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Atatiirh, 1. l11ö11ii ı·c -5iikrii Kaya cliiu Y <'.~ilJ,·ijyt!<> E.~hi~elıirr. lwrl'hl'/ ed,.c,,f; o/mı /rnlırn11ıa11 f..,u/m trı\'\'tll"<'Cİmİ:::. 
Sabilıa Gök~·<>rı'i 11ğıırlm·11.~lardır 

Dün gece büyük bir yangın .o.-ldu 
Begazıtta, Dişçi mektebinin yanında, Sarnzçlı .h~·nda 
yedi dükkan ve büyük bir marangoz f abrikasz, 

birçok bekar odaları yandı 
-· . 

Sabilza Gökçen 'A.tatiir/,· ve Ba~t·ckilimiz tara/mdarı uğurları.ırk<•n 

~ Başvekil General ismet lnönü. leden sonra Floryada Atatürke mÜ· 
futaberinde Hariciye Vekilimiz Dr. laki olmuştur. Bundan sonra Ata-

iki saat suren yangm bU tun cıvarı heyecana dU,UrdU-. Yangımn 
sebebi henUz anıa,llamadı 

as oldu w u halde dün ehrimize ti irk, Ba§vekil ismet lnönü, ve Da· 
tıı ış 'Ve Ha: ıstasyonun a hiliye ı, ESK:t§~ 1re ti ket 
~~rurreisi ba§yaveri B. Celal, edecek olan kadın tayyarecimiz Ba
~ 11lı1e Vekili B. Şükrü Kaya ve yan Sabiha Gökçeni uğurlamak 
~I srnail Mü§tak Mayakon, lstan· için Y eşilköye gitmişlerdir. Atatürk 
~ Vali ve belediye reisi B. Muhid- Yeşilköyden Dolmabahçe sarayına 
~ Üstündağ, Emniyet direktörü avdet buyurmuştur. 
~alih Kılıç, belediye reis mua· Başvekil ismet İnönü ve Harici· 

~~ B. Ekrem ve diğer zatler tara· ye Vekilimiz Doktor Aras bu akşam 
ilan karşılanmıştır. Ankaraya hareket edeceklerdir. 

\tBaıvekil, motörle doğruca Dol- BAŞVEKiL VE HARiCiYE VE· 
Qahc.e sarayına gitmiştir. KILlMlZIN SEY AHATLERl 
~TATORK FLORYADA Ankara, 15 (Tdefonla) ismet 
Baıvekil ismet lnönü, dün öğ- (Sonıc· Sa. f SU. 3) 

'-.. ~tatiirl.: tıe /.,met lnönii Floryada 
""----~~~~~~~~--------~ 

Abone 
tarifemiz 

Yıllık bedeli: 9 Ilı a 
Gazetemize tesbit etti

ğimiz abone bedellerini, sa
yısı yüz para olmak hc~a· 
bına uygun bulmıyanlar ol
du. 

Bundan önce bir tertib 
yanlı§lığı yapıldığından okur 
larımız ertesi günkü tashihi· 
mizden anlamış olacaklar. 
dır. Ancak ilave etmek la
zımdır ki gazetelerin bir yer· 
deki satıcıya toptan sevkediJ. 
mesi ile her·gi.in teker teker 
muayy.en adreslere y 0 1. 
lanması külfeti bir de· 
ğildir. Bunda hem yol pa
rası, hem de sevk masrafı 
bakımındRn kaydedilen mik
darı azımsatacak bir fark 
olduğuna bize mektub yaz. 
mak liifunda bulunan kari
lerimiz gözden kaçırmamış 
olsalar gerektir. 

Bununla beraber gaze
temiz gösterilen alakaya 
kar~ı feda kar lığın son had· 
dini ihtiyar ederek yıllık 
abone tarifemizi: 

9 lira· ' 

~ Dersl
ım meselası• ya indiriyoruz. Böylece 

KURUN'un kendi adresle-
rine yüz paraya gönderil-

Q ~ vaziyet imparatorluk devrinden :;;~~o~:;•nını ' temin etmiı 

li:mhuriyet hükumetine intikal bed~İ1errd;e ~u~~·;ö;~0~: 
t • b • l d • abonelerimiz lehine değişti-

~ e mış ır mese e ır rilmiştir. 
~lıllrlvet hUkOmetl Dersim Uzerlne ıslahat parma- Son sayıfadaki tarifeye 
~ 1 1 bakılmasını ric.a ederiz. Bu 
'"' basmamı, olsaydı asırlarca öyle devam arada kaydedilen abonelerin 

edip giderdi müddetleri de bu yeni tari 

tj~~llıPa.ratorluk devrindenberi dırmak için hiçbir fedakarlıktan ~-f-ey_e...;.go_·· r·e·u·za-tı-la_ca_k_t_ır •. --..: 
~. ~'t ,Yiliyetler halkının malları- çekinmiyecek, hiçbor engel önün· 
lıı 11 -Rbı1 a ederek yaıamağa alış • d ·1 · k · 
'il\doan Dersim de knun daire. e gerıemıyece tır.ASIM us Yarınki sayımız 
~~~ ~lııarak, geçinmek yoluna l 
-~ e ır. Cümhuriyet hükumeti ( ~a§makalemiz.in tamamı 2 nci 12 Say 1 fa 

dlJti fakavet ocaklarını kal - aahılede). 

Dün akıam Beyazıtta Dişçi 
mektebi arkasındaki Demirciler 
sokağında büyük bir yangın çık -
mı§, İstanbul ve Beyoğlu itfaiye 
gruplarının bir buçuk saat süren 
süren çok candan çalıımaları sa· 
yeıinde büyük bir felaketin önü a· 
lmmııtır. 

Yangın Demirciler sokağı üze 
rindeki Sarnıçlı handan saat 21,15 

le çıkmıt bir müddet sonr.a itfai -
yeye haber verilmiştir. 

İtfaiye gel~iği vakit yan~ının 
çıktığı Eskitehir Mobilya Mağ;u.a 
sının mühim bir kısmı yanmış bu· 
lunmakta idi. Havanın rüzgarlı .ql 
maıı dolayııile, ahşap olan Sar · 
nıçlı hanı her saniye artan bir a l ... v 
sarmakta idi. Yangın, çok ani ç.ı k

(Sonu: Sa. 4 Sii. 2) 

1111ı.-.1111111111__. .... _.._.._, ... ,,..,.,_,_, .... ~--..-ı"'---~ 

KURUN ilavesinin 67 nci sayısını 
bugün • 

verıgoruz: 

Delilere itimat 
edilebilir mi? 

sooo kl,lllk ahalisinin 1soo zU dell bulunan Gll 
şehrinde yaptlmış bir röportaj 

Holivud öldürüyor 
Jan Harlovun ölümünden sonra 
ortaya çıkan bir mesf?t!e 

Sinenıa. har ika tür, eğlenceli yazılardan başka 

Kadınları seven kaplan 
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Dersim meselesi 
Bu vaziyet imparatorluk devrinden 
Cümhuriyet hükumetine intikal 

etmiş bir meseledir 

Frans·ada öldürülen Mussolini 
düşmanları 

Kar/o Roselli ile Nello Roselli kimdir? 
. clılı~ 

CUmhurlyat hUkOmetl Dersim Uzerlna ıslahat parma
ğmı basmamış olsaydı asırlarca öyle davam 

edip giderdi 

Dürı~ii eayumzda biri 37 diğeri f a~i~tlcriıı iktidar ıneYkiinc p;eçmcsiıı· 
38 yaşında olmak üzere iki İtalyanın den az sonra oldu. 
Fran ada mdiiriildüğünü lııtlıer 'er- Ho elli hunılaıı aonra hal a) a 
nıi~tik. Son po ta ile gelen lııı.;iliz ıWnılil. Ye Turatiııin l.:a~.ıııasmn ynr
gazel~lerinin Yerdikleri tafııiliita g(ire ılıııı etmek ciirıııİ) le rııa!ıkeıne cılil· 
Karlo Ro elli \'e i'iello Ro elli ismini eli, lırıp.e ınalıkfım oldu. 'lüteakilıe!ı 

Bir iki aydanheri lınlk tahakalıırı 
arasıncln fı~ıltı ]ıalinde Dersim me~c
lcsi i,,itiliyordu. 'I'alıurlar, aluylnr 
sönderili}ornıtı!, büyük hareketler 
yapılıyormuş gibi si)zler r:öyleniyor 
du. Resmi ,.e alulıiyetli b:r makanı 
tarafından malUmat 'erilıııe<liği İ!:in 
hu türlü müphem t=iizler ağn~dan ağı· 
za, kulaktan kulağn geçtik~e tiirlii 
tiirlü §ek iller alıyor; lıer ~im hiraz 
daha mühalfıgalanıyordu. 

Nihayet bu fı~rltılnrm mana ı 
Ye ınalıiyeti anlaşıldı. E\'\'elki gün 
Ilüyük Millet leclisi tHrsibünde 
memleketin dahili Ye harici vaziyeti· 
ııi izah eden Başvekil 1 met İııüni.i hu 
ıne eleyi de nydmlattr. l\Ie~er hiitüu 
o miihalUğah ri~·ayetleriu lıiılii nsı 
fUnclan ibaretmiş: Dersimde lıiikl't· 
ınet!;e yapılan aJicri lınreket1er ara· 
larırııla biri suhar, diğeri tt"ı.;ınen ol· 
mak iizcre on iiç ki~inin ~elıid olı:ıa· 
sınr. on sekiz ki~inin yaralanmasını 
mucih olan hir hfüfür) miş. 

Hadisenin hakikati höyle hütün 
çıplaklığiyle ortaya çıkmr.a karan· 
]ıktan kuvvet alan nıühalii.ğalı rirn· 
yetlcr <le salmn ki;piiğündcn lıir lıa· 
lon gibi birdenbire sönüverdi. 

Bununla heraher liel"f,eyden evYel 
~u noktayı te~l>it edelim ki hugiin 
ıııcmlc.ket i!;in dahili lıir iş ~bi me, .. 
zuulrnlısolan meseleye hir ''mesele,, 
rıdı vermek ılognı driildir. Çünkii 
Denim işi tlenilcn ,·aziy~t İmpara· 
torluk cleniııden Ciimlınriyct lıükiı· 
ıııetinc inıikal etmiş hir meseledir. 
Bir halele ki Ciinılıuriyet hükumeti 
Ders.im iizc,r~ne rslalıat parmagırı: 
ha mnınış Q]P,Şydr :ısırlarca öyle lJe· 
vam edip giclerdi ''e lıi~bir kimse dr. 
Türkh ede lm i~imde bir mesele im· 
Juncluğnnu Jiatrra hile getirmezdi. 

re i iki yıl ewe) Dereim<lc bu esn 1ı ta~ıynn her iki mnktiil f talyada fnı>isı Lipori alla;;ma 11efye<lihli. 
ı lnlıat hareketine girişti. 1Jk zaman· l lınreketinin en hüyük tlii,ınanların· 
!arda bazı Der 1•111 <lerehe,·icrı' lıt"ı'kı·ı· t 1929 ıla Ho;elli kenıfül kaçtı. Ya· 

,; dan iki i tc!Ukki eılilnıckl"tlir. ngi- k d 
metin giri.ıni oldtıo;;ll 1111ıılıııt Jıarckco· ıııııda iki ıııalıpııs ar ·a fl";l ,Jalıa 'ar 

~ - "' lizce N'eııs Kronik] im lııı~osta §Un· ı i\l ı ı · ı ı · 1 tini e'' !ekiler ,..ihi ,..clip "ccici lıir ı ı. e ıtap-11,, lir ıı;ece< <' 't nıze alı • 
., " ., • hırı '·:tımı~tır: 1 ' k ı l r 1 .. ] ·ı sel hareketi f arzederek bekledi. Fakat ,; ı ı. i' r ·m a~ arı trıra mı an ~oıa t'rı -

aradan epeyce hir zaman gtçip ele hu Profe ör Rosclli, Cene~·e iinh•rr· nıiş ~ayet ecri hir rııotiirlıot krntlile-
hcklcnıelerin sonu gelınedi~i, lıüki't· İlc!iİ politik profesöı-U iıli. İlk tlcfa rini hrklt•ıııektt-vıli. 

k 'IA olar:ık ilıth·ar 1tal.nın sosyali ı lideı·i S f J' ıı· J> • ınet teş ·ı atının nıuıılazaıı. adnıılıırlıı ,; - 1 orıra pro t>,(ir 10. e t arı-,ır 
Dersim nııntkasrnm her tıırafmı ya· Tıırııtinin. faşi•t tazyikiııdrıı kurtu- 'erle-ti. fakııı hah anlar. lıır ınııkw 
... ı: • l... 1.. k ltııı knı:masınn '.·ardım etmek )"olun· f ı· l · l ·ı · ·ı ı 1 · 1 k ··ı '":.- ) a\"aş sart ıgı görii unre mu m·c· - ıe "' 11 ınısı ı r. nı unma ıı ıcr<'. o· 

met teşehhlisleri bnşlaclı. işte on as· da şülıret aldı. · mın karı mı Ye rrkck karılf'"İni tı•\" 
kcri hareketledn icra ı lın te ehhii - Tıırati 70 ya~mda hir ihtiyarılı. kif ettiler. 
lcrin hir netice idir. Hlikumet~bu lıa· Bütiin Jıayatmı lıalkm lıizmf'line ver· Btl':-ırıula k:ırr·ı l!"Jıc,.,ı;. ~etirl'ılP 
reketlerle Der im mrntakasınm mii· mi~ti. Kentliııini fn§i tler iiliinıle tch· ıliinvamn her tarnfıntlan ' .ınıl:m rro· 
lıim bir kı~ınmı nizam altına al mı,- did ediyor] arılı. Bunun üzerine Ro- ! tc•t~larla knrısı 'e karcl 0 -.i 'icllo talı
tır. İ~gal saha~ı dalıilinde c,·,·elce dP.- c lli bnu ce ıırane kaçırdı. Ve hn hal 1 !iye ediltli. Onlar ıln J>a~i r ~clcliln. 
vam edilen karnk~, mekteh, hnkn- ~~-~-~~~~~-~~--~~-~~--~~--~~-~ 
~net konağı gibi in~nut hu ·az itincle 
ıkına! ediler.<'ktir. 

Gelecek ilkhalıar gelince Dersimin 
lıeniiz lıiikıinıet tı•,..kilUtr altma alın-• 
marnı~ olan diğer kı:-;mılarma ıra ge-
lecektir, Eğer lm ycrlcnle bulun.ııı 
:ıhali hu sene yapılmış olna askeri 
hareketlerden ihret alım,larsa taL~i 
olarak hiı·hir ımıka\'eıııet :önneksizin 
• ~ M 

ıcaheden yerlerde karakollar, mcktPrı 
ler Ye hükfünet konaklan yapılarak· 
hr • .Buralarda asayi§İ ınulıafaza i~in 
kiıfi derecede km' etler !ııılunduru· 
1acaktrr. Fakat memülün hilafı ola· 
rak gene muka\'emet göriilccck ohıı·~ 
sa, fsmct İnönüniin Meclis ,kür~füiin· 
dr.n pek' açık" olarak' ·öylerti~i gihi, hiı; 
Jıir km•vet k'ar:ıı•ında plgmlık getiril· 
meksizin en _şiddetli tedhirlere mii
rrıcaat olunacaktır. Sö7.iin k

0

1<:ıası hir 
kaç 11ene içinde Tunceli m,.mlek"etin 
cliğer kısımlan gibi Her tHrHi linmın· 
lııra :\'e nir..amlarft ilfftı~er hil""iln· 
yet Jialine getirilecektir. 

Asım US 

Günlerin peşinden: 

Dilenciler için ünif ornia 
Macaristanın belli başlı kasabalarından birinde belediye idaresi 

dilenciliği meneder. fakat bu kararın tatbiki için müracaat edilen 
tedbirlerin hiç biri fayda vermez. Nihayet belediye meclisi dilen· 
cilere giydirilmek üzere üniformalar yaptırır. Tedbirin esbabı 
mucibesini izah eden belediye reisi şöyle demiştir: 

- Dilencilere üniforma giydirmekte birkaç fayda V{irdır: Bir 
kere pejmürde kıyafetli dilenciler ortadan kalkacaktır. Sonra ha
kikaten dilenci olanlar belli olacaktır. Nihayet dilenciler arasında 
bir ne.vi mesleki haysiyet inkişaf edecektir . ., 

lstanbul dilencisi bol şehirlerden biri olduğuna, şimdiye kadar 
belediyenin bu yolda açtığı mücadelelerin hiç biri bu içtimai has
talığı ortadan kaldıramadığına göre bizim belediyemizin de bu 
usulü tatbik etmesinde fayda olacağı hatıra geliyor. Acaba Mu· 
hiddin Üstündağ ne der~. 

Hasan Kumçayı 

Der im meı:eJesinin evvel ve alıit -------------·-- iki mühim seyahat lıakikati şudur: Mernlekeiimizin İm· 
paralorluk cle,Tfode Dersim sancağı 
adile tanınmış hir ınıntnkası \'ardır 
ki hurayn şimdi Cürnlmriyet hükfı· 
ıneti Tunceli viluyeti diyor. İki yıl 
e'' el kıymetli kumandıuılarnnızdnn 
general Ahdullalı hiiyük salahiyetle 
hu Yi!Uyetin ıslalıınn memur edil· 
ıni§tir. Hozat, O,·acık', Mazkirt, ra:ı:r 
miye, Iertck gihi üç, be~ kazadan 
ihnret olan ve gayet snrp <lağlar aril· 
auıdn hulu nan hu Tunceli vilay~t i 
§imdi) e katlar yan medeni imanlarla 
mcskfmdu. Hükumet te.,,kiJatı 'ilfiyet 
merkczile kazalardan ileriye. nalıiyr. 
'.e köylere gcçıncıni:oti. Geçinme mii~
külatı içinde olan im mmtaka ahali5! 
~>ir takım c1crelıeyleriııin iaresi altın· 
ela §eka, eti hir ne,·i me Jek haline ge· 
tfrnıişlerdi. Şekavet !;eteleri Kutu de· 
re~i ve Ali Boğazı gibi feYkalatle sarp 
yerlerdeki rnağaralarıla llh"·k<'n tutu· 
yorlar, zamaıı znınan civar \'ilih·et 
Jiudutlarıru n~arak yolculara Ye kih
]ü1er!3 tcra\ iizlcrcle Jıulunuycrlar, ç~
Jrp kaptıkları ııınllan, süriileri alıp 
götilriiyorlardı. Bir kere Der im mın
tak0a m·ı :;irdikten onra hu §akiln 
kendilrri için hiçhir me 'uliyct gel· 
ıııiyec<'ğine kani lmlumıyorlardr. 

Yakın Jıiikiımrt hiçlıir vakit hu 
türlii. şekm etlere. la~kmlıklara, te· 
ca\ tizlere knr~ı l"ıt\"ıt ... ız kalınıyordu 
Hatta ara·ıra Drr·İm ~akilerini ceza· 
Ianclınnak iç:in km' etli takipler ya· 
pıyordu. Fakat hu türlü takiplerin 
en kUV\ t>tl i i hi r ıwl gilıi :ıkıp gcc;tik · 
len, ımçlular(lan ele geçenleri vurup l 
ezdikten sonra p;ene çekilip ı:;idiyor- 1 

dn. Dersim denilen , erlerde hükiı· 
met te~kilatı ııahireı'ere ,.e köylerr 
k"adar geni lctiluıcdikçe, icahcdcn 
yerlcr<lc karakollar. mekt,.pler ku· 
rulmadıkça, lıül:i a devamlı ve si. te· 
matik ı .. Jnhat ' :lmndıl~ra takihnt 
seUeri ninp ~<' • ., • ·ı E;onr; l?eriye İcn· 
Jaeak' k"nmlar iı:ind"'n geııc ~drn\'('l 
teşliilAtmm ken<li kcııdinr meydana 
çılOnasmdan dalın tnbii lıir~ey ola· 
mnzilı. 

Bunun içinclir ki Ciim11uriyet ida· 

iş kanunu 
Kontrol/ar yapılmaya 

başlandı 
. it Kanunu dünden itibaren tai

bık rnevkiine girmiı bulunmakta· 
dır. lıtanbulda kurulmuı olan ü -
çüncü bölge it dairesi amirliği 
dünden itibaren kanunun emretti· 
ği kontrolleri yapmaya hatlamıt· 
hr. 

. ~ir müddet Önce de yazdığımız 
gıbı İ§ dairesi kadrosu daha ziya
de genişletilecek, lstanbul böh~e
sine dahil Bursa ve· Zongulda-ğa 
~ ü f e t t i f 1 e r gönderilecek· 
tar. Dün bazı müesseselerin · def -
terJeri kontrol edilmiştir. 

Ha midiye 
Vugoslavyada 

Hamidiye kruvazörü Dubrov -
nik'in Gunıı limanında demir at· 
mıştır. Hamidiye limana girerken 
Yugoslav filosunu 21 topla ıelam· 
lamış, Yugoslav filosu amiral ge· 
misi de Hamidiyenin selamına 
ayni suretle mukabele etmiştir. 

Yugoslav filosu kumandanı Ha 
midiyeye giderek kumandan de -
niz albayı Ruhiye beyanı hoş a· 
medi eylemittir. Albay Ruhi de 
kendisini karşılayanlarla beraber 
karaya çıkarak Deniz Akademi -
sini ziyaret etmiştir. 

Parlste öldUrUlen ltalyan 
gazetecneri 

Cinayetin siyasi 
olduğu anlaşıldı 

Pariıte iki İtalyan gazetecisi • 
nin esrarengiz brr surette öldürül· 
düğünü, dün yazmıttıL 

Avrupa gazetelerinin son ver· 
dikleri haberlere göre iki kardeş 
olan bu gazetecilreden. biri B. 
Musaolininin aleyhtarlarındandır 

'(Ba.~tarafı I incide) 
lnönü, perşembe sabahı {yann sa
bah) Ankarada bulunacak, akşam 
hususi trenle, Sivas yolundan, Ma
latya ve Elazize gidecek, Tunceli 
vilayetinde hiikumetçe alman ted· 
birleri yal:ından teftiş edecektir. 

Başvekilimize Jandarma Umum 
Kumandam Genera~ Naci Tınaz'ın 
da refakat edeceği haber alınmıştır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayanın da Ba~
\'ekilimizle beraber gitmesi muhte· 
meldir. 

Hariciye Vekilimiz Doktor B. 
Rüştii Aras, ve lktısad Vekili B. 
Celal Bayar cuma giinü akşamı T o· 
MS ekspresile, saat 21,45 de, Bağ. 
dada gitmek üzere, Ankaradan ay. 
rılacaklardır. 

Heyete Reisicumhur Atatürkiin 
haşyaverleri Celil], Sümerbank u· 
mum müdürü Nurullah Sümer, Ma
den Enstitüsü müdürü Reşid, Ha
riciye Vekaleti kalemi mahsus mü· 
dtirü Refik Amir ve diğer iki harici
ye memurumuzla Gazianteb meb. 
usu Ali kılıcın :ştirak edecekleri ha· 
ber verilmektedir. 

Irak Başvekilinin mekteb arka· 
daşı ve şahsi dostu olan Kırklareli 
mebusu Şakir de lrak'a gidecek 
olan h~yete i~tirak · edecekken , 
Ziraat Yekilliği~e tayini dolayısile 
sey.nhati geri kalmıştır. . 

Heyete gazetecilerden bir iki za
tin de iştirakleri mevzuu bahstir. 

Heyetimiz dost Irak memleketi· 

ve mahpus bulunduğu Lipar ada • 
smdan kaçarak Fransaya gelmiı· 
tir. 

Ayni haberlere göre cinayetin 
siyasi olduğu öğrenilmi~, fakat 
katilin. kim olduğu henüz meçhul· 
dür. Cinayette kadın parmağı ol· 
duğu da zannedilmektedir. 

1 

nin merkezi Bağdadda 3 gün kala
cak ve Hariciye Vekilimiz Doktor 
Arasla maiyeti, Irak nazlrı Naci 
Asil ile birlikte T ehrana gidecekler· 
dir. 

Tahranda Irak, Türkiye, Iran 
ve Afgan arasındaki Şark misakının 
imzalanması kuvvetle muhtemeldir. 

Misakın ana hatları üzerinde 
tam bir mutabakat hasıl olmuş, Iran 
ile Irak arasındaki hudud ihtilafı
nm da esasları halledilmiş, teferrua~· 
ta aid bazı noktaların da anlaşma
nın imza tarihine kadar halledileceği 
şüphesiz sayılmaktadır. 

Bu misak, Yakın Şark devletle· 
ri arasında sulha hadim ve sulhü 
kuvvetlendirmek gayesını taşıyan 
bir vesika olmak dolayısile, komşu 
milletlerin de hemen olmasa bile 
yakın bir zamanda iştirakleri umul
maktadır. 

lktısad Vekili Celal Bayar ve 
maden tedkik ve arama enstitüsü 
müdürii Reşid Gencer; Doktor A
rasın Tahrana hareketinden sonra 
memleketimize dönecekler ve Şark 
vilayetlerindeki maden sahalarında 
tedkikatta bulunacaklardır. Dost 
Irak ve lran devletlerinin Ankara 
elçileri heyetimizle beraber hareket 
edecek ferdir. iki elçi memleketle -
rinde kısa bir müddet kaldıktan 
sonra döneceklerdir. 

Ankaraya gelen mal\ımata göre 
iki dost memlekette Türk heyetini 
karşılamak iizere büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Irak hükumeti 
hükumetimizin· Diyarbdcir hattinın 
hududa kadar temdidi üzerine, esa
sen Suriye hududuna dO'~ru yapıl
mak ta olan hattan hududumuza ka· 
dar olan kısmın inşası üzerindeki 
tetkiklerine devam olunduğu haber 
,·erilmcktedir. 

Prof c~fü· Hoselli Parı•c ~ Jııf 
lıalJe iyaı;;i fnal iyctiıulcıı Ecr'·:ıııJi 
llıtt) oı-<l11. ''j 11 ti.da A 'J.,ilıc~ 111"'1ı1isıııt' 
ve fa:.i t nle} htarlıi!ı ~aye.:ııne 
eden hir ı:;azete çıkardı. kil 1 

Bir fa~i t nlevlıtarı kHilıit ıc~. ~ 
mislerdi. ~Ve i,t~ Jıu guruptuı k•:~' 
ııuı üzerinde tan arc uçu~u tcrt~,r< 

. 1 . n·· R . lnı ta'. -' mı;; er ,.c şaır o o~ı~. ·d ~·· 
-ıır" den hcvnıınaıııeler ııttıktıtıı tt& ~t 

• d" . detl 
hol muş 'c hi r daha kcn ! 111 

lıalıcr ~f'lnı<>ıııİ~lir. "ır ft 
1 ro·' · Son zamanlnrdn ~ene 1 

' ,elıtl 
lıcrarınnınc atın ak iı:in M :lıınoc1~r ~· 
iiurinıl<> iki ııc:nş dalın yıtpıfı!ıı, 
lııınu ıla Ho, ı·lli trrtih etrnı~t•· bf 
ııı f p:myol ılalıili Jırırlıi t·:ı~Jsr , 3Jı 
lanın?.. profc-ür Ro~dli j~p~rı]ıı~ 
:lk fa, i:;t nlevlıtarı 1talynn ~,fili 
te~kil f'tlİ. Bu i~ için 6.00fJ : .. i I" 
luırrarlı. unrn omm tc ;.il r.tll~ ,~ r c, km'°\·et 'Garibn1di taburu., < 1 ~ 
ret almıştır!. ~( ~ 

Prof csi>r Ro-elli hu tal 1urn·ıııı1" 
kadar, lıiirük mm-affokiw1le k •'' 
1 • • S ..... •. ı n ,.,r r n elını~tır. onra go~suııc.e ,, 
ımştır. 

0
,,r' 

Ha ı:ılıaneyi terkettikten : ,1 
tekrar ccıılıc\• e ~itıııi sc ılc ar~ı j~iıı' 
liıl olnıu~ıu. 5ııııra Pari .. c ,:ı·lı0 
ılc, arıı <'tıııck istl'rli. ·,eıl' 

Hn <'ili aile i, 1tah·anın lıü~ir ( 
lr <' kiılf'tıbt'ı i aliikrıılar .,ı,.,.,u• JtP' 
ilrıl=r. Knrlonun nnne~i ',. fı ıııı'~ 
"f tn'i:an kurtarıcısı.. rfi,·ı- ••111

, tııl 
:\Jnzziııiniıı rnkm cloctlnrı~ rlı ' 
nrlam o"lnrm "''"'1" i:l111ii~ 

iki1.1üz kilo yiJ/t 
f aş111an bir hamD1 

Ayağı kayarak 
düşüp öldü ~ 

Dün saban Lalelide Ha•~:re' 
şn fırını önünde ölümle neti 
nen bir kaza olmuştur. ,1 ;~i 

Mustafa ismjnde bir ha~Jıli ;~e 
yüz kilodan fazla kereste Y;.tfO~ 
giderken ayağı kayarak \J ıJll 
ve taşımakta olduğu kere•te 
altında kaJmııtır. r ti' 

Hamal etraftan yetisenl~ .... d't 
h• JI" t 

rafından kurtarılarak sıh .1 ,,.,, 
otomobiline haber verilnııt totPo 

ı · · 'le o aldığı yara arın tesırı ı .. 
bild~ götürülürken ölınü~t~.~ fi; 

Y aralıyarak kaçlı - Dbir_ 1 
hah T ahtakale yokutun~a de 11'= 
nayet olmuı. Şükrü iınıın fıfl°dl, 
Temel adında tütüncü eın• 

11 
lıl 

birini bacağının iki yerin~ ~ 
çakla ağır ıurette yaralı)' , 
mıttır. , .• 

0
; f', 

Yaralı Şükrünün kend••1 ,6f 
nına çağırarak bıçakladıl111' , 

ledikten sonra: • dell pi 
- Benden haraç nevın , 

ra istiyordu; demittir. Idırılll'Jf 
Yaralı hastaneye ka 

tır. Şükrü aranmaktadır. ı;1Ja ~ 
Bir amele kuJuraralı.k.,ı~ ~ 

Paşabahcede tu~la f~b;;nd• ~.ı 
çalışan Bursalı Rasiın 11 • ~ 
amele, evvelki gün kudurı:,,rıt' ı/ 
göstererek arkadaşlarını ral< ~ 
• • d h 1 kalan• ıstemış VP. er a ya trıııttl• 'il 
duz hastanesine kal dırı yef1eıt' .ı 

1 · ınu• ı· ~ Zavallı ame enın J<abİ ı ' 
de lçudurmu§ oldu~. ~İrııiifı ıı,:' 
davi bulunmadığı ~orh J<art• f' 
.sim evvelki Ştece saba: ~fl~e 
tı~a~ içinde kıvranara 1'' 
mıthr. ga..,,,. ·ıı · 

Alacak yüzünden ka"cadde~,l 
sımpa§ada eski tıersa~e d• b•~e ' 
ele bir numaralı dükkh!-

11
et 11e () • 

Davut dün gece Me. ?den alİ 11şf 
mal adlarında iki k~sı bor" 'it ' 
ğını isteme~e gitnı•f• dıı rA;ı,tt' 
para vermedikten f~ret1e b~,.1'' 
met balta ve Kerna JJ jalef• .,j ~· 
1 .. • h"" ın -.etın "I' •aeı • ı 
ın uzerıne ucu . ~· bir ''' t•t 

kal da eline ~eçird1gı f .1'~t ~o ' 
zerlerine fırlatını!tır. en b'{,ı0ıf1 

o esnada sokaktan geı y•r' ıı•"' 
cug"un basına çarparacl ·ırıı•t1 

- k 1 ırı 
çocuk hastaneye a dıt• 
gacılar yakalanmıtlar 
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Araşttrmaıarda dik
ate değer bir nokta 

oı ta o~, u aana 
açılacak 

Bu arada şellriı11izi11 de 
okul ilıtiyacı 
giderilecek· 

Emniyet T eşkilit 
Kanunu 

Yazan: 

' A 81.M US 1 
Dıtk - -..a---=;;;o;o,,.=;;;=~::'.""::""""'":"--1 Kiiltiir Bakanlı~ı orta tedrisat 1 

.ı.. .ate deg" er f "' b vaziyeti r.tra ında \'ilayet kültür di· 
ır nokta ' · B rektörHikl~rinden malumat sormuş· 

Bütün zabıta memurlarını 
[andıran kanunda neler 

alaka· 
var? 

dedi"· akır çn· tur. 1 ler vilayet bu yılki ortaokul 
tıı &ırniz dev- vaziyeti \'e önüm, üzdcki ders yılı 

cnsub olan csk· başında ortaokula p:irmek için yapı-
b. ·ı zaman ~ı lacak miiracaatları karşrlamak üze· 

~rının bu u re alınması lazımgelcn tedbirler et· 
ç defa İs· y f d b k 1 w 1 · h et ra ın a a ·an ıga esas ı ıza at ver-

illlkİ§ olduk· " .. -... mişlerdir. 
">·şılınakta- B 1 l d 'd l <.. iitün vi ayt>t er e yenı en i k 

~ 1 ıra iist Üs· -~ okuldan mezun olacak ve orta oku· 
~btnek Üzere la geçecek talebelerle, ortaokulda 
~c .aka ev tc· bugünkii vaziyeti bulmak için otu. 
~/1 görülmek za yakın yeni ortaokul açılmasına 

J\1i ihtiyaç vardır. 
~ far hafri· Şehrimizin de ortaokul ihtiyacı· 
~da.1eldc edi· Paleolitik çakmak taılarmm bulunduğu yer. nı giderme için Küçükmüstafapa§a, 

er erle bu· • R ~ı O d b f"Yo~ u. Si\matva. skü ar semt· 
• tıı ulunan veııikalar biribirle· kurulan kamp içinde gece gündüz !erinde yeniden dört ortaokul açıl-
tıl~kayese edilince ayni devre çalışıyor. Y craltından çıkarılan ta· masına karar verilmiştir. 
taij U~lan kabul' edilir. Yalnız rihten evvelki devirlere aid eserle· Bu okullar için lazım gelen bina
~ Sıtede tesadüf edilen bazı e· 1 rin haritalarını kağıd üzerinde bü· lar bu ayın başına kadar tcsbit edil· 
·~ardır ki tamamile orijinaldir. yük bir maharetle tesbit ediyor. Ge- miş olacaktır. Bundan başka Kum
~ rer tiptir. Mesela burada ne Profesör Şevket Azizin asistanı kapı ortaokuluna yeni ve küçük bir 
!'t n eski ev nümuneleri arasın· olan Bayan Muine isminde bir A- bina daha eklenecektir. 
tip~los) denilen bir (yuvarlak ?~dolu krzı bu ilmi araştırmalar Diğer taraftan lstanbul vilaye-
. ı \'ardır. Bu evin içerisinden ıçınde can ve başla cahşarak ilim tinin ortaokul durumunda bu yıl ka-
~ctarnit parçalan çıkmıştır. Ta· alemine hizmet ediyo;. nşıklık olnuyacaktrr. Mevcud orta 
~~ CV1tclki insanlara mahsus bir Belediye l•lerl okullara, talebeler bir ccdvel üze • 
~~~ olduğu bu ııuretle tahakkuk rinden taksim edilmişlerdir. lstan-
~- ır. Bunun için bu nevi eski Kasaplar sebze bul erkek ve lstanbul kıı: liselerinin 
~nesine tamamile ilim haya· f orta kısımlarına talebe alınmıyacak· 

d ır Türk bulu•u demek hak· sa amıyacak t ~ B 1 d 1~ b ır: e e iye kasap ve sebzeci dük· -------.. -------

E~iyel lC!~t kan~u Resmi ga 1 
zetenın 12 hazıran tanhli ıayısmda 
ne,rolwunuştur. Bütün zabıta me· 
murlanm alakadar eden bu kanunu 
aynen neşrediyoruz: 

Madde 1 - Memleketin umumi 
emnıyet ve asayiş i,lerinden Dahili· 
ye Vekili mesuldiir. 

Dahiliye Vekili bu işleri, kendi 
kanunları dairesinde hareket eden 
Emniyet Umum Miidiirlüğii ile LJ. 
mum Jandarma Kumutanlrğı ve 

. icabında diğer bütün zabıta teşkilatı 
vasıtasile ifa ve lüzum halinde lcra 
Vekilleri Heyeti kararile ordu kuv
vetlerinden iııtifade eder. 

Madde 2 - Dahiliye Vekili ri· 
y~seti altında Hüyük Erkanıharbiye. 
nın bir mümessili ile Emniyet U. 
mum Müdürü, Jandarma ve Güm· 
rük ve Orman Muhafaza Komutan
ları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu 
kadar umumi müfettiş ve validen 

Bütlln bir köy 
heyecana düştil 

Köpeğin ağzındaki 
kafa kimindi? 

~aı y ı - ta f h r h kanlarının bir arada bulunmama· Evrak lmhas1ndan beraet 
b' 0 unun sag ra 1 8 1 a· sına k•rar vermi•tı"r. Budan •onra B l k • (H ~ ır ekin tarlasıdır. Tarlanın k 1~ T ~ Bir dosya içerisinden bazı evra- a 

1 esır, uıusi) - Sındır • 
(:trıkı kazılmı§, yeraltından bü- ı:rsdı~. ar da sebze satamıyacak - kı çıkarıp ortadan kaldırdığı iddiasile gının bir köyünde misline ender 

c alı t 1 1 ·· ··1 ·· t l agw ırce d d I ı· tesadüf edilir, feci bir hadise ol • ~ti n aş ara oru mu§ eme • HAL MUAMELATI za a uruşması yapı an ma 1• 
'ta a.rı çıkarılmı§tır. Bu duvarla- B l ye mensublarından Avni Ertan hak· muttur. 
~Yetin ·· b"r n v· "ptid • • e ediye hal muamelibnın ye· kında, dün ak•am üstü beraet ka· Bu kazaya bag-lı Düvertepe ·bak· e gore 1 e ı 1 81 nı ba§tan yola konması için tetki· ~ Ç D 1Yetıi olduğu anla§ılmakta· kat yapmaktadır. rarı bildirildi. ( .. o.1:'1~) nahiyesine bağlı Şapçı 
~ Uvarların bulunduğu yer a· B "011 s!zler CemlyeU,, koyunun kenarında evvelki gün 
~akan Çubuk suyu vadisine u arada kabzımal, müstahsil Rels'nln karısı saat 14 sıralarında bir çocuk cese· 
~d~lınası da bu ihtimali kuv· v.e

1 
bu,nların belediye ile biribirle· aleyhlndekl bir dava di bulunmuştur. Bulunan bu cese· 

·•ı ırm kted. D k l rı e o an münasebetleri de bir ni - d' k" · ld '~ e ır. eme o uyor zam altına alınacaktır. "Dilsizler cemiyeti,, reisi Süley· ın ıme aıt o uğu, bir çocuk o • 
't hçağının ilk zamanlarında in· H l k . manın karısı irfan aleyhine Neriman lup olmadıiını bile tefrik etmek· 

arb 1 d h azır anaca nızamname Da· te ·· ı··k k'I · 

ı vasıta arın an ma rum- h'I' k~I . d isminde biri tarafından acılan dava· guç u çe ı mıttir. Çünkü yav· 
. atT' h be h k ı ıye ve a etın e tasdik edile - .. d h ~cık ı a ve mu are are et· cektir. ya bakan 4 ücün ceza, .suçu sabit runun vucu ünün emen bütün a· 
~ tu. Fakat bu çağın son de· FESTIV AL E~ gördü. irfanın 3 gün hapsini ka • zaları köpekler tarafından param 
~. T\dc §ehirler arasında muhare- uLENCELERI parça edilmif, birçok yerleri de 
~:~e.kctleri ba•lamıştır. Bunun Ağustosta yapılacak olan festi· rarla§tırdı ve ancak bu cezanın çek. . ~ ~ v l "'lene le · d 1 tirilmemesini de kararına kattı. yenmı,tir . 
.t. 1 olarak tahassun etmek için a e~ .~ rın ~ rapı acak bey· B f · · k ~ı § k'ld nelmılel gureıler ıçın ali.kadarlar· -K--1---------~- u ecı vazıyet öy içine pek 
~·· e ı e kale yapılmasına lü- dan cevap gelmektedir. U IUr lşPerJ çabuk yayılmıştır. 
~rülrrıüştür. Bakır çağı adam_. L t E t Beş azlık okulu Köyün yaslıaı genci toplana. 

enı u muş ar ı. a at d I k hl' rak cesedin bulunduğu yere gel· ~1ad · b l 1 d F k e onya, 8 onya ve Finlandi • 
Pek ld ... d b 1 ya an ge ece pe ıvanların kar • ka k 1 ~ . az o ugun an ura ar· şısına burada kimlerin çıkarılaca· p808C8 mit er, daha sonra da bir İp ucu el· 

\.~~.~lat ve edevata da pek na· ~ı yakında tesbit ohtnacaktır. Şehrin muhtelif semtlerinde de edebilmek maksadile etrafı a· 
~~uf edilmektedir. Bu devrin PAZAR RUH54 TlYESI ALMI· bulunan 5 kadar azlık okulu büt· ra~trrmağa baflamıslardır. Bu sı. 
'ltı~k daha ziyade kemik ve YANLAR çe ve talebe azlığı dolayııile okul· rada cereyan eden bir vak'a vazi· 
~ la§ı kullanmışlardır. Bazı dükkancıların pazar ruh· larını önümüzdeki ders yılı batın· yetin fecaatini bir kat daha arttır· 

\~l'rıa devrine aid olan müstah· satiyesi almadıkları yapdan kon· da kapatacaklardır. Bu okullar - mıttır. 
~ ~0Ya gelince, burası yüksek- trolden anlatılmıf, bunlar hakkın· daki mevcut talebeler civar mek • Cünkü böyle ara4tırma yapan 
~I rıkara kalesi ile ayni seviye· da zabıt tutulmu4tur. Kontrol ge. teplere verilecektir. köylülerden birkaçı bir köpeğin 
l ~Unan ve gene Çubuk ,. di · J k ·· ·· d 1 STAJYER 0"" 0 ETMENLER aazında kocaman bir et parça•ı ~ı;; a ııı· ece pazar şrunu e Yanı acaktır. un .., .. 

-t tn bir tepe üzerinde bulunu· . OTOMOBİL MUA YENESi Lise ve orta okullarda yardım· olduğu halde geçmekte olduğunu 
~ tıaan buraya gelip de yer. BAŞLADI cı ve stajyer olarak çalrtan öğret· görmü,lerdir 

rı b1eydana çıkarılmı§ olan te· Otomobillerin kontrollerine menler hakkında Kültür Bakanlr Çocuk cesedinin bir kısmı ol · 
t ~ akınca klal'ik devre aid dün başlanmıştır. Otomobiller nu· ğı tetkikat yapmaktadır. Bunların ması ihtimalini dütünen köylüler 

~il'tı ~-olarak elimize geçmiş en mara sırasile muayene edilmekte· dera yılı çalışmasına ait raporlar ellerinde taş ve sopalar bulundu -
~~ d ır yapı önünde bulundu- dir. okul daireleri tarafından Bakan . ğu halde köpe~in ardından koş • 
~iıı;rhal anlıyor. Bu yapıları~ ""T=-:~-:::----=--------- lı~a ~önderilmiştir. mağa ve ağzındaki parçayı alma· 
\ \IC kilar vardır, hamam, mut- rakyadao meyve ve ÜNtVE~StTE lMTll!ANLARI ğa H~rasmıslardır. 
1 lt~blon, mabed vardır. Ufacık sebzeler Üniversite edebiyat fakültesi • Köpek bir hayli takin edilmi~se 
ı.. 1 atı va d y lt d t nin mezuniyet ve eleme imtı'han . de yetitilememiş, uzun bir ug"' r:{s • 
"'lttı r ır. era m a a· Trakyadan nelen müstahsı'ller h b) trıe"d k k' h' • ları dün bit-. iştir. Digw er fa.ku''lte • madan ~onra avvan aözındakı" 
t.~ti .. J ana çı mış es 1 za ıre heyeti sebze halinde alikadarlarla ,., ,., '! · Borül .. y B la ·· · lerin imtihanları haziranın •onu· parcayı bırakarak kaçmı .. tır. 

t'ı) • u or. un rır: uzerın- görüttükten ve belediyeye de ı·s - .. :ı-1 °tıfler n k J • ·ı t na kadar devam edecektia. Merak ve korku ile kocan ko'"y· 
11U 1 • a ış ar ıp 1 e a§ı · teklerini bildirdikten sonra dön - l .., rı er oldug-unu açıkça g''st KOYLERDYE YEN OKULLAR lüfer bıınun, vücudu·· naramparça 

0 e· müıtür. ı-..,.ı_ Bu yeraltı •eh"ırlerı· surlan B I T d l Köyokulu ihtiyacı etrafında ya olarak köv civarında bulunan ,,.. 0 • ··ı'lt\ ::r ' un ar rakya an ge en mey • " ~ ·· ~ezerken b'lh be · l pılan tetkikler bitmek üzeredı"r. cugu-n kafaaı olduaunu. tu··ylerı' u··r 
. '"11.t b 1 assa nı va ve sebzelerden a man hal res· .., 'il n eden § y b'"t•• b lstanbulun ınuhtelif semtlerinde • ürpererek görmüılerdı"r. 
~c e , u un u eser- minin fazlalığından 9ikayet cdi -~ f'ıkç İürk alimleri eli ile mey· yorlardı. ki köylerde halkın ve belediyenin Kköy heyetinin hemen bildir . 

,.ı_ • tlrılmı~ olması oldu Sam· B 
1 

d' 'f d t ·ı~ yardımile yeni okul binaları vu·· • mest' u··zerı'ne kaza mu'"ddeı'um·u . 
·~ ::r • e e ıye tarı e e enzı at yap· )ı .. 0rı Üc sene ı"lk k 1 b ··... 1 d cude aetirilecektir. Yeni okul ya • -ı·sı·, hu'"ku· ... et doktonı ve 1·an • "tıi • 0 u aş og· mayı ıalihiyeti o ma ığından f'o ••• .. . ~ olan B Kılıç 's · d b' · d k . · k pılacak ola nf azalar Çatalca, Si - darma kumandanı vak'a yerı'ne g"ı 

, ~. trı • 1 mm e ır tım i i tarife tetrinısanıye adar Aıııtl"luriyetinden istifade ede· tatbik edilecek, yeni tarife o za· _li_v ..... ri_v.e_Ş_i_le_d_i_r._______ derek tahkikata ba,lamı4lardır. 
~~ J' ara tarih ve dil fakültesine man hazırlanıp şehir meclisinin Ecnebi mahafllde Cesedin yanında bulunan bir 
'Pı:ı)o .. ~ılrnı§. Coğrafya ve an • tasdikinden reçecektir. Yeni ta . ipten Ç<><:uğun boğularak öldürül· 
~i t~erıılerini takibediyormuş. rife ile hal resimleri biraz daha Alman sefiri Bursa· düğü, son·ra geliti güzel gömüldü· 

tıyoku§u hafriyat yerinde indirilecektir. den geldl ğü anlaşılmakta ise de henüz ki • 
Buraada bulunan Alman ıefiri min çocuğu oldu~u ve niçin öldü· 

~adyo 
1•1m: 

Müsabaka Kuponu 
-10l)-

Adres: 

'-------------------------· 

B. Fon Ketler ve refikası tehri - _r_u_·l_d_ü_ğ_ü_h_e_ll_i_d_e_ğ_il_d_ir_. ----

mize dönmüttür. 
İki ay kadar Tarabyadaki Al -

man sefaret binasında kalacak • 
lardır. 
BULGAR ELÇiSi ŞEHRİMİZDE 

Mezunen Sofyada bc.lunan Bul 
gar elçisi B. Hriıtof ıehrimize gel· 
mittir. 

KUçUk l.ord 
ve 

Dünyayı Dolaştım 
T efrikalarımız yazılarımı · 

7;ln çokluğundan bugün gıreme -
mittir •. Özür dileriz. 

ceşkil edilir. 
mür~kkeb bir emniyet komisyonu 

Bu komisyon Ankarada bulunan 
ıtzaları ile her ay ve umumi müfet· 
tiş ve valilerin iştirakile de en az se· 
nede bir defa Dahiliye Vekilinin lü· 
zum gördiiğii zamanlarda toplanır 
ve memleketin umumi emniyet w 
asayiş işlerini tedkik ile istişari mü· 
taleasmı bildirir. 

Dahiliye Vekili lüzum gördüğü 
zamanlarda diğer alakalı vekaletler 
den birer mümessil göndermesini ta. 
leb edebilir. 

Komisyon raportörü Emniyet 
Umum Müdüriidür. 

Madde 3 - Umumi zabıta le§· 
kilatı silahlı ve silahsız olmak üzere 
iki kısma ayrıİır. 

Silahlı kısmı polis ve jandarma 
tc~kil eder. 
Ye silahlı hususi zabıta kuvvetleri 

Silahsız kısım istihbarat ve mu· 
amelat memurları ile silahsız husu· 
si zabıta memurlarıdır. 

Jandarma ve hususi zabıta te~· 
kilatı kendi kanunlarına ve emniyet 
teşkilatı bu kanun hükümlerine ta· 
bidir. 

Jandarma \ ' C hususi zabıta ile 
emniyet teşkilatının merkezde ve 
vilayetlerde yckdiğerilc irtibat, mu
habere ve çalışma tarzları nizamna
me ile tesbit edilir. 

Madde 4 - Polis, silahlı icra 
ve inzibat kuvveti olup iinifonnalı 
ve sivil olmak üzere iki kısımdır. 
Her iki kısmın ayrıca teknik kollan 
vardır. 

Madde 5 - Üniformalı polis; 
vasıtalı \'e vasıtasız kısımlara ayrı· 
lır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli. 
motörlü ve cani, cansız diğer vası
talarla techiz edilen kısımdır. 

Madde 6 - Sivil polis; her ne· 
vi emniyet hizmetinde üniformasız 
çalıştırılan kısımdır. 

EMNiYET MEMURLARI 
Madde 7 - Emniyet makamla

rı, vilayr.tlerde emniyet müdürü, 
kazalarda emniyet amiri veya emni· 
yet komiseri ve polis teşkilatı bulu
nan nahiye ve iskele ve istasyonlar· 
da emniyet komiserleridir. Bu me· 
murlar vilayet, kaza ve nahiyelerle 
bulundukları yerin , emniyet ve asa· 
yişinc müteallik işlerini idare eder· 
ler. 

Kaza, nahiye, iskele ve istas· 
yonlarda müııtakilen vazife gören 
her hangi derecedeki komiserler bu 
vazifede bulundukları müddetç~ em· 
niyet komiseri unmanını alırlar. 
Bunların maaşları esas dereceleri 
maaşlarıdır. 

EMNiYET TEŞKILA Ti 
BÖLÜMLERi 

t\1adde 8 - Polis. idari, siyasi 
ve adli kısımlara ayrılır. 

Belediye zabıtası itleri. lüzum 
görülen yerlerde, idari polis kadro· 
sundan ayrılan ve tahsisatı beledi
yelerden alınan bir kısım tarafından 
ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi 
işbu kanun hiiki.imlerine tabi tutu· 
tur . 

Madde 9 - A) İdari polis. içti· 
mai ve umumi intizamı temin et • 
meklc mükellef olan kısımdır. 

B) Siyasi polis, Devletin umu· 
mi emniyetine taall\ık eden i"'lerlc 
mükellef olan kısımdır. !> 

C) Adli polis: asgari tam teşck· 
ki.illii bir polis karakoln bulunan 
yerlerde, adli işlerle uğraşmak i.i· 
zere Emniyet Umum Miidiirlüğiin· 
ce kadrodan ayrılan bir kısımdır. 

Tam t~ekküllii bir kAdrodan da
ha az kuvvette olan poli:ı teşekkül· 
lerinin tamamı veya bir l,smı adli 
polis olarak tefrik edilebilir. 

Madde 1 O - Adli polis. toplu 
olarak 'Veya mıntakalara ihtiyaç 
ni~betinde teYzi edilmiş bir halde 
bulundurulur. 

Adli polis, adli tal1kikat vazi· 
feleri haricindeki hizmetlerde, ma· 
fevklerinin emrindedir. 



4 - KURUN 16 HAZiRAN 193'1 

Cenup hududumuzda 

BA 
• 

esı 
Yeni tetbirler alındı 

J\nkara, 15 (Telefonla) - Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekilimiz 
Doktor Refik Saydam tarafından, 
Büyük Millet Meclisinin son toplan 
tılanndan birinde cenub hududu· 
muzda Resül'ayna yakın mevkiler 
de zuhurunu haber verdiği zatürreeli 
veba için alman tedbirlerin kafi gel· 
mediği anlaşılmış, hududun F rat 
ve Dicle nehirleri arasında bulunan, 
Mardin ve Urfa vilayetlerine tesa · 
düf eden kısmının muvakkat olarak 
kapatılması ve her türlü münakala· 
tın tadili kararlaştırılmıştır. 

Tahsilat 
Bir ene evvelkine nazaran 

Yirmi beş ınilgon 
lira fazla 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ma
liye Vekaleti 1936 mali yılının 12 
aylık tahsilatını tetkik etmiştir. 

1936 mali yılının 12 aylık tahsi· 
latı, 228,640, J 56 lirası haliye ve 
l 2,865,764 lirası sabıka olmak üze· 
re 245,505,920 liradır. 1935 yılı 
muhammenatına nazaran fazlalık 
25,872,625 liradır. 
:VARiDAT UMUM MODORO 

Varidat umum müdürü B. 1s
mail Hakkı, bazı tetk.ikatta bulun · 
mak üzere bugünlerde Parise gide· 
cektir. 

T .. rk - Fransız 
Ticaret anlaşması 

Dün inızalandı 
Ankara, 15 (Telefonla) - Fran

sız hükumeti ile hükumetimiz ara
sında bir nıüddettenberi cereyan 
etmekte olan ticaret ve klering an
laşması müzakereleri tamamlanmış 
ve anlaşma ile merbutlan bugün 
( diin) öğle iizeri Marmara köşkün
de verilen ziyafetten sonra Hariciye 
V ckalctil).de imzalanmrşbr. 

Anlaşmanın müddeti bir sene o· 
lup iki ay evvel denonse edilmedi
ği takdirde yeniden senelik devrele
re kendiliğinden uzayacaktır. 

Anlaşmalar 1 temmuı 193 7 ta
rihinden itibaren meriyete girecek -
tir. 

)f plomatlar 
konuşuyor! 

Bükrcc, ] 5 (Hu u i) - Çek Ba~
\'ekili lnıraya gelmiş ve Tataresko ile 
hugün iki nut ~örfüımiiı.ıtüı· Ezcüm
le Romanymım Çck~slo~·nkyadan si· 
pariş ettiği lıarh lc\'mmmnın para mc 
sele ini nıe\'ltmhalı etıni~lc:nlir. 

'AL!IIAN llARICIYE N ~IZIRTNI 
LOiVDUAY 1 ÇAGIRDILAR 
Derlin, 15 - \lmnnya Haririye 

nazırı Baron Von Teurtııb, fn,.iltere 
hü~~nıetiııin daveti iizcrine, b~ ayın 
23 unde Loclr:ıva gidecektir. 

NEURATll'D 4 1 SOi\'RA 
TJLOlfBF.RG 

Budapc tc, 15 (. \. \) _ }\J· 
manya Harbiye nazırı l\Ia\"(~şal Von 
BoJmbcr~, Macari tan müdafaa nazı
rı ı;eneral Rodcr'in davetine icabetle 
yakmdıı Iludap<' l<')'<' ~idrcektir. 

Tevkif Evindeki sahipsiz 
eşyalar 

İstanbul müddeiumumiliğinden: 
lstanbul tevkif evine ziyaret için 

gelenlerin üzerinde bulunup ema. 
neten idareye teslim edilen ve uzun 
müddet sahibleri tarafından müra
caatla almmryan ve şu suretle sa -
hibleri belli olmıyan eşya hakkında 
medeni kanunun Jükataya dair hü
kümleri tatbik edileceğinden tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında sa
hiblerinin müracaat ederek eşyala
rını almaları aksi takdirde bu eşya
nın hıfzı külfeti mucib ve bozulma
sı ve kıymetten düşmesi melhuz bu
lunduğundan bilmüzayede satılarak 
bedeli hazineye tevdi edilecektir. 

Dün 

'(Üstyanı 1 inci sayı/ada) 
tığı için han odalarında oturan -
lar büyük bir §a!kınlığa uğramış· 
lardır. Hanın bütün odalarında 
aeyyar salıcı bekarlar oturmakta 
olduğundan birçokları yatakiarını 
alıp sokağa fırlamışlar. di~erleri 
de eşyalarını pencerelerden at -
mışlardır. 

Cadde üzerindeki dükkanların 
sahipleri diikkanlarını kapayıp 
gitmis olduklarından buradaki eş· 
yalar kurtarılamamı~tır. Odaların 
da üçünden hir.bir e~ya kurtarıla· 
mad"n tamanıile vanmıslır. 

iTFAiYE JŞ .BASINDA 
İtfaiye grunları sokaktan han 

duvarlarına dayadıkları büyük 
merdivenlerden binanın çatısına 
çıkarak su sıkmağa basladıkları 
vakit han odalarının bir kısmı ti\· 
mamile tutuşmuş bulunmakta idi. 
Binanın birçok taraflRrmdan A.tes 
çıkması ve rüz~arın kıvılcımları 
mütemadiven etrafa sacması va • 
zİ't;eti güçleştirmekte idi. Bunun 
için Bevazıt, Bakırcılar, Vezneci· 
ler ve diğer civarda mevcut bütün 
sulardan alınarak binanın dört ta
rafından ve Disçi mektebi çalısın 
dan sıkılmağa başlanmııtı. 

Eminönü kaymakamı, Fatih 
kaymakamı, polis müdür muavini 
Bay Kamıran, ikinci şube müdürü 
B. Necati, yangın yerine gelmif 
hul•muyorlardr. 

İtfaiye kumandanı Bay İhsan, 
yanan binanın önünde itfaiye a -

büyük 
oldu 

bir 

rerek memnun olan Bay Mustafa, 
muvaffakıyetle yangını ıöndüren 
itfaiyelerin borularını öttürme -
ğe batladıkları anda herkesi f& 
tırtan ve korkutan bir telaş ve he· 
yecanla kotmağa ve bağırmağa 
hatlamıı: 

- Aman! nereye gidiyorsunuz? 
dükkanım yanıyor .. demeğe bat -
lam ıştır. 

Mesele §Uymuı: İhtiyar Mu tafa
nm <lükkanınm iistünJ~ki odanın 
sönıniiş elcktri~i bir an y:.ınmı§, son
ra sönnıü~ , ·e bu yanıp ~önme devam 
etmiş. Bunu gören ~Iustaf :1 ikinci bir 
yangının keneli dükkanm.lım tekrar 
başlıyacağmı eanarak tela~lanmıştır 

İtfaiye memurları, elektrik sigo•
ta mı sökerek l\lustaf anın tela~mı i
zale etmi~lerdir. 

Düjtkü yangın yedi dükkan ve bir 
hiiviik son si tem makincierle mü· 
cel~lıez marangoz f abrikasmı ya.k
mı:ı.trr. Dükkanların fütür.de ve iki 
tatı altında toP.lanan bekar odaların
dan ne kadar yandığı dün gece tehbit 
edilememiştir. 

Yangının marangoz falırikasmdan 
ne suretle çıktı~ı da henüz anla~ıla· 
manııştrr. Elektrik kontağınrlan ı;ıktr 
ğmı eiiyliyenfor okln~u ı;ibi içerde 
çalıfan hir amele cila yapmakta iken 
lıenzinin hıtu~ınasmdan çıktığını ııöy 
liyenler vardır. Bu amelenin yanp:ın
dan sonra ortadan kayholtluğu da ilft· 
\"e edilmektedir. 

Bn rİ\"nvctlerin ne derece doğr11 
olduğu hugiin lıclli olacaktır. 

mirleri ile beraber kumanda ver - --------------
mekte idi. Almanya ile ticaret 

Beyazıt meydanı, kapalıçarJı- •• k · / i b l 
nın Kitapçılara çıkan kapısı, Ba - muza ere er aş ıyor 

Büyük Radyo 
müsabakamıı 
Müsabakamıza iştirak etmekle 

mükemmel iki radyo sahibi 
olabileceksiniz 

.Radqo mü'sabakamıt 
kırcılar tarafı ve Üniversite hah - Ankara, 15 (Telefonla) - lk
çesinin parmaklıkları etrafı bin - tısad Vekaleti müste§an B. Fuad 
lerce halk tarafından doldurul Kurdoğlu Almanya ile yeni ticaret 
makta idi. Caddelerin kenarları anla§masr mi.izakereleri için, bu haf· ..tB~ 
bastanbaşa odalardan ve civar bi· ta sonunda Berline gidecektir. il t eh•· 

nasil olacak ? 
nalardan <:ıkarılan eşyalarla dol - çocuk nıahkümlar için Tafslliltı okuyunuz. Daha fazla ize e t 
durulmu~ bulunmakta idi. Yan - A k 15 (T 1 f 1 ) o l t 1 b il ld 1 mUrncıtB 
gının Dişçi mektebinin yanında h n ara, ... e el ona hk" l n 8 ersen Z erg O &rem ze 
1 kt . . b" "k b' t h eş vaşından aşagı o an ma um a· 
Oması me ep lÇtn HVU ır e - ~ ) b' J hh d d } edebilirsiniz J'k t k'l d' d T 1 b 1 k"- rın Ce7..a arını ır ısa ane e o • 1 

el eş 1 
e ıyo~ U'. a e e el r dı durmahırı yeni tadil edilen ceza ka· · 

tap arını taşımaga çalı,ıvor ar ı. h"k·· 1 · d d' Adi" 
Saat 22 de Abdülvehha U- nun~ . u um erın en ır. ıye 
' · 'k p k A Vekaletı bu maksadla yurdun muh· sere aıt marangoz fabrı ası a · t l"f 1 • d k hk" 1 'l e ı yer erın e, çocu · ma um ara mı en vanmuı bt,hınuyordu. Ma - h ı hh l k k · · 

rana h · 'k' t f d k' 15 rna sus ıs a ane er urma ıçın ,..oz anent'1 ' ı ara ın a ı , k'kl 
17 19 21 23 25 27 29 tct ı er yaptırmıştır. 

• • • · ı • ve numa B 1 'k" d l hh 1 
ralr dükkanlar üstteki odaların k u yBı 1 1 y~r. ehıs a ) aknl e açbı a· 
çök ı · ·ı t t k "d' T ca tır. ıtnun ıcın azır ı ara aı· 

• ~e erı 1 e u uşma t;,. .~ •.: a - lanılmışhr. Bunİardan birinin Ka· 
ınırcı Karabet, Çadırcı Rus hı, hur ra ..... ·· ld 1 htem }d' 
d V 1. d • • •uurse e o ması mu e ır. 

avatçr e ı. ça ırcı ve tnmırcı --------------
Osman ve diğer bakırcı ve sema-
verci diikkanları bu ıuretle oda 
tavanlarının tutuşması ile yanmış 
lardır. 

END1.ŞES1Z BiR ZAT 
37 ve 39 numaralı çerçeveci ve 

tabelacı Bay Mustafa, van~ın ken 
rH dükkanına bitifik dükkana ka· 
dar sirayet etmiş olmasına rağ 
men esvasmın hiçbirini cıkMma • 
mrşlı. Y" ngın yerinde dolasıvor 
ve: - "inşallah bizim dükkana 
kadar gelmiyecek.. diyordu. Ate~ 
!aat 23 le etrafa sirayet edemive· 
cek hale getirildikten sonra çö -
küntü arasındaki ateşlerin söndü
rülmesine başlanmıştır. 

Yangının iddetli zamanında 
caddenin kar~ı tarafındaki ve 
Ahdülvehar> User'in fabrikasının 
cephesindeki terazi ve baskül ta -
mircisi Vasil Aleksi oğlunun dük
kanı üstündeki odalara sıcramı§, 
fakat derhal yeti§en itfaiye me 
murları tarafından ıöndürülmü! 
ları boıaltılmıf olduğu halde hiç. 
tür. 

Bütün civardaki evlerin eşya· 
Iarı boaltılmı§ olduğu halde hiç
bir e§yasını cıkannıyan çerceveci 
Mustafa dükkanının kurtulduğu -
nu görünce sevinmekte ve şöyle 
demekte idi : 

- Yalnız başıma ne yapabilir 
dim. Eşyaları çıkarıp nereye ko -
yacakhm ki .. Büsbütün dağıla -
caktı. Yangından kaçırılan eşya -
dan ne hayır gelir! .. 

IKtNCI BiR YANGIN MI? 

Asiler 
Bllbao'yu almak Uzere 

Madrit'i teslime 
davet ediyorlar 

Bilbao cephesi, 15 (A.A.) - Rad· 
İo - l\'a~yonalin diin ak~anı saat 22.20 
de hildiriltliğine göre gene:al Da\'ila 
kumandasındaki kıtaat, sürntle ilerle· 
meğe de\'am etmektedirler. 

l"ranko hayrağı daha ~irndiden 
Bilhao<la birkaç evin üstüntle clalg:ı
Ianmaktaclır. 

Bilbaonun hanliyösii olan Rego· 
nada muharebeler cereyan etmekte· 
clir. Regonanın lıer an clü~meeine in-
tizar edilmektedir. "" 

lıIADR/D BOSınTILIYOR 
Madri<l, 15 (,\.A.) - Gener:ıl 

.Miaja, sivil ahaliye l\Iadritiıı derhal 
talıl iye eclilıuesini emretrnı~tir. Ge
neral hiitiin ı.iy:ısi te~ekkiilJ,~rle ame· 
Je te,.ckküllerini. tahJiye i~lerine yar· 
dnn elıne~e dıı\'et etmiştir. 

ŞF.11/R TEl/D/D EDIUYOR 
Pari;:;, 15 (Hususi) - 12 aı;i tay

yaresi, beyannameler atmışlardır. Be 
yannanıelerde czciimJe ~öyle denil
mektedir: 

''Nas ·onnfütlcr Madrirl cephP.~in· 
do birçok kıtalar tal~id etmi~lerdir. 
Smı tanrru:; vahln!mı~tır. Madrid 
o zam<ın Mnlnp,n gibi birkaç f{iin i~üı
de dii§ect!ktir. Taarruz r.mri verilir t't! 
rif mc:: binlerce in.~an ı•e mıılıtclif ÇU"fl 

lnnlo toplar Madrid cephesinin bii· 
Zahmete girmedikten başka tiirı nolitalamıda lırıref,·etıJ gcı,;·ccc/;· 

eşyalarının da kurtuldu~nu :.rö • /,.,.<fir. 

~ 
Bir müddettir kuponlannı koydufumuz radyo müsabakasının ~diri ' 

yaklaımı~tır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafile b 
yor uz. 

MUıabakaya radyocular da i~tirlk edebilirler. 

RADYOCULARIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

t - Milsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak üıere 
i~i 

esas üzedne tertip edilmiıtir. d biJiC• 
2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak e e cıe11tr 
3 - Müsabakaya i;tirake çağınlan ve bunlardan iıtiraki kabul er ,~ 

rin adları önceden ilan edilir. Radyo acentelerine m~~tup1' ıtti'ıY 
derilmiıtir isimleri unutulan müesseseler taf sil1t alabilırJer, de'pti 
edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları peY 
bildireceğiz. ısıUtl' 

4 - Müsabakaya iştirak edecek radyolar memleketin tannnıut utıtfr 
. . ~k d . . r h . . • ve tecr haaaıslannın ııtıra e eceğı bır en eyetının muayen 

ne arzolunacaktır. ~ı11ele' 
s - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika 1111 jll11 

rinden ayn ayn birer birinci tefrik olunacak ve birinci geterı 
edilecektir. ve o~11' 

15 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın abna~ak 
yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecektır. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLAR! 

J 
,,,,. 

ııo 0 ıı ı-ı - KURUN Gazetesite neıretmekte olduğumuz kuponlar aıılı 0 

en ıon on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz malumatın Y cJ ı61' 
duğu bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on attın 
gelecek mektuplar müsabakaya ittirak ettirilmez. bir ti' 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yUz yirmi adetten ibaret ~~arı ı~" 
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika rad~O e ait ıııil' 
yalnız birisine i~tirak olunabilir ... Her iki rady<> makinesın 
sa bakaya girmek için iki takım kupon göndermek lazıt11dıf·. 

3 - Kuponlarla gönderilecek kiğttta ıu malUmat bulun111aJıdır • 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - : Senesi. 
C - : : Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 1ar ,,,. 

i 111ark• .11cl 
4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hang ;ki ı:ıırı 

1
, 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında dyo ıJ' 
Amerika r• ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir 

kinesi hediye edilecektir. dSll 
Eksik kuponlarınızı gaze!emlz fdare•111 

tedarik edeblllrslnlz . 
Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. d ~fi 

V AKIT Propağarı • 
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b '~ RSA 
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l(adırcan KAFLI Tefrika: 7 e Wu.ıalıodıt yıJdıır ı.an-ut ulJuıJ.ar, tıu 
rtade tuuaıııeJe ıonml .. rdlr. KnkamJaı 
..aat U cı., &utpıuııı ... ıış fl,yı&ttarı lD' lbur Bey Prensese " arşı g6rtllmemlş dere· 

e nazik davranıyor, fakat bu incelik 
•sınde hiçbir zaman o yüksek vakarını 

kaybetmiyordu 

P A R A L A R 
• zsıerıta 
•Dolar 
•Frank 
0 Uret 
•Belçika Fr 

balık vardı Bu yerler sanki lıir <lü~· • DrallmJ 

ti27 -
l2t3, -
l14-
l:?l
ti!-

Pezeta 
•Mark 
• zıou 
• Pengo 

' ıı:s.-
23 -
~·l 

l!
a2 -- Ne yüksek kalpli aclaın ! ~e, 

~. r ı;en~ güzel, ku"etli 'e zeki 
1 ıui? fükcınmcl Hitince konu 

?r. Yunanca da lıiliyorrııuf. Ha
de benim beğendiğim bir aılanı 

1• Fakat hu n<lamnı nıı.:ıl oldw 
'1ıı farkında tleğilclirn. Şirrnli an· 

0rurn. İ~te o gddi. Anneciğim, herı 
11 seviyorum. Ondan lıaşka!'ını 
c,llteın ben. Ren yalnız onunla 

Ud olururıı. Yurchırmız ela ım llıa. 
'nliğe kaHı:ı;u}or. O 1 IHmını~. 

b • de luri tivannul:ıın. Ne çıkar? 
qftj • • 
llı.i Hıyanlarla e,·Jennıck ya ... nk değil· 

§ 0 nlardn ... 
%·Yatağına uzandığı zaman gi)zle
'itı~ kapıyor: göğ üniin ii·tiinde lıiri
te 

1 sıkar gilıi kollarını kavu~turuyor 
'llt dı:ıdaldarı yarı açık olduğu halde 

8!k soluk alıyordu. 
t' f,rtcsi giin ımır Beyin ''ereceği 
'tafcti lıüyük heyecanla hekliyor; 
~ık ne olur u ol un ona hatla: 
l'ıı - Uen sizinle e\ lcnıııck i,.tiyo· 
llı'n · · ı k' · 1 • · en sızın o nıa ıı:-tıyo.-um. 

-30-

KEŞKf: GELME EYDi! •• 

~ 'Cç gUn ~oıırn lıii) ük Türk do

'd:llıa ı y«'lkcnlcrini açnıı., Ağrihoz 
•tı.a doğru uznk\asıyoı dıı. 

L Umur Br.v amiral 1:cmisini11 kw 
~.. . - ~ 
dııld tasınd:ı :ıvnkta duruyor; denizi 
'İi .. ''raıı iki 'iiz elli ~enıiııin denize 

~l~er;k uçan hilyiik ''e beyaz kar
ı, ar gılıi ilerle, i'"in i <1erin hir lıa1.-

8 - • 
C)"re<li\'ordıı. 
Gözleri ileride, di. 

)t '\rk. ·ınJa kal~n R"n~ e ııüzf'l 
>oı'nse ın havali gittikçe o;,iliniyor~ 
~Unun ii·tlindr.ki ,·eni zaferlere ka· 
!~ak için sahırcı;,lanıyordu. 
~ırada kıyıda hüyiik bir kala· 

:?ll -
.>i'1 
~s -
66. -

mandan ,!eğil, kendi lıükünularından • t.vtcr• Fı 
uyrılıyor<lu. Hiiylik Türk o"dusunun : Leva 

orada kal<lığı iiç p;ün içinılı~ lıiç kim- • KF1°"ı:. k. 
. l .. 1'1 1 ron "'' jj -

• IAy 
•Dinar 

Yen 
• Kroa ineç 
• Altıa 
• Bıınknot 

32 

lOJl 
2~ 

senın rnrnu hile kan:ııııanııı, usle '' • ŞUln Avıa 2300 
yerJi halk fazla malıml ,·e mallarıııııı----------------
iyi fiyatlarla Türk ordusuna ııatmır Ç E K L t:. N 
larclı. 62 ;. • Viyana t 2()2;; 

Yerli kızlardan Türk delikanlı- • Nevyor• 0,787:-> • Kadı1d l3 Sn;; 

!arına ı;ünUl ,·erenler 'c onlarla an· • P•rtt 
d • llı!.llA.oo 

l 7 j l il • Berllıl l t16:>-l 
lo:i 9'.f.? • VarfOYe 4 163 

la~arak evlenınivc karar verenler e • BnlkHJ 

ol;ııu~tu. Fakat Umur Rcv harb sınr e Atin• 
4 Gi38 • su11apeote 3 95;,ıj 

>-ında biiyle ~eyler clüı;iinülcınİ)eceği 
,.e yapıJamıracağr i~in k:ıbul etme· 
mi~ti. 

Ordunun 
çoktu. 

Fakat bunların iı;inde 
dı ki 6CS:.izce a~lıyor<lu. 

Bu, prense.! Liçya icli. 

üzülenlr.r 

lıirisi Yar 

~i 30 • BUkr" 107 ısı;.ı 
• Ctne"" 3 4-l36 • Hel~ac 84 00~ 
• Sotya 63 8!17;i • Yokoham• 2 i !45' 
• Aml!teroıu.. l -i3l • M011kn•• 23 98~ 

• """• ~2.62 S • loltnkholm 8 ODS:? 

ES H AM 

lş Bank1tsı uso 
A..zıad•llU :?,i 3() 

Reji 

Ştr Havnv . 
•Merker eıınltS~SO 

U. ~lırort.a 
Bomontı 

~. 

l'ro.nlVll) 

• (,..'lmen•..o 
Guynn Del 

Ş.lı ~I 

8&JY9 
$ark m. tcta 
relttnn 

.-
Donanma hiraz uzakh§ım·a lıt· 

men kıyıdan 3} nhlı. Kal.:n.in en ) i.ik: 
sek kuleiiİnc çıktı 'e or:ıdPn hcya:t 

il , •tlkrazıai-mrnılilini sa ama~a ha~la!ıt. rah vlller 
ıı.:ıelrtr11ı • 1933T.HM t l!S4r> 

Ayni ınendille ~özl~rini ,le siliyor· • • • a ıs20 
du. 1 • .. • m 1810 

Fakat Umur R~Y ona lHkmnordu L1Uk.Oıtbll1 ~:, -

('ram Ya, 

Kıbtım 

• ı\D~IO t 

•Anadolu 0 
4.0 ı;; 
tO,la hile... · · &:rreııt l••lk ~ıj -

llrlı! A U 00 "nıtJolıı m 
Ye:il ha~ raklar eny.iu denizde s. l!:l"l\lrunı \)i 1ıı1umc8llll A 44 _ 

kayboluncaya katlar hep ayakta 'e ._ ___ _. _________ ...,: 
gözlerini onların gittikleri ~ola clikt>· 
rck ayakta ılurdu. Sonra ııclasına çe-kildi. ,_ _____ ,... __ ..., ___ mllllll! 

- Niçin huraya geldi? .\lı, ke~ki 
ı:;clme eydi. Madrmki ı;eltli, niçin lıu 
kadar yiil.: ek kalplilik gtielercli? Bü· 
tün ~u ülkeleri yakıp ~·ıkıaa~·•h. Bu 
ka1cnin yerimle bir yığın an
kaz hırak11aydı. O zaman onu l!evmi· 
yeccktim 'c kalhiıııi alıp ı:iitiirınive· 
cek, ben hii) !e ~ iirr~i gii~·i;nden ko· 
parıl an hir ı:a' allı olm" acaktım ! 

Diyordu. • 
( Arka.!ı var) 

T k • Çar§amba Perıembc 
8 Vlm 16 Haziran 17 Haziraı~ 

===::::ıı::====== 7 R. Ahrr 
UUn dotufu 
Gtın lıalıfl 

Saball naınu 

=>ti• namazı 
CklnıU .nauıuı 

4.kp.aı D&IDUI 

Yat.ı aa.ma. 
c.m.u 

tıım (eç9D C"(lnlerl 
T&Jm kalan g11Dler1 

4~8 
19.4!' 
:\00 

1214 
16,11> 
19,4.1 
2f .44 

2.08 
167 
H/8 

8 R. Ahrr 

428 
19 4:~ 
3,0\1 

1215 
16.16 
19 4.l 
2?.47 
~.07 
168 
197 

t LAN 

Edremit kaymakamhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Edrcmi~ civarındaki Bostancı ılıca binasının 

yeniden inşası. 
2 

- Keıif bedeli: Ketif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 
3 B . . - u ııe aıt ıartnamcler ve evrak: • ôCl.E NEŞR1YAT1: 

·> ·. lstanbul Belediyesi ilanları _·. 
17 
18 

19 

21 
22 

Haziran 937 Per. embe 

.. .. 
., 

" 
Cuma 

,, Cumartesi 

,, Pazartesi 
Salı 

" 

ı 

181 

401 

451 
651 

ııa 

" 

" ,, 

180 
400 
450 

650 
876 

Belediyeden aylık alan 
!arı yukarıda yazılı günlerde 
Bankasından verilecektir. 

emekli ve öksüzlerin Haziran 937 üc aylık macış· 

aylık cüzdanların<laki ted:yc sayılarını ıöre Ziraat 

Aylık sahiplerinin maaş ve nüfus 

len g:inlcrdc müracaatları ilan olunur. 

Kalıımışta Kalamış caddeı;inde deniz 

cüzdanlariyle beraber yukanda gösteri· 

"B .. "3398 .. 

Senelik muhammen 
kirası 

ilk teminatı 

banyo yeri. 7 5 5,63 
Floryada yeni çarııda 13 No. lu ga." 

zino ve bahçe. 300 22,50 
Anadolu kavağrnda iskele meydanı 

sokağında 17 No. lu dükkan. 96 7 ,20 
Rumeli kavağında iskele civarı soka· 

ğında 7 No. lu kayıkhane. 18 1,35 
Şehreminin:le büyü'< Saraymeydanın-

da 64,40 metre murabbaı arsa (938 ma· 
yı:;ı sonuna kadar). ıs 1,13 

Yukarrda semti. senelik muhammen kiralarilc ilk teminatları yazılı olan 
mahaller ayrı ayrı kiraya verilmf'k üzere açık artırmaya konulmuıtardır. Şart • 
nameleri Levazım miidürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubilc beraber 28-6-937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B .. ) (3316) 

Oktorva resminden Belediyeye 5636 lira 7 7 kuruı borçlu iken vefat eden A· 
bacızadc İsmail Hakkının vercsesine kalan Anadoluhiaarında eski Toplar önü ve 
yeni kale ~okaf.ında 2-4-6 numaralı sahiıhane ve altındaki kahvehane ve bak· 
kal dükkanile dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan 
emlak ile yine ayni verescye ait Fatihte Ferhata~a mahalle ve sokağında 7 nu • 
maralı 1440. lira krymet takıdir olunan kagir hane borcun temini tahsili için 
tahsiliemval kanununun 9 uncu ve 13 üncü marddeleri hükümlerine tevfikan 
açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 28-6-937 pazartesi günü 
,.e son ihalesi de 8-7-937 perşembe günü daimi encümende yapılacaktır. Mü· 
zayede kağıtları ve buna müteferri şartname levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Anadoluhisarındaki emlak için 225 ve Fatihteki emlak içi 108 lira teminat pa • 
rası yatırılması lazımdır. İsteklilerin yukarıda yazılı teminat makbuz veya mek
tubilc beraber yukarrda yazılı günlerde daimi encümende bulunmalıdırlar. 

isten bul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii 

Tophanerlc eski topçular yeni Naca

tibey caddesinde 343 No. lu dükkan: 

" " .. .. .. 
" .. 371 " ,, 
" " .. .. " ,, .. 315 " .. 
" " " " 
" " 401,403 " " 
" 

,, " " " .. .. 407 .. .. 
" " " .. .. .. ., 421 .. .. 
" 

,, ,, .. .. .. " 
433 .. 

Senelik muhammen 
kirası: Lira 

150 

72 

120 

36 

36 

24 

30 

(B.) (3315) 

Kira müddeti 

ı \'ıl 

2 

2 

2 " 
2 ,, 

2 

2 ,. 
. . . 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

Yemişte Şeyh Mehmet Geylani ma • 
hallesinin meyhane sokağında İstanbul 

Saat 12,30 Plllkla TOrk muslktl!1. 12,60 Balıkhanesi içinde mezat yerindeki so • 
Hav&dlı. fa,<>:> Muhtelif pll\k nt1'riyatı. H 00 ~ k . k · C - Fenni ıartname. 

D - Huauıi !artname. 
E - Metraj ve huliaai kegife cetveli 
projeler. 
evrakı Edremit kaymakamlığından ıö • 1%· f ıteyenler bu §artname ve diğer 

itler. 

~ ~.- Eksiltme 28-6-937 pazartesi günü saat 15 de Edremit kaymakam· 
•resinde yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf uıulileclir. 
~trl'tı.6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat teminat 

'•i ve bundan başka aşağıdaki vesikalan hamil olup göstermesi lazımdır. 
A - Ticaret odasına kayıtlı bulundu
ğuna dair vesika. 
B - Bu gibi inşaatı yapabilecek fenni 
iktidarı bulunduğuna veya evsafı haiz 
gösterecekleri inpat ustabaşının nafia
dan veya sair fen heyetlerinden aldığı 
ehliyet vesikaları. 

~eıİıl: - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev
llljtitı kadar Edremit kaymakamlığı dairesine getirilerek eksiltme komisyonu re-

~ makbuz mukabilinde verecektir •. 
~'ıl..r 0 sta Ue gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
~ l~ tclmlı olmasını ve dış zarfların mühürmumu ile iyice kapatılmış olma • 
~r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~~~~~-~~~~~~~~~--~ 

Boğaziçinde Boyacıköyündc ikinci sokakta eski 2 yeni 4-6 No. lı,ı 

00 
ahşap 3 oda harap hanenin tamamr. 
Ortaköydc Pişmiş oğlu sokağında eski 40 yeni 70 No. lu ahşap 3 oda ·,, 

as \'c bir bahçeli hanenin tamamı. 
H:asanağa mahallesinin çaylak sokağında eski 96 yeni 94 No. lu 172 

'i metre 50 aantim ar;anın tamamr. 
~tibirıdUka~ı~a yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile 23-6-937 

1 
·~tn ıtıbarcn on beş gün müddetle açrk arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
0tı11 937 pcrşcmhc günü komisyonda yapılacaktır. 7r 7,.5 pey paraları Be • 

'-'akınar müdürlüğünde mahlulat kalemine gelmeleri. ( 3148 J. 

Son. ' gu yıyece satış yerı: 

AKŞAM NF.ŞR!YATI: Yedıkule<le Fatih Sultan Mehmet 

73 1 .. 
mahallesinin cami sokağında 34 No. lı 

Saııt 18,30 PJ4kla dnruı muslklsl. 19,30 d"kkıı: 30 2 
u "nın yarı payı: " 

Mandolin orkutrıı.sı: Berk ve arkadaşları. . . . .. 
20 00 Nezihe ve arkadaşları tarafından ml' • Yukarrda cins ve mevkılcrı yazılı emlak hiıalarındakı bedel ve muddctler 
Bf~lsl ve halk earkılnn. :?0.30 öme.r Rıza ta- üzerinden açık arttırma usulile kiraya ,·erilecektir. isteklilerin ~e tediy: şeraiti
ratından ıtrapça ııöylev. 20,45 Blmen Şf'n ve ni öğrenmek istiyenlcrin. 1-7:-93 7 per~embe günü aaa~ on dortte y~zde 7,5 
arkada§ları tarafından TUrk musikisi ve halk pey akçalarilc Milli Emlak Muclü~lüğün;ic toplanan komısyona gelmeleıı. 
,arkılart (Saat ayarı). 21,15 Orkestra. (M.) {3413) 

Saat 22.15 Ajans ve borsl\ haberleri ve 
reteııl gUnUn programı. :!:!,30 Pl&.kla sololar, 
opera ve operet parçaları. 23,00 Son. 

ilk baharseııeri 
Türıenyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
V AKIT Kitabevi - 75 kuruş 

Aylık 

a aylık 
6 ·~·hk" 
l'ıflık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

iUtmltkı>t •temlt'kl'I 
itinde dışında 

9.~ 

260 
·ti.'~ 

900 

1~ Krt. 
423 Krı. 
820 Krt. 

1600 Kr5. 

-Tarifesinden Balkan blrlig-1 için ayda otuz 
kunıı dU§UIUr. Posta birliğine gfrnıiyl'D 

yerlere ayda yetmiş be§er kuru§ 
. r.ammctl!llr. 

rUrklyenın bt'r po•ta merkt>zlnd• 
KTTRU'Na abone- yazılır. 

Adreıı değl~tlrme Ucr,.tl 2:'i kııruşttJr. 

Devlet Demıryolları ve Limanları işlt-tme 
Umum · idaresi ilanları 

Muhammen bedeli )4690) lira olan, yüksek kalitede ıönmemiş kireç 29-
6-193 7 salı günü saat 15 de pazarlık suretile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 351 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat mektup 
veya makbuzları ile k'1.nunun tayin ettiği vesikalan, tekliflerini hamilen ayni 

gün saat 1 S de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler Ankara-da Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk 
~eniğindc ve Eskişehir mağazasında görülebilir· (3365) 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar Belediyesine ait 19789 lira 68 kuruı 

bedeli ke§ifli hayvan pazar yeri intaııdır. 
2 - Bu in§aata ait ıartnamc, plan, harita ve diğer evrakları bir lira bedel 

mukabilinde Afyon Belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu inşaat S-6-937 tarihinden itibaren 29-6-937 tarihine kadar 24 

gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden ek!-iltmeye konmuştur. 
4 - !halci kafiyesi 29-6-937 salı günü saat 14 de Afyonkarahisar Encü· 

meni Belediyesince icra kılınacaktır • 
5 - tsteklilerin artırma, eksiltme ve .ihale kanununun kapalı zarf hakkın • 

<laki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatinden bir saat önce zarflarını 

vermiş bulunacaktır. 

6 - Teminatı muvakkete "1500" liradır. 

7 - Fazla mallımat almak isteyenler tahriren veya şifahen her gün Afyon• 
karahisar Belediyesine müracaatla istedikleri malümatı alabilirler. (3335) 
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ve SMA LAMA 
OSTD 

. 
PANTALON 

p E •• 

Son Moda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ GALATADA MEŞHUR 

Elbise Bulacaksınız Mağazasında 
Tediyatla dahi 

HAFTALIK ve 
muamele vardır. Telefon 43.503 

. · . .., .. , .. , . t " ... 

cı A 
•• u E 

1 Hazirandan 

Fiyatları indirilen Av ve 

itibaren 

Nişan Malzeniesi 

Ct N S t 

En all kara ıav barutu 
.. " ,, ,, ıU 

" u o ,, ,, 

Birinci nevi dumansız av tlarutu .. " 
,, 

" " " .. " .. 
:tkinei nevi 'dumansız .. ,, 

.. .. .. .. ,, ,, 

,, 
•• .. 
,, 
,, 
H 

,, 
Yerli dumanlIZ av barutu 

,. .. " 
,, 

6 m/m Flober Ku11unlu 
6 m/m ., tek ıarjlı 
6 m/m ., çüt ıarjlı 

o 
,, 
,, 
., 
., 

9 m/m ,, kurşunlu • 
9 m/m ,, tek ptjh 
9 m/m ,, çift şarjlı 
Kmnızı renkte lüks av kovanı 70 rn7m 

,. ,, ,, ,. ., 65 m/m 
Mor renkte av kovanr 

Kırmızı renkte ve iki atmıa milteham mil av ko. 
Turuncu renkte av kovanr 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 

Kayısı renkte av kovanı 
Yeıil renkte büyük kapslillü av kovanı 

Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanr 
Kul'§unt renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

mor .. .. 
,, turuncu ,. ,, 

,. kayısı U H 

.. kuf§uni ,, ,, 
Keçe tapa • • s ! 

Yağlı tapa ı • ı , 
Yağlı takını tapa • ı 

Kapalı kapsül " • 1 

Av saçması: 
3 kTioluk torbası 
ı ., kutusu 
1/2 ,. kutusu 

Mikdar 

1 kı1oluk kutusu 
1/2 ,, 
1/4 ,. 
1 

1/2 
1/4 
1/10 

1 
1/2 
1/4 
1/10 
1/4 
1/.10 

,. .. 
,, 
H .. .. 
" 

" ,, 

,, 
., 
,, 
,, 

" 
•• 
" ,, 
" ,. 
•• 

adedi 

" 
" ., 

" ,, 
paketi 

" 
" .. 
" ,, 
" .. 
" .. 

adedi 

" 
" .. .. 

yüz adedi 

.. 
paketi 

kutusu 

F t ~TL AR: 
Eski 

Kuruş Ş. 

290.-
150.-
80.-

800.-
400.-
200.-
so.-

600.-
300.-
150.-
60.-

175.-
70.-

1.50 
1.50 
2.-
3.50 
3.75 
4.-

450.-
400.-
350.-

350.-
300.-
300.-
275.-
250.-

275.-
200.-

9.50 
9.-
8.-

1.5o 

40.-
75.-
85.-
75.-

157.so 
52.SO 
26.25 

Yeni 
Kuruı Ş. 

220.-
115-
60.-

600..-
300.-
150.-
60.-

500.-
250.-
125.-
50.-

150.-
60.-

1.-
1.25 
1.50 
1.75 
2.-
2.50 

325.-
300,,_ 

275.-

275.-
_225.-
225.-
200 
200.-

225.-
175.-

7.50 
7.-
6.50 

6.-
5.50 

25.-
50.-
60.-
65.-

150.-
50.-
25 

Matbu Fiyat Listesine Bayilerdeki 
Bakmayı 

KıRUN doktoru 
Necaettln Atasagu, 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumarteıi gilnleri 14 den 20 ye ktdar 

muayene parasızdır. 

Unutmayınız! 

Diş Doktoru 

G:D lb>e~ ODçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarm kabul eder. 

Edirnekapı, Kara~Umrük Tramval 

Durağ. No. 95 

• 
Si 1 

ZA Y 1 

481 numaralı ıoför vesikamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Yahya 
.(V. N. 22298) 

nezdi de 
ıl 

• 

ldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
ıdi. Buruşmuş, sol· 
muş ve ihtiyarla . 
mıştı. M:ıamafih 

karakterim henüz 
gençti. Dansı sc· 
viyordum. fakat 
hiç kimse !)eni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugür.ün er • 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 

ile istişare ettim. Dedi kı: Cildi • 
min "Bioeel .. i cildi teni taze tu- . 
tan kıymetli cevheri • aıalmış • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
ccl,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir.. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dairnıiııde To 

kalon kreminin terkibforle mcv. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!,.rde gö· 

rlildüğü gibi memnnn!yetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapı~rlld 1ıaı9" 
ıını veren hususi ve lnyınetll 
maddeleri ihtiva eden yrni 'ff 
gayet ince bir pud:a Ku!lan~ 
Hemen hemen gayrimer'i olof 
sudan, yağmurdan ve tagari't 
ratı havaiyeden kat'iyyen ~il* 
essir olmadığı için banyt>nuıu r 
lırken veya sıcak bir sa1ondt 
dansederken terleseni? bile ~ 
zünüzde sabit kalır. Bu re'':.:: 
pudranın şayanı hayret ve o# 
jinal renkleri vardır. Bu c:asifı 
keşif pek büyük ve maıi fcdak&r" 
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmı~tir. ve 
Tokalon pudrasına karrştrrıtnut• 
tır. Her yerde Tokalon kıeıD 'ff 

pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon mütterieınden müeueıemize mektu 
yazanlann müıahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıy· 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınrzı kullanmak surctile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldığini gördüm. Bu hal 
kada§lanmın bile nazan dikkatini celbet ti.) 

-·ı M. F. S. M. Burıa 
(Tokal on kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok iıti 

fadeıini gördüm. Bu krem ve eısiz pudralanıuz sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

' Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektupların aır1Jan dosyalarımızda saklıdır. 
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