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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 19 Haziran 1937 

General ismet in ··nü 
için liizıın ge eıı dir 

-- #' .~ ~ • .r • - ,• • -· • ~ .; .l • -

Bilbao şehri 
Asiler tarafından 

dün işgal edilmiştir. 

Fiati (100) Para 

vere 
Asiler inkılap ordusunun çelik pençesinden 
mıyacaklarını anladılar şaşırmış bir haldedi 
ir asi sergerdeyi adamları, şan h ı ordumuza t 

fstanbul, 19 ( Hususi ) - planının daha esaslı bir şe· ı lstanbul, 18 (Hususi mu- raberlerinde getirmişler ve ı 
tti 

unceli hadiselt!rine bir isyan kilde inkişafını temin edecek habirimizden: Telefonla) - hükumete teslim elmiş/er- Tı··ı ı· iz •• \i e 1 . ' 
emekten ziyade en koyu ce· yeni direktifler vermek üzere Elazizden bildiriliyor: dir. Sarp kayalar arasında ı j • 

•• 
ınu )3ll 

aletin eseri demek daha gitmektedirler. Dersim mıntakasında ha- dolaşan sergerdeler korku 
oğrudur. Çünkü birkaç ser· Başbakanımız Kayseriden rekat tam bir muvaffakı- içindedirler. 
erde istisna edilirse, ordu· dün saat 14 · de ayrılmıştır. yetle inkişaf etmektedir. Seyid Rızanın reisliğin-
uza karşı durmak istiyenle- Beraberlerinde Kayseriye ka· Askerlerimiz, bugün de de 1500 müsellah asinin 

İn hepsi de ne istediklerini dar gelmiş bulunan Milli mü- tarama ameliyesine devam barınmakta olduğu Kutu 
ilmedikleri anlaşılmıştır. Ma· dafaa Vekili general Kazım etmişler ve abluka hattını deresi, 3000 metre irtifa-

--- daraltmışlardır. daki Sultanbaba dağın· 

Başvekilimizin seyahat notlarından 
Yel\~rindeki efradın çabulcu· Özalp başvekilden burada ay· 
Uğu ile geçinen aşiret reisi rılmıştır. 
e şehlerinin teşviki ile silaha Son haberlere göre, başve· 
atılanlar hakikatı anlamışlar- kilimiz Sivastan Mal:ıtyaya, 
Qır. Bunlardan bir kısmı isyan kendi eseri olan yeni şimen· 
hlüşevviki reisleri tutularak difer hattının ilk ve bahtiyar 
ağlı halde harekat kuman· yolcusu olarak MaJatyaya ha· 
~anlığma teslime başlamışlar- reket etmiştir. 
~it Vekiller heyeti dün geceki 

General İsmet İnönü, hare- uzun içtimaında Dersim hak· 
kat sahasına tenkil ve ıslahat kında şu kararlar verilmiştir: 

--------------··-._.·~--4------------~ 

Rusya ve Leton
ya hUkUme • 

rı -·-
tılh esası lehine ko ekti em

niy•.it misakı ya t ar 

Bay LÜvinof 
f\ioskova 18 (A.A) - Tas 
~tı ından : 

Letony n H~ı ici) e Nazırı bay 
fıl.l n t cı ~ , l <)' Wolotof ve bay 

Litvinof ile g öıl'~n . i; ~lür. Bu 
zevat iki mrmlekct aı asındaki 

dost!tk n . i'raHld l cıinin de· 
vam etmekte olduğunu ve mi.i· 
naziifih hiçbir mes'ele mevcut 
olmadığını müşahede etmiş · 

!erdir. iki devlet kollektif em· 
niyet esasına istiııcı.t eden umu· 

mi sulh lehine mesai birliğin· 

de bulunacaklardır, --........... --
Yalandır 

Tokyo:19 (Radyo) - Japon 
gazeteleri, Japonyanın Rus 
sefirinin Moskovada tevkif 
edildiği hakkındaki haberleri 
yalan çıkarıyorlar. 

Aldatılarak zorla isyan dadır. 
ettirilmiş olanlardan mü- Bu mıntaka, o derece 
him bir kısmı, kafileler sarp dağlarla çevrilmiş

halinde dehalet ve iJ,ica tir ki, şimdiye had(lr lari· 
eylemişlerdir. Hatlarımıza hin hiçbir devrirıde deulet 
sığınan bir kafile, kendi- askeri tarafındarı işgal ve 
/erini isyana teşvik eden teshir edilememişti. Bura11n, 
reislerini de bağlıyarak be- l 111 iı ,,11Jıi/;•,/e 

1 a y 
harp vaziyet· 

---------·-
tJilbaonun sukutu ile yeni bir 
safhaya girmiş addolunuyor 

... 

Asi nefer çocuklarla konuşuyorlar 
Paris, 19 (Radyo) - (Ne· Asuaya yaptığı bir taarruz 

roybon) cephesinde şiddetli geri püskürtülmüştiir. Arhan· 
muharebeler devam ediyor. dova Santo Domingo civarın-
Asilerin, birkaç gün zarfında yapılan taarruzlarda geri püs· 
işgal ettikleri yerler, son de- küı tülmüştür. 

rece mühim ve zengindir. Cumhuriyet kıtaları ken<li-
Ailbaonun garbında umumi !erine gösterilen rüc'at hattını 

bir taarruz için büyük hazır· işgal etmişlerdir. 
lıklara başlanmıştır. Londra 18 (A.A) - Siyasi 

Cebelüttarık 19 (Radyo) - mahfeller general Frankonun 
General Franko kumandasın· Hendaydaki İngiliz büyük el· 
daki ihtilalci orduların, dün çisine bir nota vererek mu· 
sabah vukubulan umumi bir harip hak ve imtiyazını iste-
hücum neticesinde Bilbeo şeh· diğini bildirmektedir. İngiliz 
rini zabtetmeğe muvaffak ol· mahfelleri lngilterenin bu hu· 
dukları söyleniyor. sustaki noktai nazarını değiş-

Madrid, 18 (A.A) - Milli tirmediğini bildiriyorlar. Zan· 
Müdafaa nezareti tebliğ edi· nedildiğine göre, general Fran-
yor: konun bu tebligatı ile noktai 

Bask cephesinde düşmanın nazar teatisine mevzu teşkil 

iktisadi safhada da az mi bir 
inkişafa tabi tutulacaktır 

lktısat vekili CeUil Bayar 
Bayar'ın seyahati Irak hüku· 
meti ile iktisadi münasebetle· 

lstanbul 19 (Hususi)- Ha
riciye ve İktisad Vekillerimiz 
dün Toros ekspresile Bağda- rimizin inkişafını temin içindir. 
da hareket etmişlerdir, lktisad Vekiline Sümerbank 

Doktor Tevfik Rüştü Aras umum müdürü bay Nurullah 
Şark misakı dolayısile Bağdad Esad ve maden arama ensti· 
Tahran ve Kabile gitmektedir. tüsü direktörü bay Reşid re· 

lktisad Vekili Bay Celal fakat etmektedir. 

----------lllllCI·~·~···---------------
Baskların cum- Leon Blum 

Siyasi bir söylev verecek 
hur reisi Belgrad, 19 (Radyo) -

Fransa ayan meclisinin yarınki 
içtimaında B. Leon Blum mü
him siyasi bir söylev vere· 
cekfr. 

Dün istifa etti 
Paris, 19 (Radyo) - Bask· 

ların reisicumhuru Bay Agira, 
dün istifasını vermiştir. 

Bay Agiranın yerine, Larelli 
seçilmiştir. 

Masiski 
Rornen fakirlerine 

para bıraktı 
Varşova 19 (Radyo)- Polon· 

yanın Bükreş sefiri, birkaç giin 
evvel Bükreş'i ziyaret eden 

Polonya Cumhurreisi bay Ma· 

namına fakirlere tevzi "edilmek 

üzere yüzbin Ley vermiştir. ---······--Uzak şarkta 
Tokyo, 19 (Radyo} - Man· 

çuri hudutlarında kanlı müsa· 
demeler olmuştur. Mançuriler· 
den iki jandarma, iki polis ve 
müteaddid asker yaralıdır. 

Mançuri hükumeti, lazımge
len tedbirleri almıştır. 

edecek, İngiltere ve Parisle ele 
istişare etmeden hiçbir karar 
\<ermiyecektir. 

Çekoslvakyada 
Mühim hadiseler 

çıkacakmış 

Bay Benes 
Londra, 19 (Radyo) - Man· 

cester Gardiyan gazetesi, Prag 
dan aldığl bir haberi neşret. 
tikten sonra, Çekoslovakyada 
bu yakınlarda mühim hadise· 
ler olacağını iddia eylemek· 
tedir, 
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Yazan: Sermet Muhtar No. 16 
Hergün, si.irüp sürii.~türüp, 

ıtakıp takıştırıp, Sünre emini· 
ınin gelini gibi çıkıj-"Or sokağa. 
Yatsılar okunurken dönüyor, 
y~ d~ hiç gelmiyor. 
· Hüsmen ağa bi~aresi hala 
.çekip durmada. Hala sağ ve 
hala yatalak.. Ölüden farkı, 
ıoluk alışı. 

Altındakileri kim mi alıyor? 

Mahalleden yaşlıca bir kadın 
aramışlar. Bula bula kimi bul · 
salar beğenirsiniz? Gerek sahi 
gerek iftira, Ayşeyi ilk dile 
getirmiş olan Saka Bayramın 
kaynanası .. 

Edaya gelince kah evde, 
kah Hafizede.. Bakımsız, üstü 
başı perişan, bütün gün so· 
kaklarda .. 

Anası da kızı da ma· 
şal/ahlarını alıyorlar 

Birkaç sene de böyle geçi· 
yor. 

Çakır Ayşe artık ne evile 
alakadar, ne de bir tanecik 
çocuğunu gözü gördüğü var. 
Kız, dokuz, on yaşını bulmuş. 
Akranları mahalle mektebini 
bitirmek üzereler. (Vezzariya· 
ti)yi (Kaf)ı geçmişler, mus
hafa çıkmışlar. O, elifi görse 
direk sanmada .. 

Hafizanım kulak bükmüyor 
değil. 

- Bu kız artık büyüdü. 
Biraz da mektebe gitse, mü
rekkep yalasa... Vakıa kız 

kısmına okumanın, yazmanın 
lüzumu zait; zait amma böyle 
sokak sokak, mahalle mahalle, 
Haymana beygiri gibi dolaş
ması da doğru değil... 

(Hiç değilse ayağına bağ 
olur!) diyerek Avr.atpazarın
daki TaşmPktebe, elile götü
rüyor.. Hocafendi, kalfa, bev· 
vap da ahbabı. 

- Alın bunu.. Eti sizin, 
kemiği bizim!.. Diyerek bıra
kıyor. 

Eda mektebe devam ede
cek takımından mı?.. Doğru 
dürüs sekiz on gün kadar 
gidip geliyor, sonra işi tavsa
tıyor. iki gün giderse üç gün 
mektebin semtine uğrama 
yok. (Hastaydım da annem, 
ciciannem göndermedi de!) 
diye yalanları kıvırmada ... 

Boyuna cami avlularında, 
kale dışlarına kaçmada. Gelsin 
erkek çocuklarla ceviz, kay
dırak, çelik çomak oyunları .. 
Hatta (sala) denilen karşılıklı 
taşlı kavgalarına bile girmede. 
Kafası gözü yarılıp (hoca 
efendi falakaya yatırırken çel
meledi, yere kapaklandım!) 
diyerek eve de yalanlar at
mada. 

Annesi Hanım, sabahları 
horozu başına bağlıyarak ka
pıdan çıkıp yatsulardan sonra 
dönerken, arada bir geceleri 
ele gelmemeğe başlıyor. 

Hafize Edayı büsbütün ya
nma almağa karar veriyor ve 
alıyor, fakat bin pişman da 

o:uyor. Ne lcadar höt möt 
dese, göz dağı verse afacana 
laf dinletemiyor. Hafazanallah, 
cıva gibi bir mahluk... Ele 
avuca sığar şey değil ki ... 

Şunu sokaklardan, mahalle 
çapkınlarının arasında nasıl 
çekmeli? 

Hem dikiş öğrenir, hem de 
baskı altıanda olur ~ e Y. i· 

nın yanına veriyor, Hiç de
ğilse ayağı ortadan kesilsin. 

Eda o gün, akşamı zor edi
yor, Ertesi giin modistra du · ı 
du arasın da bulsun, Ne ge· 
len var, ne görünen. 

Hafizeyi bile altmış 
bağlamış: 

- İşimiz çok sıkı, büyiik 
bir paşanın kızının çeyizlerini 
dikiyoruz! diyerek erkenden 
sokağa fırlamış.. Öbür gün, 
daha öbürgün ayni hal. 

Gezmediği semt, dolaşma
dı~ı seyir yeri yok. Serasker 
kapısı demir parmaklıklarının 
arkasında borazan meşki eden 
Mehmetciklerin yanı. 

- Efendi ağabeyler, ne 
olur, çalsanıza bir Cezair 
marşı. (Ey Gazileri) de bilmi· 
yorsanız yuf sizin ervahmıza!. 

Onlarda mukabebe: 
- Ülen savul oradan, şimcik 

onbaşı görecek, yarenlik mi 
ediyorsunuz diye topumuza şa· 
marları yapıştıracak! 

Beyazıttan basar basmaz 
Vefa meydanında tulumba ta· 
limi yapan omuzdaşlann omuz 
başı : 

- Yuuu, borucuya bak bo
rucuya. Surata' kitalcsel. 

- Ağrını topla hırlama. 
Şimdi çullamrsam tepene, pa
nayır itine çeviririm seni!.. 

Oradan da Unkapanı köp· 
rüsünün başı ; Nizamiye kara
kolunun yanındaki hamallar 
kahvesinin karşısı: 

- Haso ağa, Memo ağa!. 
Ayol size söylüyorum amcalar. 
Kaynatamın kaynatası kuyruğu 
titretti. Edirnekapısına kadar 
sırtlıyabilir misiniz? Ama peşin 
söyliyeyim, üçbin okka günahı 
var! 

- Yıhıl oradan, belaya 
sokma besmelesüzl. 

Daha sonra Sirkecide (Dol
muşa bir adam!. dolmuşa bir 
adam!..) diye barbar bağıran 
kayıkçıların ensesi: 

- Dayı Kızkulesine götü
rür müsün beni? Eşek herifin 
damadı enişte beğime misafir 
gideceğimi. 

Hadi kayıkçılardan da: 
-Get işine; kjireği gafana 

yemeden bas dürzunun gızıl. 
cevabı. 

Eda bütün seyir yerlerini 

de boylamada. Hastane çayırı; 

Bayrampaşada Kavasın bağı; 

Çırpıcı; Velefendi .. 

Bu sıralarda annesi gidişatı 

bir kat daha azıtmış. Eve gel

memezliği haftada bir, iki 

geceye münhasırken üç dört 
gece üstüste görünmemeğe 

başlamış .. 
Akıl hocası ve yarı vefadan 

Hafizenin bile onun yüzünü 
gördüğü yok. O bile nerede 
olduğundan ervahilere mi ka· 
rıştığından, ne naneleri yedi
ğinden bihaber .. 

Hacı berber kemafissabık 
soluklu cenaze. Ayda beş me
cidiyeye başına derdi almış 
hergün tepeden tırnağa yıkan
makla, şartlanmakla ömür tör
pülemeğe başlamış olan Saka
nın kaynanası da ya sahur 
çekmede.. Hacı ne zaman son 
nefesini verecek te kendi de 
kurtulacak ? Müslümanın baş 
ucuna Azrailin ne vakit huyu· 
racatını dört gözle beklemede. 

Uluslar sosyetesi Emniyet Teşkilat 
~b'!._st ııticaretin harp tehlikesi önünde Kan nu 
:: _,_~· - _]başlamadığı kanaatindedir 

•'"Lö Tan r. ,, dan 

Uluslar sosyetesi toplantı .. halinde 
Pariste açılan milletler ara- yasalarında ve borsalarda gö· 

sı ticaret parlşmeter konferans rülen fiat şu kutunurl yeni 
ve B. Mussolininin korporas· bir yavaşlamayı haber ver~ 
yonlar fmeclisinde söylemiş mekte olduğu söylenebilir. 
olduğu nutuk, milletler ara· Bu depresyon belki geçici· 
sında ekonomik münasebet· dir, fakat bunu bir ihbar te-
leri ve hatta sadece münase- lakki etmek ve B. Bastidle 
betler meselesini tekrar orta· beraber: "Yalnız ekonomik 
ya koymaktadır. Bu iki teza- salaha tebarüz ettirmek için 
hürde bugün dünyamızı muz· değil fakat ayni zamanda re· 
tarip eden dramtik ihtilaf fah devrini :.:sağlam temeller 
meydana çıkmaktadır. İki gö· üzerinde kurmak için :millet-
rüş çarpışmaktadır. Otarşi ve Ter arasında mübadelelerin 
iş bölümü ve mübadeleler inkişafı gerektir." demek la· 
yolile enternasyonal tesanüd. zımdır. 

Otuzdan fazla milletin tem· Parlamenter konferans, şüp-
sil edildiği parlamentolar kon hesiz ki, mübadelelerin geniş-
feransı, milletler arasında lemesini kolaylaştırabilecek 

ekonomik iş birliğinin bir te- olan pratik çarelerden bazı· 
zahürünü teşkil etmektedir. !arını gösterecektir. 

Burada söylenilen nutuklar Bu konferans, tarifelerin 
enternasyonal ticaret hakkında indirilmesi, kontenjanların kal· 
klasik fikirden mülhemdi. dırılması, ticaret anlaşmaları· 
Gerçi hiçbir hatip yarın için, nın akdi, paraların istikrarı 

tamamile serbest ticareti te· hakkındaki meseleleri tetkik 
menni etmedi. Böyle bir prog
ramın tahakkukuna karşı ne 
kadar engellerin mevcud ol
duğu herkesçe malumdur. 

Bununla beraber dünyanın 
her tarafından gelmiş olan 
mümessiller için serbest mü
badelenin ırışmeye gayret 
gayret edilmesi gereken bir 
ideal olarak kaldığı hissedil
mektedir. 

Henüz içinden çıktığımız 

buhranın bize verdiği dersler 
boşuna olmamıştır. Bu buhran 
bu kadar ağır ve uzun oldise, 
milletler arası münasebetlerde 
hükumetlerin yaptıkları müda
halelerin buna sebebiyet ver
miş olduğu gitgide daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

Gümrük tarifelerri, konten

jan sistemleri, ithal yasağı, 
damping, kambiyo ve sermaye 
hareketlerinin kontrolü, para
nın kıymeti ile oynamalar 
emtianın tedavülüne engel 
oldu ve muhtelif memleket

lerde ekonomik inkişafına mani 
teşkil etti. Enternasyonal tica
retin umumi hacmi 1932 de 
1929 a nazaran % 30 nisbe
tinde azalmıştı. O zamandan 
beri tekrar yükseldi, fakat 
terakki çok yavaştır ve hala 
bugünkü mübadele seviyesi 
1929 unkine nazaran % 10 
İfa 15 aşağıdır. Dünya buh
ranı bitmiş olduğu söylene
bilir. Fakat hala bir sıkıntı 
devam etmektedir. Bunun en 
büyük amili milletler arasın
daki mübadelelere karşı ko· 
nulmuş olan sedlerdir. 

Bu sedler kaldırılmadıkca 
dünya hakiki ve devamlı bir 
refah bilmiyecektir. 

Hemen bütün memleketler
de husule gelen ekonomi kal
kınma ekseriya iç piyasalara 
münhasır kalmaktadır. Ve bu 
kalkınmanın amillerfoden en 
miihimi · " 1 ma yarlfldır. 

edecektir. Bu yolda bazı te
rakkiler müşahedeler edilmiş· 
tir. Fakat milletleri mübadele 
ıYoluna sevkeden kuvvetler, 
ı()nları infirada sürükliyen baş· 
~a kuvvetlerle karşılamaktadır. 

Fransa hükumeti milletler 
arasında iş birliği zihniyetine 
bağlıdır. Ve serbest gümrük 
politikası misalini vermi~tir. 

Bununla beraber, Fransada 
gümrük tarifelerinin yükseltil· 
mesi zarureti karşısında kalmış 
değil midir? Bir milleti yaban· 
cı rakibi karşısında ekonomik 
bakımdan daha zaif mevkie 
düşüren sosyal bir politika 
onu himayeciliğe sevk eder. 

Her güdümlü ekonomi sis
temi ayni zamanda bir ekono· 

mik infirad sebebidir, çünkü 

devlet, gümrüklerini serbest 

bıraktıkı takdirde planlarının 
bozulduğunu görür. 

Rusya, A1manya ve İtalya 
gibi ~üdümlü ekonomi nıem· 
leketleri, ayni ıamanda kapalı 
ekonomi memldc:etieridir. Ni· 
hayet s1lalanma yarışı da otarşı 
temayüllerini kuvvetlendirmek
tir. 

Serbest mübadele fikrine 
karşı ileri sürülen itirazlardan 
biri de bu sistemin ancak 
sulhçu bir dünyada kabil ola· 
cağıdır. B. Mussolini de geçen 
gün ayni şeyi söyliyordu.,, 

Dişine kadar silahlanmış 
bugünkü dünya gibi bir dün· 
yada, otarşı silahını terketmek, 
yarın harp halinde - harbet
mek için hudutsuz surette her 
şeye malik olanların elinde 
demektir. 

Bu muhakeme tarzile eko· 
nomi silahtan çıkılmaktadır. 
Enternasyonal iş bürosu mü
dürü B. Butlerin dediği gibi 
"eğer gözetilen, harp h3li için 
yedek idhar etmekse, ham 
maddeler meselesi ekonomik 
bir mesele ohıtaktan çıkar." 

·-·-Bütün zabıta memurlarını alaka· 
/andıran kanunda neler var? 
Emniyet teşkilat kanunu res

mi gazetenin 12 Haziran ta
rihll sayısında nerşrolunmuştur. 
Bütün zabıta memurlarını ala
kadar eden bu kanunu aynen 
neşrediyoruz:: 

Madde 1 - Memİeketin 
umumi emniyet ve asayiş ~}e
rinden Dahiliye Vekili mes'ul
dür. 

Dahiliye Vekili bu işleri, 
kendi kanunları dairesinde ha
reket eden Emniyet umum mü
dürlüğü ile umum jandarma 
komutanlığı ve icabında diğer 
bütün zabıta teşkilatı vasıtasile 
ifa ve lüzum halinde f cra Ve· 
killeri hey' eti kararile ordu 
kuvvetlerinden istifade eder. 

Madde 2 - Dahiliye Vekili 
riyaseti altında büyük erkanı 

harbiyenin bir mümessili ile 
emniyet umum müdürü, jan· 
darına ve gümrük ve orman . 
muhafaza komutanları ve ve
kaletçe seçilecek lüzumu kadar 
umumi müfettiş ve validen 
milrekkeb bir emniyet komis· 
yonu teşkil edilir. 

Bu komisyon Ankarada bu
lunan azaları ile her ay ve 
umumi müfettiş ve valilerin 
iştirakile de en az senede bir 
defa Dahiliye Vekilinin lüzum 
gördüğü zamanlarda toplanır 
ve memleketin umumi em
niyet ve asayiş itlerini tedkik 
ile iştirai mütaleasını bildirir. 

Dahiliye Vekili lüzum gör
düğü zamanlarda diğer ala· 
kah vekaletlerden birer mü
mess1l göndermesini taleb 
edebilir. 

Komisyon raportörü Em
niyet Umum müdürüdür. 

edilmekle ekonomik gereklik
lere de karşı konmaktadır. 

, Çünkü köylü sun'i surette elde 
edilmiş bir ortaşı bütün bir 

milletin hayat seviye~inin düş· 
mesile ödenir. Ayni zamanda 
bu politika bir harbe düşmek 
tehlikesini de doğurur. 

Bay Mussolini, ekonomik 
istiklalin bir millet için sulh 
garantisi olduğu iddiasındadır. 
Bu iddia, kendisinden daha 
zengin bir rakip tarafından 
tehdit edilen ve ihtiyaçlartnı 

hariçten temin edemiyen bir · 
millet için doğru olabilir. İtalya 
için vaziyet böyle midir? Eğer 
bu sistem umumileşirse bütün 
milletler okonomik bakımdan 
hemen hemen müstakil bir 
hale gelirlerle, birbirlerinin 
üzerine atılmak arzusunu duy· 
rnayacak mıdırlar ? 

Harp korkusu şüphesiz ki 
emtiasının serbestçe mübade
lesi esasının yeniden kurulma· 
sına bir manidir. Fakat bu 
tehlikeyi ortadan kaldırmanın 
en iyi çaresi, serbest müba
dele esasının kurulmasına ça· 
lışmaktır. 

Enternasyonal mübadeleler 
ink~af ettirmek için dünyada 
sulhun hükümran olması bek
lenirse, bu yolda hiçbir şey 
yapılmış olmaz. Bilakis ancak 
harp tehlikeleri çoğaltılmış 
olur. Enternasyonal tesanüd, 
elde edilmesi uzun ve güç 
bir eserdir. Fakat medeniyet 
kurtarılmak isteniyorsa bu hu
susta azimle ç.alıpıak Ja-

Madde 3 - Umumi zabıta. 
teşkilatı silahlı ve silahsız ol· 
mak üzere iki kısma ayrılır. 

Silahlı kısmı polis ve jan~

darma ve silahlı hususi zabıta 
kuvvetleri teşkil eder. 

Sılahsız kısım istihbarat ve 
muamelat memurları ile silah· 
sız hususi zabıta memurları· 

dır. 
Jandarma ve hususi zabıta 

teşkilatı kendi kanunlarına ve 
emniyet teşkilatı bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Jandarma ve hususi zabıta 
ile emniyet teşkilatının mer• 
kezde ve vilayetlerde yekdr 
ğerile irtibat, muhabere 'it 

çalışma tarzları nizamnaıne 

ile tesbit edilir. 
Madde 4 - Polis. silahb 

icra ve inzibat kuvveti olup 
üniformalı ve sivil olmak üıt" 

re iki kısımdır. Her iki kıt"' 
mm ayrıca tekni kolları var 
dır. 

Madde 5 - Üniformalı 
polis; vasıtalı ve vasıtasız kr 
sım lara ayrılır. N asıtalı polisi 
atlı, bisikletli, motörlü 'le 
canlı, cansız diğer vasıtalarl• 
techi edilen kısımdır. 

Madde 6 - Sivil polifi 
her nevi emniyet hizmetinde 
üniformasız çalıştırılan kJ• 
sımdır. 

Emniyet memurları 
Madde 7 - Emniyet ın•• 

kamları, vilayetlerde emniyet 
müdürü, kazalarda emniye! 
amiri veya emniyet komiseri 
ve polis teşkilatı bulunan 11•· 
hiye ve iskele ve istasyonlard• 
emniyet komiserleıidir. Bu 111~ 
murlar vilayet, kaza ve nah•' 

yelerle bulundukları yerin e~~ 
niyet ve asayişine müteal~ 
işlerini idare ederler. 

·5· 
Kaza, nahiye, iskele ve ~f 

tasyonlarda müstakilen vaıı e 
gören herhangi derecedeki kO' 
miserler bu vazifede bu~&J~ 
dukları müddetçe eınnt)'f 
komiseri unmanını alırlar. B1111

: 

ların maaşları esas derecelefl 

maaşlarıdır. 

Emniyet teşkilatı 

bölümleri İ' 
Madde 8 - Polis, idartı t,. 

yasi ve adli kısımlara a~16. 
Bele~iye zabıtası. işler•: dJ 

zum görülen yerlerde, ı ~e 
polis kadrosundan ayrılan, 
tahsisatı belediyelerden ab Jıı 

·tıv 
bir kısım tarafından 1 ~i 
edilir. Bu kısım memurlar ,~ 
. b k h"k'' 1 . ti ış u anun u um erıne 

tutulur. lifi 
Madde 9 -A) idari ~o' 

içtimai ve umumi intıı' il 
temin etmekle mükellef 0 

kısımdır. JP 
B) Siyasi polis, De~ J!) 

umumi emniyetine taalluk e Jıl 
işlerle mükellef olan kı~ıdl ti" 

C). Adli polis; asgarı ~ 
teşekküllü bir polis kaJ'.~ 
bulunan yerlerde, adli_ 1 t V 
uğraşmak üzere Emnıye-ıJ 
mum Müdürlüğünce kacltO"" 
ayrılan bir kısımdır. dl_ 

Tam teşekküllü bir "''
dan daha az kuvvette ',I,_ 
polis teşekküllerinin tılll 
veya bir kısmı adli 
oiarak tefrik edilebilir· 

Madde 10 - Aı 



(Ulusal Blrllk) 

r~~;;lli,._iil ~~;~iiiM~ıs-ıriiiipiiüiisiiijkiiiiiijldiiniiiclıijieiiiniiiiiiiBaiiiriiiiiıiisiiiaçiii/!iiı ._J,~-~1N.".wvr . ......._--!..: F ratelli s perco 
bir kadın için W. F. H. Van vapur acentası 

O tıırihte Kraliçe Pomare şey gördüm. Jean Bologneun Der Zee ROY AL NEDERLAND 
tuzuncu baharının bütün şa- yaptığı bir Merkür heykeli. & C J KUMPANYASININ 
aası içinde bulunuyordu. Bü· Fakat, hiç şüphe yok ki 1$enin 0 r 

~n Tayti adası onun hükmü kadar güzel değildi, • u JUNO., vapuru 10 Hazi-
DEUTSCHE LEVANTE LINIE d ğ b ki · .. k.. · hında idi. Kadın, gözlerini Tamayın rana 0 ru e enıyor, yu unu 

Burasr mes'ut bir ada idi. iizerinden ayırmıyor, deniz G, M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 
Hamburg 

kşamları her taraf itam şal- rengindeki gözlerinin rengini VARNA ve l\ÔSTENCE için 
H ARKADI!' .. vapuru 12 Ha· 

ane bir grup içinde uzanır, uzun kirpiklerinin arasından, ıiranda beklenilmektedir. AN· yük alacaktır. 
karıya dalardı , balıkçının vücuduna doğru SVENSKA ORIENT LINIEN 
G VERS, ROTTERDAM, HAM· 

ece tamamile bastırınca süzüyordu. KUMPANYASININ 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

akin bir liema ehmda uzaktan lngiliz kadının ıbakıoı Tama- BURG ve BREMEN için yük 
opaet'in ışıklan parıldamaka yın derisini yakıyordu. Genç kabul eder. 

.. . : . , ..,, - - . , .. . . . - - . :·. - ... . - .-=-,. - .. . ·f . . - ·; •· . -"SAIMA,, vapuru 1 Hazi

randa 37 de gelip dokru AN- ı 
VERS, ROTTERDAM, HAM-

aşlar, balıkçılar yüz yaşındaki adam, bu bakışlann, ayak bi-
bir çınarın altında toplanır· leklerindelci o değer biçilmez 
lardı • kıymetteki inci ; bilezi2'in üze-
Burada ay ve yıldızların ışığı rine sıcak bir nefes gibi değ· 
ltında kitaralarını hep birden diğini hissetti. 
kord ederler, sonra bu küçük Misters Helving, gözlerini 
atanlarınm sükutuna ve şiirine yukarı kaldırarak, t'!krar Ta· 

"CHIOS,,. vapuru Haziran 
nihayette beklenilmektedir . 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

BURG ve SKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 

1 • Doktor Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Alı• Ag~L cuı Kamçıoğlu 
Çocuk Hastalıkl~rı Cilt ve Tenasül hastalıklar 

mütehassısı • ve elektrik tedavisi 
aair türküler okumağa başlar- maya döndü: 
lardı . · - Evet, senin kadar güzel 

Sesleri ve çalgıları 'alaca ka- değildi. 
ranlıkta birbirine karışır ve Tamay gülümsedi. Güzel in-

Ik' .8 1 S kft,ı, N 68 1 fzmir - Birinci beyler sokakı· 
Pireden aktarmalı Seri seferler ve SKANDINAVIA limanları 1 mcı ey er 0 051 0

· E\hamra sineması arkasında 
EXE ER Telefon 3452 " T ,, vapuru 18 Ha- için yük· alacaktır. No. : 55 

ziranda PIREden hareketle SERViCE MARITIME ROU- • · Telefon: 3479 
Vanilya ağaçlarının, limon ağaç gilizin ne d~diğini anlama-
larınıu neşrettikleri korkularla mıştı. Fakat gözlerindeki ma-
birleşerek semaye doğru yük- nadan, kendisine bir kompli-
scldi . man yaptığım farketmişti. 

Balıkçıların arasında en Misters Helvingde, lngiliz-
~ahiri ve en meşhuru Tamay lere mahsus olan o soğuk ve 
ısminde bir adamdı. Bu bir pratik hal vardır. Gözlerini 
Yabancı idi. Buraya başka bir balıkçının gözlerinden ayırdı 
adadan gelmişti. İlk istiridye- Sonu gelecek nüshada 
sini daha altı yaşına basma
dan tutmuştu, Balık gibi yü
zerdi. Suyun içinde herkesi 
hayrette bırakacak kadar uzun 
bir müddet kalabilirdi. Deniz 
altındaki toprakları onun ka
dar iyi bilen yoktu. 

Bu balıkçı adamları daima 
balığı en çok yerlere düşer· 
lerdi. Balıkhaneler onların 
balıklarını almak için para 
Yarışına çıkarlardı. 

Tamay magrur değildi. Ba
lıkçılıkta mahir olmaktan 'baş
ka, güzel bir adamdı da, fa
kat, kibirsiz gönülsüzdü. Tek 
e~Iencesi, öteki balıkçılar gi
bı, akşamları büyük çınarın 
altına gelip oturmaktı. Orada 
O?larla beraber, tayfa içer, 
kıtarasını çalar, şarkı söylerdi. 

. Bu ağacın altında toplanır, 
bır yandan çalıp söylerken, 
bir yandan da Taytili genç 
kızları seyrederlerdi. Kızlar, 
başlarında portakal çiçekle
~~nden çelenkler, güle oynaşa 
onlerinden geçerdi. 

Tamay rnesud bir adamdı, 
~Ünkü aşk nedir bilmezdi. 
~ akat bir gün ... 

... Balıklarım satmış, elin
deki gümüş paraları, çocuk 
sevinci ile şıkırdata şıkırdRta 

Top köpeği 
Yani ... Av köpeğinin başka 

bir türlüsü. 
Top oyunlannda, bilhassa 

golf oynarken, bazı asabi veya 
yanlış darbelerle toplar uzak· 
lara gitmekte ve bunları ara· 
mak ve bulmak bir iş teşkil 
etmektedir. Şimdi lngilterede 
buna güzel bir çare bulun
mnştur: Böyle kaybolan top· 
ları bulup getirmek için hu· 
susi surette köpekler yetişti· 
rilmekte ve terbiye edilmek
tedir. 

ihtiyaç, ihtiranın en doğur· 
gan bir anasıdır! Derler, çok 
doğrudur! -----

Emniyet teşkilat 
kanunu 

(Başlara/ ı 2 inci sahifede J 
toplu olarak veya mıntakalara 
ihtiyaç nisbetinde tevzi edil
miş bir halde bulundurulur. 

Adli polis, adli tahkikat 
vazifeleri haricindeki hizmet
lerde, maf evklerinin emrın

dedir. 

Olivier ve şü
rekası Limited 

&eliyordu. Karşısına Misters Vapur acentası 
lelving çıktı. 

Birinci Kordon Rees binası 

BOSTON ve NEVYORKa MAiN KUMPANYASININ -.------~-------------
gidecektir. "ALBA JUL YA" vapuru 16 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Hı-.ziran 37 tarihine doğru bek
Temmuzda PIREden hareket leni yor. MALTA, MARSIL YA 

lzmiı· Yün M nstıcatı 
Tiirk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 

ederek BOSTON ve NEV-
YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru i6 
Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir . 
KÖSTENCE, SULINA, KA· 
LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limaoları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - UVERPOOL 
"EVIMORE,, vapuru 27 Ha

ziranda beklenilmektedir. LJ. 
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÔSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki Cleğişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 1 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 1 

Telefon: 4142/4221/2663 -

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Tiirk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu --• _: :- r4 • • ... ~ •• • 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
1 bulunur 1 
*!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

' ·. . .... . .· . ··, . . 

Kadın, Tamaya gülümsedi. 
~enç adamın masum kalbi 

Tel. 2443 SOCIETE ROYALE HONG-

eyecana düştü. 

k 
Misters Helvingin mısır püs

iHünden daha açık sarı saç
ları vardı. Dudakları al çiçek· 
lerden daha kırmızı idi. O 
&ün arkasına bir müslin entari 
~iYmişti. Entari bedenini öyle 
I aplıyordu ki vücudünün hat
an, bütün güzelliği ile ortaya 
tıkıyordu. 

Birginhamlı bir lngiliz mis
Yonerinin karısı idi bu. Mister 
~elving buraya Polinezyalıları 
sa dinine davet etmeğe gel
~işti. Sahildtki balıkhanelerde 
c İş yapıyordu. 

b- 'Misters Helving, amirane 
ır tavırla, Tamayı durdurdu: 
- Biliyor musun, Tamay, 

::di. Müzede harikulade bir 

THE ELLERMAN LINES LTD. ROISE DANUBE MARITIME 
"DRAGH" vapuru 15 Ha

ziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelerek yük 
çıkaracaktır. 

"GRODNO., vapuru 15 Ha-
ziranda LONDRA ve HULL-
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO,, vapuru 30 Ha
ziranda gelerek LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE-LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,," vapuru 10 Ha

ziranda HAMBURG, BRE
MEN ·ve ANVERSten gelerek 
yük çıkaracaktırr. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

"DUNA,, vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
LINZ ve VIY ANA için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanlan 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri v_e navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

- . 
Tesiri tabii, eşsiz bir müahildir. O kadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 

• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Düne Ka ar Türk Nimetile Yaşamış Olan 
ulgarların Kin Siyaseti Devam Ediyor 

Bulgarlar, Türk unsuruna karşı fena muamele yap 
makla ne kaybettiklerini elbet anlayacaklardır 
Sofya, 19 (Radyo}- Bulga

ristanın Yenipazar kazasında 
Sofular köyündeRumen- Bulgar 
hududundaki askerler,Türklere 
tecavüz etmişlerdir. Köylüler 
tarlalarında meşgul iken Bul
garlar tarafından birer, birer 
toplanarak evlerine kapatıl· 
mışlardır. Müthiş dayaklar al
tında ezilen erkekler muka
bele edemiyecek bir hale ge
tirildikten sonra Bulgar asker-

leri Türk kadınlarına saldır-

mışlardır. Kadınlar feryada 
başlamışlarsa da zor halle sÜ· 

rüklene, sürüklene huduttaki 

karakol binalarına götürülmüş

lerdir. Askerler Türk kadınla

rının namusuna tecavüz etmiş 
ve zavallıları berbat ettikten 

lından, canından, namusundan 

emin olamıyan Türkler, karni· 

len hicrete hazırlanmaktadır. 

Sofya, 19 ( Radyo ) 

Bulgaristanm Şumnu kasa· 
basında Türk mektebi 
müdürü olan Korfallarlı Ah-

sonra tekrar köye getirip hı- med Said Bulgarlar tarafın-

rakmışlardır. dan evinden alınmış ve kay. 
Yenipazar kazasında pek çok bedilmiştir. Bütün Deliorman 

Türk kardeşimiz yaşamaktadır. Türkleri arasında bu hadise 
Bu tecavüzler karşısında ma- çok elim tesirler yapmıştır. .............. 

Ailesinin olanca araştırma· 

larına rağmen Ahmed Said 
bulunamamakta, Bulgar me· 
murları ademi malı1mat beyan 

etmektedirler. Türklerin fazla 

kesafetle yaşamakta oldukları 

bir muhitte münevver olan 

bir Türkün öldürülüşü, korku 
içinde yaşıyan Türkleri, mal 
ve mülkleri yok pahasına terk 
ederek ana vatana can atmağa 
sevkedecektir. 

lrlandall Ci. O'dofi Fransız ayanı, kontürolü 
633 lrland8ii ile birlikte kabul etmiyor 

serbest bırakıldı 
Lizbon 18 (A.A) - Röyter 

aiansının muhabiri bildiriyor : 
Asi ispanyadan tahliye edi

len general O' dofi'nin kuman· 
dasında 633 Irlandalı zabit ve 
nefer dün akşam trenle Cace
rese gelmişlerdir. Bunlar Mo
zamiyik edındaki Portekiz ge
mısı ile Dublene gidecekler
dir. 

Gönüllüler yorgun görün

mektedirler, üstleri başları 

pek yıpranmıştır. Gazetecilerle 

konuşmaları yasak edilmiş ol

masına rağmen bunlardan bir 

kaçı Royterin muhabirine 

memleketlerine avdet etmek· 
ten memnun olduklarını söy· 

!emişlerdir. 

Av stur a hükU
met partisi 

Bir Alman liderle takviye edildi 
Viyana 18 (A.A)- Avukat 

Vesingurt. vatanperver cephe 

umumi sekreteri Geranatte ile 

birlikte şimdiye kadar ayrı 

bulunan teşkilatın bu gruba 

iltihakı mes' elesini tedkike 

memur olarak devlet konseyi 
azalığına tayin edilmiştir. Baş
vekil cephenin umumi sekre-

terliğinde bir siyasi servis 
ihdas etmiş ve bu servisi 
petrol diyet meclisindeki eski 
büyük Alman partisinin eski 
azasından ve Nasyonal Sos
yalizme muhalif olduğu bildi· 
rilen Valter Pembavre tevdi 
etmiştir. Buna mukabil Vesin
gurta maruf bir milll Sosya
listir. 

1 • 
1 babah çocuk 

• 
ışı 

• al edileme 
-----------Dün vali Bay Fazlı Güleç 

tarafından karşılaştırıldı 
Uludağda kaybolan Sadi 

hakkındaki tahkikata, vilayetçe 

görülen lüzum üzerine şehri
miz Emniyet Direktörlüğü ta
rafından elkonduğunu dünkü 
sayımızda yazmıştık. 

Baytar B. Azizin oğlu Şa

dinin, Uludağda kaybolan kü
çük Sadi olduğunu söyliyen 
fabrikator B. Mehmed ve 
Baytar B. Aziz dün sabah 
vilayete gelerek Vali B. Fazlı 

Güleci ziyaret etmişlerdir. 
Baytar B. Aziz, oğlu Şadiyi 

de getirmişti. Vali B. Fazlı 

Güleç, iki tarafın da iddiala
rını ve verdikleri izahatı din
ledikten sonra Emniyet Mü
dürü B. Salahaddin Aslankor
kuda, bu mesele hakkındaki 

tahkikatın çok kısa bir za-

manda bitirilmesi için emir 

vermiş ve icap ederse tahki· 
kat evrakının Adliyeye veril
mesini bildirmi~tir. 

Fabrikator Bay Mehmed, 
iki taraf ile çocuğun kan
larının tahlil edılmesini iste
mektedir. Fakat baytar Bay 
Aziz, bunun kendisi ve çocuğu 
için bir azap ve işkence teş

kil edeceğinden bahisle buna 
rıza göstermemiş ve: 

- Şadi benim oğlumdur. 

Evvela elimdeki resmi vesaiki 
çÜrÜtsünler, ondan sonra kan 
tahliline razı olurum. Aksi 
takdirde buna lüzum görmü
yorum. 

Demiştir. 

•• 
Maliye nazırı B. Vensan Oriyol, maliye 

encümenine uzun izahatta bulundu 
Raris 19 (Radyo) - Ayan lun izahatını da dinlemiştir. 

meclis maliye encümeni, dün Son haberler, encümen, 
toplanmış ve uzun müddet kambiyoya kontrol vazedilme· 
müzakerelerde bulunduğu gi- sı hakkındaki projeyi red 
bi maliye nazırı Desa Oriyo· eylemiştir. 

--~-----...... ·~·~---~~~~~-~ 

1 
Alman gaze Soyadları 

'Mazereti olanlardan 
hü.1 ceza alınmıyacak .. 

teleri 
Çekoslovakyaya 

cum hazırlıyorlar 
Paris, 19 (Radyo) - Siya

sal mahafilin verdiği malumata 
göre, Almanya matbuatı, Çe· 
koslovakya aleyhine bir mü
cadele açmak üzeredir. 

Alakadarlar, Almanyanın, 

Çekoslovakyaya gözü oldu
ğunu iddia etmekte, eski 
müstemlekelerini almazsa bu 
memlekete çullanacağım be· 
eylemektedirler. 

I
G. İsmet İnönü Tun
celi ıslahatı icin la-• 
zımgelen direktifi 

verecektir 
-Baştamfi birinci salıifede
ilk defa olarak kahraman 
Cumhuriyet ordusu girecek 
ve Gumhurigetin ışığını da 
beraberinde sokacaktır. 

lstanbul, 18 (Hususi mu
habirimizden: Telefonla)-
Dersim hadiseleri hakkında 
alakadarlar beyanatta bu-
lunarak, bu meselenin faz
la izam edildiğini, vak' anın 
seri bir surette bastırılan 
ufak bir hadiseden ibaret 
olduğunu söylemişlerdir. 

1 - Dersim ve ha valisinde 
yollar, köprüler yapılacak, herköy
de mektepler açılacak, büyük bir 
kışla binası inşa edilecektir. 

2 - Askerlik isleri ile vergi 
tahsilatı bir düzene konacaktır· 

3 - Ağalık, derebeylik, şeyh· 
lik ve reislik kökünden ·kaldırıla· 
caktır. 

•1 - Dersim mıntakasını eşkı· 
ya yatağı haline getirenler, Garb 
vilayetlerimize naklolunacaklar ve 
oralarda iskan edilecekler, namuslu 
bir vatandaş haline getirileceklerdir. 

5 - Dersim mıntakasına gir· 
mek istiyeoler, ancak Heyeti Ve
kile kararile bu mıntakada otura· 
bileceklerdir. 

Soyadlarını tescil ettirmiyen
ler hakkında verilecek ceza 
kararlarında alakadarların ma
zeretleri olup olmadığmm araş
tırılması hakkında nüfus işleri 
umum müdürlüğünden şehri

mizdeki alakadarlara bir tamim 
gelmiştir. 2525 numaralı "soy
adı kanununun cezai hüküm-
lerini ihtiva eden 12 inci mad
desile soyadı nizamnamesinin 
52 inci maddesi muayyen müd· 
det içinde soyadım alakadar 
memurlara bildirmiyenlerden 
para cezası alınacağını ve ayni 
maddenin son fıkraları da bu 
cezaların mahalll idare heyet
leri kararile tayin edileceğini, 
vali ve kaymakamların tasdi-
kile kat'ileşeceğini emretmek· 
tedir. 

Makbul mazeretleri olanlar 
hakkında bir kayıd me' cud 
olmadığından kanuni müddet 
zarfında sayadını tescil ettir
mek üzere müracaat etmiyen
lerden mazeretleri varid gö· 
rülenler için ne muamele ya· 

pılacağında tereddüd edilmektey
di. Her ne kadar soyadı ka
nunile nizamnamesinde bu hu
susta bir kayıd ve sarahat 
yoksa da soyadını vaktinde 
tescil ettirmemekte sun'utaksiri 
veya ihmali görülmiyen kim
selere ceza tertibi ceıa pren
siplerine uygun olamıyacağın-
dan ceza kararının ittihazı 
sırasında bu cihetin idare he· 
yetlerince gözönüne alınması 
lazımgeldiği nüfus işleri umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir. ...... 

Valimiz 
Valimiz B. Fazlı Güleç, 

dün sabah otomobille Kemal
paşa kazasına gitmiş, kazaya 
aid muhtelif işler hakkında 

alakadarlarla görüşerek şeh
rimize dönmüştür. 

19 Haziran 937 -1 HELEN VE PARİS 
Truva harbına sebep 
o~~ büyük aşk 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

- -2- -
Kraliçe rüyasında bir yıldırım 
doğurduğunu ve bu yıldırımın sa· 

rayı yaktığını görmüştü 
Menelas, ince ipek elbiseler 

altından daha cazip görünen 
Helenin vücuduna dikkat ile 
bakarak: 

- Helen, dedi. Bize, Truva 
hükümdarı Pruyansın Paris 
ziyarete geliyor. Bu misafiri 
ağırlamak için hazırlıklarda 
bulunmak lazımdır. Ben, bu 
ziyareti kabul etmekle ne ka
dr.ır ağır bir yük ve mecbu · 
riyet altına girdiğimizi biliyo
rum; fakat ne çare?. 

Kabul mecburidir, Priyam 
mühim ve büyük bir şahsi· 

yettir; oğlunun iyi ağırlanması 
nı bilhassa istemiştir. Bunun 
için, Priyamın oğluna karşı 
azami nezaket göstermeki ri
ca ederim. Söz veriyorsun de
ğil mi, Helen? 

Helen kocasının sözünü bi
tirmesine güç sabır etmiş gi· 
bi bir acele ile: 

- Menelas! dedi. Rica 
ederim, biraz istirahat et. Şu· 
rada yanımda otur. Volkanlar 
bütün cehennemlerin ateşini 
sanki dışarıda yakmışlar. Otur 
bana da Truvadan gelecek 
bu delikanlı hakkında biraz 

Varşovada 
80 komünist tevkif 

edildi 
Varşova 19 (Radyo) - Le

histan zabıtası, dün 80 komü
nisti yakalıyarak tevkif et
miştir. Bunların, yakında mah
kemeye v~rileceği söyleniyor. 

Irak harbiye na
zırı ltalyada 
Roma, 18 ( A.A ) - Irak 

Milli Müdafaa nazırı dün 
Ciamyino tayyare meydanını 
ziyaret etmiştir. Hava işleri 

müsteşarı tarafından nazırın 
şerefine bir öğle ziyafeti veril· 
miştir. .............. __ 
Su ve eiektrik 

fiatleri 
Su ve elektrik kilovat tari

feleri, bundan altı ay evel 
toplanan tarife komisyonları 
tarafından tesbit edilmiş ve 
tasdik için Nafıa Vekaletine 
gönderilmişti. 

İkinci altı aylık devre baş
ladığı halde, heriki tarife de 

henüz vekaletçe tasdik ve iade 

edilmemiştir. Karilerimizin ha
tırlarındadır ki, son tarifelerde 
bir miktar tenzilat yapılmıştı. 
Vekaletin, bu mühim mesele 
üzerinde inceden inceye ted· 
kikler yapmakta olduğu tah
min ediliyor. İkinci altı aylık 
devre için yeni tarifeler tes
bit olunması lazımgeldiği hal
de, bundan · evelki tarifeler 
tasdik ve iade edilmediğinden 
tarife komisyonları da yeni
den toplanıp su ve kilovat 
tarifelerini tesbit edememek
tedirler. 

malumat ver. Bu delikanlının 
adı nedir? IPr:yamın birçok 
çocukları olduğu ~halde bunu 
tercihinin sebebi nedir. . 

- Adı mı? Paris'dir; fakat 
bu delikanlı hakkında fazla 
bir malumatım yoktu; yalınız 
garip bir macerasını biliyorum. 
Bu delikanlı f da dağında ço
banlar tarafından beslenmiş 
ve terbiye edilmiştir. Doğrusu 
ben hiç inanmıyorum, fakat 
bu hususta kuvvetli bir rivayeti 
var: çobanlar tarafından hu· 
lunmazdan ve terbiye edilmez
den evvel bu çocuk dişi bir 
ayı tarafından emzirilmişti. 

-3-
Dilber Helen, kocasının bu 

sözleri üzerine güzel gözlerini 

açtı, bu macera, onda çok de· 
rin bir tesir yapmıştı, gözle-

rinded sanki alevler saçılıyor 

idi. Fakat Menelas bunun hiç 
farkına varmadı . 

Helen: 
- Bu nasıl şey böyle? Bir 

hükümdar çocuğunun bu çok 
garip şartlar altında yetişme· 
sine ben hiç akıl erdiremiyo· 
rum. Dedi. 

- Ben öyle sanıyorum ki 
bu, annesinin gördüğü bir 
rüyanın icabıdır. 

"Evet; rivayet ettiklerir.e 
göre kraliçe, genüz gebe. iken, 
bir gece rüyasında bir yıldı
rım doğurduğunu ve bu yıl· 

dırımın sarayı baştan başa 
yaktığını görmüştür! 

"Zaten hatifler buna yakın 

haberler vermişlerdi; rüyayı 

tabir edenler de, kraliçenin 

doğuracağı çocuğun bir erkek 
ve güzel çocuk olacağını, bu 
çocuğun Menelasın saray ve 
saltanatını yıkacağını söyle· 
mişlerdir. 

Hükümdar Priyam, hatef ve 
rüya tabircilerinden bu kor· 
kunç hakikati haber alınca, 
taç ve tahtını elden kaçırma· 
mak, hayatını kurtarmak eme· 
lile doğacak çocuğunun hemen 

öldürülmesine karar vermiştir. 
Çocuk doğduğu vakit, gü· 

zelliğile nazarı dikkati celbet· 
miş ve annesinin ricasile öldii· 
rülmesinden vaz geçilmiş, fa· 
kat İda dağına tek başınB 
bırakılmıştır ve... Bu kararda 
hemen tatbik edilmiştir. 

Bu çocuk, mukadderatın 
garip hir cilvesi olmak üzere 
İda dağının tepelerinde ölme• 
miş, dagda evvela bir dişi ayt 
tarafından emzirilmiş, sonrB 
çobanlar tarafından bulunarak 
büyütülmüş ve terbiye edil• 
miştir. • 

Arzin en mukaddes, yülc• 
sek (*) ve en havadar bir te· 
pesinde büyüyen bu kral oğ· 
lu, çok çabuk büyümüş, gii: 
zel, gürbüz ve çok kuvvetlı 

- Arkası var • 

(*) Çanakkaİe vilayeti dahi· 
linde bulunan ve lda dal' 
denizden 1709 metre yükse"· 
tir. Esatirde meşhurdur. 
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