnnsa hükumetine, man-
0~ er devlet sıfaUyle, resmen tebl:ğ 
1;.~ca~nı bana bildirmektedir. 

8
• . ıger taraftan bu nizamname projc
ının bir suretini Türkiye Cumhuriue-ti B .. k. ~ 

~ ıımet ine>, sırf bilgi olarak ve 
gayrı resmi surette tevdi ettirdiniz. 
:tJ•• 

b und:recatı bence henUz meçhul olan 
u ProJeye karşı hiç bir vaziyet almn

:kla b;raber Türkiyeyi bir teşekkü-
enırı vakii knn}ISında bulundur • 

nı~k ister gibi görünen Milletler Ce
Dlıyeti uzuvlarınca ittihaz olunan ha
~e;et tarzından müteveJJit hayretimi 

h~ ar ctm<' -;c chnmmiyet veririm. Bu 
areket tarz k 

kat'i iht· ına arşı hükum,.tlmin en 
tiö-in· .ıraz. knyrtlarını dennevan et-

ı sızc bcya • 
diyorum. na mecburiyet hisse-

Milletıer Cc · . 
cakt:ı rnıretı komisyonu Snn-
le e~ua%:ndater devletin fiili iştiraki
liği n . Yapmı~tır. Bu çalışma bir-

etırcsi olan . . . bu iqt . nızamname proJesı, 
Tu'"rı . e en zıyade ilgili devlet olan 

-tıve h .. k. 
ve gay . u unıetine "sadece bilgi için 
mu<ıtu/1

0rcsınt surette,. tebliğ olun
valde t · k" eme~ ki: Proje bu gihi ah
Cenıiye~· ırı eclılen usule göre Milletler 
sekten ~ konsevi reisi tarafından sırf 
?n:thiyct·a?ul edilm,.si sureti ile knt'i 

B ını iktl nn eyliyecektir. 

ede~~n~m~ıni Katip; elbette teslim 
li kara 

1~ kı 'Konseyin 29 Mayıs tarih
kunıet· r ?rının icrası, bu yilzden hü-

ıının mu k . 
le kıı."t v "a nbesirıden tnmamıy-
ra k 

1~1 halde diF,C'r z~ min devıet ic
evfıveti 

rıRtırıı ne en sıkı bir şekilde ka-
rnıştır. 

lialbuk· R 
karnrınd,,1 0? ... evin yukarda anılan 
cakta h nberı ın"n'ia orgrınlnrı San-
otorite ~~:hnh._ve bitaraf bir hami 
ohn TUrk 1 de yıl b0 lki Sancakta frik 
tihanıar n ~'lPunı zaranna olarıtk in-

tı"es· .. . 
ta tesir h 1 uzerınt. genis mikvas-
mud.,haıe:ııtı ederek rnnhiyette daima 
taraf gibi ~de bulunan iı:ıte ilgili bir 

Cu . areket ctmhılerdlr. 
mhurı~et li .. kfun 

'I'Urkiyeni 1• u eti, Sancakta 
Sönıur 

1 
n akayı kalnm1yacağı bir 

da _ gl'e ern: harek ti takip eden man-
·11 ıınessılleri · . . . 

Fr'lnsa hüku .nı_n ıcraatı Uzcrıne 
?.ar1ıı 1 " k ınetının <'iddi dikkat na-

A."ikard 'llekten J.!"C'':-i durmamıştır. 
bı1 tnU ır kt Mıllet1er Cemiyetirıin 
terleı-i;a?.~alt l!:!te rolU, manda otori
sini d ~? are1retlerini örtmek gnve-

e6ıl b"l•k· ras101 
1 a ıs nlükadar taraflar a-

ve bö l bu hnvaliye ait itilafı tevsii< 
melı; ;ıece ~n.tlun sükuneti temin et
\·e hık aksadıyle ittihaz edilmiş olan 
,, 1 , .~kı atta bir kornpromi teşkil e-

1 etler · metın cemıveti k!ırarlannın 
mevzu::, r~h~ına t ~amivle uyarak 
1'ilrkiyerıihıs ıı:ıi ~esviye için Fransa ve 
bir h"ta n fcvkıne <'ıkm(lk suretiyle 
nı . 

1 raflık har<'keti lrra etmesi 
S~dına ma•tıf rıımalr idi. 

San~ k .,,..,,1 , ~· .. . 
""' m e. ıne nıute:.tlhk nı -

zatıuınrne Projesinin tanzim ve tntbt-

kinde Milletler Cemiyeti organlarının 
kararlaştırdıkları usulün, Milleter Ce
miyetine en halisane bir surette sa
dık memleketlerin şimdiye kadar bu 
cemiyete ve en müşkül ahvalde Cenev
renin Milletler arası organizmine kar
şı gösterdikleri bağlılığı kuvvetlendi
recek mahiyette olduğunu burada tcu3-
dık etmek bence mümkün değildir. 

Binaepaleyh bu tarzda harekete kar
şı şiddetle kıyam etrneğe ve 'Milletler 
Cemiyeti komisyonunun, intihabata 
müteallik olan 29 Mayıs kararlarını 
Konseyce ha.kemliği ynpılan ihti!Mta 
ilgili taraflardan biri ile işbirliği ya
parak hazrrlanmış olan şartlar daire
sinde tatbik mevkiine konmasına kat'§ı 
Cumhuriyet Hükumetinin kat'i ihti
raz! kayıtlar ~rdettiğini size bildir -
meğe müsaraat eylerim. 

Dr. T. R. Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

\'ESlKA- 2 

Vr. ı. R. Aras; 
Tilrldye llariciye Vekili 

AnJ.:ara 16 • 1f • 1937 
15 Kanunuevvel tnrihli telgrafname

nfzi aldığımı bildirmekle şereflenirim. 
İntihap komisyonu, Konseyin inti -

hap nfaamnamesi hakkındaki karnrla
nrun neticesini tesbit etmiş olduğun
dan katiplir:.ı aşaf:'1dakl hususların t
fnsına davet etmiştir: 

1 _ İntihap nizamnamesinin meri
yete konulması icin tertibat alınması 
talebiyl(? Fransa hükttmetinin tebliği, 

2 _ Konsey karnrma göre intiha
batın krası tarihi ile memurların ta
yinleri hususunda intihap nizamname
sine müsteniden Konsey reisine teret
tüp eden kıırnrlan ittihaz etmesi için 
komisvon tekliflerin~ Konsey reisine 
bildirilmesi. 

Telgrafnamenizi Konsey Reisine, in
tihap komisvonu reisine ve Fransa 
hükumetine tebliğ ediyorum. 

Aııenol 
Umumt Katıp 

VES1KA-3 

MillcfltJT Cemiyeti Konsey Reisliğine 
Cenevre '3~ • 12 • 1938 

Cumhuriyet Hükumetinin Sancakta 
iııtihablarm tanzimine mütedair olan 
nizamnamenin tn.hriri ve tatbik nıev
kiine vaz'ı lıakkmda kat'i iht;ro?. ka
yıtları dC'ımcyan etmiş olduğunu 
Konseve bildirmekle Percflenirirn. 

Bu fhtirnz kayıtlarınm iptina ettik
leri mülalrn?.alardnn b:ıziları e:ekil ve 
usule ve diğerleri esasa taalluk etmek 
tedir. 

Cumhuriyet Hükumetinin fikrince 
Milletler Cemiyeti komisyonu tarafın
dan hazırlanan nizamname projesinin 
ihzar sckillf'rl ve nizamnamenin tatbik 
mvkiinc vnz'ı hususunda tutulan usul, 
2fl Mayıs 1937 kararlan ml'tin ve mü
eddasma ayl:ırıdır. Filhn1dka Sancak 
intihnpla!'lmn tanzimi, Türkiye ile 
Fransa arasında Milletler C',emiyetinin 
sahabeti altında husule gelen anlaşma 
tarzmn bir engel tcRkil etmektedir. Bu 
an1ac;mnnm müdekkikane hazırlı~ 
ck~pP-rler komitesince yapılmış, h:ı:s
saten mevzuuna en iyi elveren formul
leri araştırmak kin snrfedilen ga~Tet
lere Türk a?.ası faal bir surette işti • 
rak etmietir. 

Türkiye hükflmeti fikrince nezaret 
ko:nisyonundnn ayrı olan ihzar ko
misyonunda kendisinin de birlikte çalış 
masına lüzum görülece~i miitelansmda 
bulunmmı idi. Halbuki Tilrk - Fran
sız ist'rakinin hnric bırnkıld1ğı bu ne
? . .aret komis onu hakkındaki Konsey 
knran kat'i olc;a da, beş de1egeden mU
rckken ihz:\!" komisyonunun, kaleme 
alncn~ı metinlerin 29 l\{a:ı.'1s uzl:ıc;ma

c.mm nthttndnn ayrılfl'"m sı ve ihtila
fın yeniden bnş göstermemesi i!;in 
Türk ve Fransız delt'gclerinin yardı
mına müracaat etmesi liizmıeden idi. 

Hilkumetim tarafıt"1"n bıt hu11usta. 
dermevan edilen tal bler Fransa hU • 
kumetince k.,bul rdi metli ve metinle
rin bu takvidi tr-fGiri ka~ısında biz, 
he•re i ı•m"rıi ·psiv c- b;r yanlrn nnla
m<ı c-c;1·i1 e~c>n ltomiıwon metninin esa
sında mevcut hatayı kaydetmekten 

başka bir şey yapmadık. l 
Milletler Cemiyeti Komisyonunun 

henüz başlangıcında sürüklendiği sa
Hüıiyet iltibası ilk tesirlerini şüphe 
yok ki bu komisyonun Cenevre ali 
müessesesine ayni sıfatla tabii iki he
yet arasında iş birliği olmasından da
ha mantıki bir şey olamıyacağmı mn
nederek Sancakta manda makamları 
ile tesisine !Uzum gördüğU mezk\ır iş
birliğinde gösterilmiştir. 

Sanca.ktaki ilk tnhkikatı esnnsmda 
geçen zam:ı.n zarfında, komisyona hep 
manda mak&mları delil olmuştur. Ko
misyonun bu suretle çerçivelenen hüs
nü niyeti, doğru müşahade ve adilane 
ve bitarafane karar şeklinde te<:elli et
meğe imkan bulamazdı. 

Bu veçhile hazırlanan nizamname 
projesi Türkiyeye gayri resmi ve sırf 
malü.mat olarak bildirilmiştir. Komis
yon, manda makamları tarafından ken 
disine hiç bir telkin, hiç bir mtillhaza 
ve ne de bir tashih talebi vaki olına
dığını ve projenin kaleme alınmasın
da hiç bir eleman verilmediğini ko • 
misyonu gönderen konsey huzurunda 
söyliyemcz. .. 

Fakat komisyon, uzla..~mada ikinci 
alakalı devlete 29 Mayıs kararının ka
leme alındığı sırada Konseyde yapıl-

. dığı gibi, sadece fer'i bir nokta üzerin
de dahi olsa, verebil~ceği malflmnta 
müracaat etmiş olduğunu da size söy
liyemez. 

Cumhuriyet HükQmetinin ihzar ko
mitesi ile beraber çalışması hakkında
ki talebine komisyonun mesaisinde 
Türk konsoloslarının yardımına müra
cnr.tta kusur etmiyeceği, cevabı veril
miş olmasına göre komisyonun bu ic
tinabı bir kat daha anlaşılamaz olur. 
Bu konsoloslar komisyon tarafından 
bir güna malfunn.t ita.sına veya reyle
rini beyana. davet edilmedikten başka 
komisyon onlardan mUcanebete de lU
zuın görmUştUr. 

Bu halde Cumhuriyet Hükfuneti an
laşma aslının mahiyetini tamamen de
ğiştirebilecek tcl'siri bir nizamname i
le an183nla esa.s1annm gelişi gUzel tat
bik olunmasını kab·•l edemez. 

Bu sebeplerden dol:ıyıdır ki hükft· 
metim, metni tarafınıza bildirilen tel
grafnameyi genel sekretere gönder· 
miştir. 

Meselenin esasına gelince~ Komis
yonca kaleme alınıp ~imdiki Konsey 
reisi tarafından tasdik olunan proje
nin tetkiki hükfunetimin endişesini ve 
procedure hakkında sureti mahsusa • 
da dermeyan ettiği ihtiraz! kaydı ta
marniyle hakli göstermiştir. 

Sancak intiha.blarınt idare ve tanzim 
edecek nizamname, M. de Caix ve hala 
Sancağın maliye direktörü bulunan 
muavini H. Cebbare tarafından eks
perler komitesinde dermeyan olunup 
Türk eksperi tarafından verilen izahat 
Uzcrine komitede rey birliği ile reddo
lunan tekliflerin bir çoğunu tekrar ele 
almaktadır. 

Nizamname, demokratik memleket
lerde elbette geçmiyen ve Urkütmeğe 
ziya.desiyle elveri~li ve seçim serbes
tisine münafi bir yılgınlığın Sancakta 
hüküm sUrmesine badi olacak mahi
yette bir takım cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

J{abulU mUmkUnsUz olan bu nizam
nameyi te~kil eden 87 maddeden her 
birinin gerçek manası hakkında kon
seyi mufassalan tenvir etmeğe Tür· 
kiye daimi delegesi hazırdır. 

Delillerimi tebarüz ettirmek için 
birkaç belli başlı misal zikredeceğim. 
Eminim ki Konsey bunları hakiki kıy
metleriyle takdir eyliyeccktir. 

Hakikat halde millet iradesinin Hk 
tecelli merhalesini teşkil eden mUnte
hiplcr listelerinin kayıtlan, nizamna
mede tahrif olunmu.~ Ye adeta bir nu
fus sayımı ~eklini almıştır ki eksper
ler komitesi bu fikri açıktan açığa rcd 
etmişti. 

Konsey kararlarının, eksperler ko -
mitesi zabıtname!eriyle mlieyyed, mü
eddn.sınca: intihablarm bu ilk safha
sında icra edilecek yegane mürakabe, 
bir kimsenin dileğini serbestçe izhar 
etmesi üzerinde bilvasıta tesir icra et
mek değil belki o kimsenin mUkerre-

ren tescillerine mani olmak gayesini 
istihdaf etmeli idi. Bu kayıtların, bi
dayeten teemmül olunduğu gibi, gizli 
olmayıp aleni olmasının sebebi, evvel
ki sayımlara bakılmıyarak her cemaa
tin listelerine reylerini vermi3 olan 
müntchipleri bu sistem sayesinde ta -
dat etmektir. Komisyon ırk muraka
besi yapmak hakkını takınıyor. Ve 
ha)Tet verecek derecede kaygın olan 
bu sahada aldığı tedbirler, milli ira
denin tezahUrünU, mezhep ihtilB.flan 
sevki ile, yanlış yola saptırmağa mün
cer oluyor. 11Nizamnamenin 15 • 20 in
ci maddelerine bak,,. 
Başka bir misal Komitede birçok 

münakaşadan sonra, intihap etmek ve 
edilmek haklarına ehliyetsizlik halle
ri, anayasanın yedinci maddesiyle tcs
bit olunmuştur. Bu madede de yapılan 
tadat, takyididir, tayin mahiyetinde de 
ğildlr. 

Halbuki nizamname, bu tadadı tek
rar ele alarak ona derpiş olunması eks 
perler komitesince a~ılrtan açığa red
edilmiş olan maddeleri eklenmiştir. Bu 
zenginleştirmenin ancak ekseriyet un
suru olan Türk unsurunu istihdaf ev 
debileceği sancağı tanıyanlarca aşikar 

dır. 

Mevcut otoritelerin nizamname mu
cibince haklı olarak yanlış addede'bi
leceklerl beyannamelere karşı kulla
nılan cezalar eksperler komitesince 
derpi§ olunan muamele hilii.fma olarak 
her ccmaattnn bir mümessil bulunma
sına imkan bırakılmamak ihtimali ve 
ikinci derece müntehipleri ile mebus
ları taksim etmek için 18.znngelen en 
sağlam un.sur birkaç kUsilra. yakın o
larak lmydcdilcn mUntehiplerin ade
dinde reevcut iken bu mukasemenin 
bila temyiz Uç intih:ıb dairesi arasın
da yapılması hususunda komisyona 
verilen mutlak saHihlyet hep Türk un
suruna karşı müteveccih ve diğer un
surların ittif a.kmı ve iktidar mevkiine 
geçmesini kolaylaştmnağa matuf hU
kümlerdir. Bundan daha. fazla olarak 
mandater otoritenin hizmetindeki mU
dUr ve muhtarın iştirakle.tiyle intihap 
bllrolan teşkili ve reylerini serbestçe 
kullanmaları lazrmgelen mUntehible
rln ifadelerine müdilr ile muhta -
rm itiraz etmek hakkı verilmesi inti
haplarm encamını manda otoritelerine 
tekrar terketmek olur. Halbuki intl -
haplann serbestisinl temin etmek i
~in konsey intihablarm heyeti umumi
yesini ihzar ve nezaret komisyonlarına 
tevdi ctıneğe karar vermişti. 

Hükömetim emindir. ki, bu bariz ta
rafgirlik milletler Ccnıiyeti komisyo
nunun işi değil, komisyon ile manda 
otoriteleri arasında, ve bu otoriteler 
ile manda hizmetinde bulunan yerli 
unsurlar beynindeki sıla işbirliğinin 
marifetidir. Sancakta tatbik edilecek 
olan nizamname. Mayıs ayında kabul 
ettiğiniz telif §ekline aykırı bir nizam 
namedir. Bundan doğacak rejim, an -
taşmanın istihdaf ettiği rejim değil
dir. 

Kararınızla ve Fransa ile yapılan 
uzlaşma ile bağlı bulunan hUkilmetim, 
metinlerin bu surette tahrff olunması 
hususunun kabul edilemiyeceğini be
yan eder, ve 1937 Mayıs celsesi sonun
da gösterdiği muvaf akatın bazı naza: 
ri formülleri istihdaf etmeyip belkı 
uzlaşma heyeti umumiyesfnin fiilen 
tahakkukunu istihdaf eylediğinln se
net ittihaz olunmasını rica eder. Bina
enalevh hükfınıetim zatt'n bata ile le
keli ~lan bu nizamname hakkında su
reti mahsusada ihtiraz kayıtlan der
meyan eder ve bu nizamnamenin kon
sey huzurunda zaten alfi.kalı ta.rnflar 
olan iki devletin beraber çalı51l'lasiy
le yeniden tetkik olunmadıkça tatbik 
mevkiine konulma.smı protesto eder. 

DT. T. R. Araa 
Türkiye Hariciye Vekili 

VESİKA- 4 

Dr. T. R. Aras; 
Türkiye Hariciye Vc7ı:ili 

An1ocıra 24 • 12 • '1931 
24 Kanunuevvel tarihli telgrafmızı 

aldığımı bildirmekle ~eref duyarım. 
Arzunuz veçhile telgrafı konsey rei
sine tebliğ ettim. Konsey reisinin tali-

matına tevfikan adı geçen tclgnı.fm 
konsey azalarına bildirilmesi için la
zmıgelen tedbirleri aldım. Bu telgrafı 
Konseyin gelecek içtima devresinde 
meselenin ruznameye idhal edilmesi 
için bir müracaat olarak telekkl et • 
mem Jazrmgelip gelmediğinin işannI 

rica ederim. 
~oonoz 

Umumi Katip 

VESt:KA-5 

Mil1ctler Cemiyeti Umumi Katipliğine 
Cencurc !5 • 12 • 1931 

24 Kanunuevvel tarihli telgrafmW 
aldığımı bildirmekle BCref duyarım. 
24 Kanunuevvel tarihli teıgrafımla 
konsey reisine bildirmekle şerefyab 
olduğum veçbile, Türkiye hükfuneti 
sancakta yapılacak intihabatın tanzi
mine müteallik talimatnamenin ihzan 
ve tatbike vaz'ı hususu hakkında kat'i 
ihtirazi kayıtlar dermeyan etmektedir. 
Adı geçen telgrafnnm muhteviya. -

tından Konsey azalanm haberdar et
mesini Konsey reisinden rica etmiş ol· 
duğumdan, reisin meseleyi konseyin 
gelecek içtima devresinde ruznameye 
kaydettireceğini kuvvetle ümit ede • 
rim. 

Dr. T. R. Ara.! 
Tilrldye Hariciye Vekill 

VES!KA-6 

Dr. '!'. R. Ara,,; 
Türkiye Haricfye 'Vekili 

Anktıra iı8-1!·1937 
İskenderun intihabatı meselesinin 

17 KAnunusanide açılacak olan Konse· 
yin 100 üncü içtima devresinin mu • 
vakkat ruznamesine kaydedildiğini 27 
Kanunuevvel tarihli telgrafıma zeylen 
bildirınekle kesbi §eref eylerim. 

:A.ııenol 

Umumi KB.tip 

Göz hekimi 

Dr.Murat Rami Aydın 
Muayenehaneslnl Taksim..Talimane 

Tarlaba.51 Cad. URFA :Apt. uma 
nakletmlat.Ir. l'el: 41553 

Pazardan maada hcrgün: Oğlcden 

\ •onra saat ikiden altıya kadar --
Sağlık 

Servisimiz 
f!umı& doktonımuz Pazartesi gblet'I 

saat OD be,ı bur;tıktan ylrmlye kai\f g• 
zctemlz tdarehaneair.de, CUmarteaı g\lrıler:I 
ese aaüt H ten 19 a kadar 1.AleU Tayyare 
apartımaıııan lklnd daire De numarada 
cıatrua okuyucularımızı yec!.I kupon m~ 
blllndo ko.bUl eder. 
Aynı tekilde dl§ doktorlarmm da oln> 

yucularımız.m emirlerine hazır bUlunmaD 
tadır. Diş doktorumuz FahretUn oı,mcı1 
Panna.kkapı lsUl:IAI caddes1ııde 127 DUDW' 

rada pıızıırtcıı1 ı;nnıcrt saat H Ue 20 ara. 
smda bulunduğu gtbt doktor Necati P&P 
ıt de Karaköy Mahmudiye caddea! ı-2 
numarada salı ve cuma gtlnlert ayni a&~ 
lerdo okuyuculanmwn cııeıertne b&kacaı.
tar ve ulak tedavilerini yapacaklardır. 

Ayni zamanda Beştktaı tramn1 cdı 
deııı Erip apartuna:ınıda etınnetçt Emla 
Fidan muhtaç okuyucuıanmı:zm çoc:us 
larnu aunnet edccekUr. 

Aynca AksıırBY PertC1' Ecza.Del! ,.. 
amda ~2 numarada sUnnetçt ~ sıbhat 
memunı Nuri Eşsiz KURUN doktOrunuıı 
verece~ enjekstyo~en bcberlnt yedi ku-

pon aıukabtllnde ve aooneıertmtze en eb
.nıuıet a.meıt

veı:ı vcraltle eocukıarmm 
veıcrt:ıt yapacaktır. ııftno 
tsımlerln.I azdığmm doktor, dlşct ft 
netı:llere mnracaat ederken ~UN'= 
btzmet kuponundan yedi tan• gotUrm 

ı--KURUN-~ 
Hlzmel kuponu 

Bu 1ruponu ga%Cte idareme gct!:'enJer; 

ı - Kllc:flk UAnlıı.nw paruız butım'lar 

2 - Kunınıın heklmlerlne p&r'UIS 

lrrlar. 

s - Hukuk ve malt mıısavtrterlne tıeı 
tnrıo kanun ynııarmı p11msız eorup o:rentr 
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· ~.i pe~!e_~· .pen:ı1·~~0/lar,· ve Limonları işlPtme . ;.: . 
·~·. · > . · ._-,.,· ·Umqm idaresi ilan./arı _ > ; 

Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton dökilm koku 18. 1. 938 salı günü 
5.aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 183 7 ,50 liralık muvakkat teminatile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün ·saat 

14,30 a l:cıdar komisyon reisliğine verme teri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad a malzeme dairesinden ve Haydarpagada 

:I'eselliim sevk şefliğinden dağrtılmaktad rr. (8701) 

~--~---------.....:------------------------------------

• 

BANKAYA 
YAT IQILAN DAQA l;Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V~~iMLiDi~. 

U OlANTSl OANf ONi ~: 
KARAKe>Y PALAS ALAL~MCi HAN 

Beyoğlu 42 inci ilk okuldan 926-927 
ZAYt 1 Z AY 1 

1327 :ncsln ~lc lmnJiılJ H:ırbl~·cdc~ o!- senesinde almış olduğum ilkınektep şhaa 
m , oldusum dıptom:ı~ı knYhcll~m. 'cnı- detnamcmi zayi ettim enisini ıkartaca 
oı; l nlııca~ımdnn C'>kı o;ı nln hfi'kmu rok ı ur. . . . .. y ç 
n n. l'olları Mııdanvn 5ımend/ler Depo ğımdan cskısının hukmü olmadığını ilan 
4;.uanooıa: 'il. Sera!cllln l)crniruo1... ederim. 

lbrahim Giray 

J 

birı 

1 
Levazım Amiı liği 

ilanları 
........ ! .............. 

Ordu hastahaneleri için 2000 yemek 
ka~ığt 1000 yemek çatalı ve 800 adet 
yemek bıçağı 13 • 1 - 938 Peflembe gil· 
nU aaat 14 de Tophanede Levazım A· 
mirliği aabnalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahe 
min bedeli 1926 liradır. tık teminatı 
144 lira 45 kuruıtur. Şartname ve ı:u
muneleri Komisyonda görUlebilir. t .. 
teldilerin belli saatte kanuni veaikala· 
rile beraber Komisyona gelmeleri. 

(351) (8640) 

• • • 
Dikim evi için alınacak 11000 met· 

re kanaviçe 78000 metre kolan 870 
metre urgan 102000 metre gergi ipi 
12 - 1 - 938 Çarıamba günil saat ıs de 
Tophanede İstanbul Levazım imirliği 
satınalma Komisyonunda kapalı %arf· 
la ekıiltmeai yapılacaktır. Tahmin be
deli 12787 lira 43 kuruı, ilk teminatı 

959 lira 6 kuruştur. Şartname ve nu· 
muneleri Komisyonda görülebilir. İl· 
teklilerin kanunt belgelerile teklif mek 
tuplanm ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar Komisyona vermeleri. 

(352) (S641) 

.... . ' . 

lnhisarJar lstanbul 
Baş müdürlüğünden: 

Ç.amaltı memlahasında sureti mah _.,ada tesıs edilmiş olan ince tuz d~r
~en!erinde. fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,25'' kuruş hesa
bıyle 50 kiloluk çuvalı "26ı.5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari· 
hinaen itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo
su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir • 

. (.,uval bedeli, tuz fiatma dahil olduğundan mü~terilerden aynca çuval be. 
deh almmıyacaktır. (8726) 

ı~en•z Levazım satınalma koTılsyonu ıuıntar~ 
Tahmin edilen 

Cinai Miktan bedeli 
Kurut 

Sığır Eti 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 43 
Koyun Eti 14229 kilo 43 

.. . 

Muvakkat Teminat 

Lira Kurut 

3036, 38 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile bir knosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatıyazılı olan üs kalem et, 8- İkincikanun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi gilnU saat 11,5 de kapalı zarf usuliyle alınmak ü.ıere mUna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu Uç kalem ete ait §&rtname 203 kuruı mukabilinde Komisyondan 
hergUn alınabilir. 

3 - lstekl:Jerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplanru en geç belli glln ve saatten bir saat evveline kadar. 
Kasımpaşada bulunan Konusyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermelerL 

(8465) 
• • • 

3·1-1938 Pazartesi günO açık ek
ıilbncsi ilan edilen ve tahmin edilen 
bedeli 2000 lira ve muvakkat teminatı 

150 lira olan 3500-5000 ton kömilriln 
nakline talip çıkmadığından bu işin 
8·1-1938curna günü aaat14 de pazarlık 
la yapılması kararla§tınlmıı olduğun· 

ldan talip olanların bu gün ve saatte 
Kasımpaşada Camialtında 1~tanbul de 
niz Komutanlığı binası dahilind

0

eki Ko 
mutanlık satın alma komisyonuna mUra 
caatlan. Şartnameler parasız olarak 
her gün Komutanlık levazmı müdürlli-
ğUnden alınır ve görülebilir. (64) 

- 1 1 Ankara caddesinde 
kirahk dü kan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depolan kiralıktır. 

Birlegtirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi-
lir. tateyenlerln Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
ao-U-937 gUnllnde yapılan memur imtihanında mu. 

nat9ak o:anıarın adları a~agıda ya-ıhnu· • 
Sıra ~To. 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
16 
17 
21 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38. 
39 

Adı. Soyadı 
Zckfü oğlu Tevfik 
Cenıal l§m 
Neyire Gürsan 
Saim Tuncay 
Selim oğlu Mahmut 
Cemal Tanmcroğlu 
Faik Berçman 
Cernaleddin Erdoi 
N enat Ansay 
Müeyyet Akse! 
KAzun Alkan 
Milkerrem Baban 
Nejat Zühtü 
Zeki Ulufer 
Kadri Güveli 
Hayri Dericioıtu 
Semiha 
lbrahim Doğanları 
Tal~t Gül 
Mesrure Süer 
Jale Ziyad,.rle 
CelAJ Ozaydm 
Necati Ozaydm 
Kemal Taşçıkar 
Omıan Akgün 
Muammer Erkul 
M. Kemal 

44 
Sıra No. 
46 
48 
49 
53 
54 
56 
59 
61 
68 
70 
73 
75 
76 
77 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
91 
95 
98 
99 

102 

Semahat Saym 
Adı. Soyadı 

Cihan Zöngür 
Sabahat Bilgise,·en 
Nuri Taşçı 
İhsan Güzey 
Nigru Sarıgöl 
Ethem Mahçi 
Bc.-driyc Gençay 
Suzan 
Muzaffer Uzel 
Omcr LOtfı Ovan 
Şerafet AJyot 
Kemal l\rpa 
Sıtkı Dine.er 
Sabiha Y eşilaydm 
Sabahat 
Nimet 
Tarika 
Celruettin Gfilgl'ır., 
Ihsan Arsoy 
Halit Tarançı 
Enver Alğaner 
AHleddin Günerf 
Mehmet Hüseyin 
Kemal Onen 
Abdullah Adil Ayd~du 

-36-

Jandarma Genel Komutanlığı Satıoalma 
Komisyonundan: 
1 - Bir tanesine dckuz lira fiyat tahm in edilen 6500 den 7500 taneye kadar 

evaaf ve ômeğine uygun Battaniye 14 -1 • 1938 cuma &ünü r.ant onda kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

2 - Ş~ıtnamesi 338 kurut kat"fılılm c!a komisyondan alınabilecek olan bu ele. 
siltmeye girmek isteyenlerin ( 4625) 11ra hk ilk teminat makbuz veya banka mele.. 
tubu ile şartnamede ~azılı belgeleri ınuh tevi teklif mektuplannı en geç belli ıüıı 
ve &aat dokun kadar komisyona vemişolmalan. (4678) (8606) 

· l~tanbul Bel~diyesi Ila.nları " 
,. 

', 
.. _ ~ -- ---· - ·- .. 

.tıcyog1u kayınakamJJgınuan: Taksım nan1ycsı ~mırı ıçınue başı boş olarak 
dolaşırken bulunan kül renginde erkek k cçinin (8) giln içinde sahibi çıkınal:lığı 
ta!tdirde pazarlıkla satılacağı ilan olunur. (B.) (93) 

~:ASIM US Nqrlyat mUdUril Refik A. SevenıD 


