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Dersim hadiseleri etrafında 

Mübalağalı neşriyat! 
ık Dersim dağlarında askeri harekat veya tara
a hareketi yapıhyor gibi haberler doğru değildir 
ı\ncak sarp yerlere sığınmış olan eşkiyanın 

ilticası beklenebilir 

kiya r islerinın, isya 
d lerinin çoğu tesli ol 

s rger 
tur 

~· 
ıQ iki gündür bazı arkada~la-
ıın Dersim hareketleri etra· 
t~'-ha.kikate uvmıyan ne~riyat 
41tlarını görüyoruz. Baıvekil 

. et İnönü en ıon Dersim vazi
~lli Büyiik Millet MecHsi kür
.11den §U suretle i1ah etti: Cu

n }°et hükumeti iki yıldanberi 

0 Celi vilayetinde bir ıslahat 
&tamı tatbik etmektedir. Yol-

' ltıektepten, karakoldan, ' di-
1.ttaurni tesisattan mllhrum o
bu rnıntakayı memleketin di
~ıaırn ları ile ayni medeni se-

1e getirmek için başlo.nmıt o
• U irnar ve emniyet progra· 

l\iç ay evvel bazı e"kiya serger-tr· ~ 1 tarafından mukavemete 
t&.ttııştı. Bunun üzerine hüku· 
t bersim mıntakaıında asilere 
~ tedip hareketlerine girişmiş· 

ı; ay '1ıcwcuu ocılc:u bu iharckol-

•e>n günlerde bu sene için mu· 
tn hedefe varmıştır; yani 8.-

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4 SU. 4) 

.. ,111111Jlllll1t111ıl! 

ersim mese· ı 
lesi nedir? ) 
a,, memleket me- J 
8&/esinin şimdiye ) 
k~dar geçirdiği \ 
biJ.tün saj'ahatı bu { 
filin 4 üncü sayıfa- ~ 
llıızda okuyunuz. ) 

111111111t11ııı111 Mffll..... 111lllllt1t11llllHllt11111ıııt11~ 

u 
Der iındtki çt>tr rei-leri 'e sergcrdelerdcn 

A ,.,,ğı K arn1>allı n~ircrimlcn 
11 ii ") İ rı nğtı 

Karal"'llı a~İr<'Iİ r<>İsi Mclmıcd 
Ali <ığa 

Başvekil Elaziz'e 
hareket etti 

inönü'nün seyahatine Milli 
Madaf aa ve Sıhhiye vekil
lerimiz de işi irak ediyorlar 

Ankara, 17 (Telefonla) - Baş- 1 
vekil İsmet lnönü, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Rü~
tü Aras bu sabah 10,40 da Ankara· 
ya geldiler. İstasyonda Meclis reisi, 
Ankarada bulunan diğer vekiller, 
mebmılar ve generaller tarafmdan 
karşılandılar. 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 4) 

Bir nunıaralı 
Halk düşmanı 

BUtUn Amerika pollsl 
onun peflnde 

Ya ölü, ya diri 

Gelecek bir harpte 

Almanya 
Nazi Erkônıbarplerl
nln gizli tutulmuş bir 

planına göre: 

Fransa 
Üzerine Holan

dadan yürüyecek 

Ş_ayısı heryerde 

Telgraf adresi: Kurun • tstanoul 
Telf>f. 21413 (Yazt), 24370 (idare) 

PARA 

CEVAP 
bekliyoruz 

Ali Paşa karşısında 
Naydenof 

Bulgarlar 
getirerek 

bu iki ismi ganyana 
bize cevap versinler 

Dün çıkan yazımızda Selanik 
bulgar jimnazı ilk direktörü Rayno
fun Selanik valisi Ali paşa hakkın
daki güzel sözlerini Bulgar gazetele
rinin önüne koydu1'tan sonra, bu -
gün Türkün asaleti ile, Balkanlarda 
kalan türklcre karşı bulgarların 
takib ettikleri imha ve temsil po· 
litikasmın mahiyetini tebarüz ettir
mek için, Bulgaristanın eski mt1arif 
nazın Naydenofun ha~in bir mua -
melesini ortaya koyacağız .. 

Bulgaristanda 823 bin Türk ya
şamaktadır. 5Q yıldanberi en çetin 
esaret zincirleri arasında manen, ve 
maddeten sıkıştmlrp ezilmekte olan 
bu varlığın elinde ve avucundaki 
bütün maddi kudreti alınmış, sefil 
ve peıişan bir hale getirilmiştir. Çe
şit çe~it komitelerin zulmü ve işken
cesi altında öldürülüp namusu pa
yımal edilen bu zavallı tiirklcrin, vak 
tile ecdaddan kalan tahminen iiç yüz 
milyon leva (yirmi milyon lira) kıy-

Yarınki sayımız 
lıavemizle birlikte 

14 
Sayı fa 

Sovyef /erde 
Merkezt icra komitası reisi 

intihar etti 
To~ko,a, 17 (.A.A.) -Ta :\ ajac

ısı bildiriyor: 
Rirle .. ik Ru•va Ciiınhuriyeti ~1er

ke7.İ lcr: Komite·İ rci•i Çerniko, e, 
ah~i ve aile' i .... hah dolayı 'ile, 16 
ha7.İrancla İni ihar etnıi ~tir. 

KU 

metindeki vakıf emlaki müslüman 
çingeneler vasıtasile hükumet ve hu· 
susi e hasın eline geçmiş ve geç
mektedir. Elli yı]danberi Bulgaris
tan tüı kleri arasında yetiren hir h: r 
müne,·ver Türk barındı:-ılmı::.mı~. : _, 
'öldürülmüş, yahud firara mecbur 
edilmiştir . 

Komiteler yalnız birkaç yıl icjn
de Paşmaklı mebusu Hacı Galib of 
lu Hüseyin, Meııtanlı mebusu Ab::li 
gibi millet mümessillerini öldürmüş· 
lcr, Deliormanm en açık göz türk• 
lcrinc:len Büyükada köylü Hafız Os· 
man, Liplikli İbrahim gibileri SCJ • 

kak ortalaı:ında . boğazlamışlard!r . 
Türklerin zengin çiftlikle"ri g;ıy

rikanuni bir şekilde 7..aptedilerek 
bulgarlar ara~mda tak~im edilmiştir. 
Nevr..-!kop, Cumaibala, Menlik gi
hi Buldar .i\hkedonyasmdaki kAsa • 
balarda yaşıyan bütiin zen~in türk
ler tehcir edilmişll':rdir. Çiftlik Fa-

. (Sonu: ~a. ! Sü. 1) 

Siyasetler 
değişti mi? 

TJonrlrııv11 ~jıf,,c,,/.· nlnn R. 
1' 011 Neurnılı 

(Y ll7t\:J: 6 ncıda ·ı 

ilavesi 
69 uncu sayımızı yarın veriyoruz 

Bu sayının içinde: 

Çöl e yak ızl rı 
Son senelerde yazılmış Fransız 
lılkôyelerl arasında en \'Ok 

beğenilen hll,aye 

Li dberg şimdi nerede? 
Atlas Okyanosunu ilk J;?eçl.ın 
Amerikalı kahramanın bugün 

Almanyadan çıka
rılmış bir zabit 
bunu ifşa ediyor 

llrıc<•rnlı /ınnıtım ıı•fr·i"'" cdcc·r~imi:: Çocuk. 

nasıl çalışdığını öğreneceksiniz 
sinema ve karikatürden başKa 

üzel g"'rün bir rı11111amlı lıall.· dii~111tmı Oillinp;<'r 
rcılmlmıdıl:tan $()flf"(I 

'~ r>Mnmr llfl:ırlm111~ oları 
1nan gcrıernli Von Ep 

Al-
(l'azısı 2 inci sayı/ııda) is iyor m sunuz ? .. Yakında neşre-

diyoruz 
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CEVAP 
b.ekliyoruz 

Ali Paşa karşısında 
Naydenof 

B ulgarlar 
getirerek 

bu iki • • zsmz 
bize cevap 

ganyana 
versinler 

Bulgaristanın cshi IUacırif nazırı Nartİ<'n~f taraf ırıtlan lıa~~~ bir sıırettc li~p·;: 
h lan Sumuııduhi (Tiirk Muallim nı~/, t<!bı) nde ı>lwruf' 1 urh mchtt•pl~mı<. · 
öğrct:nenlik ederi.en azil ve arıayı;rdıı ([(iç etm<'~C mecbur oları Rulgarıstc:ıılı 

öğretr: ıı:ıı hı:lanmı: ı 

(Ü.~tyanı 1 inci sayı/ada} vekil Çankof ile görüşüp Bulgari~ : 
tan türklerinin belli ba§lı derdlerım 

hiblerinden 20 kadar Türk yıllardan anlattı.. Şumnu muallim mektebi -
beri emlaklerinin iadesi için Sofya· nin yeniden açılması için yapılan 
daki resmi makamat nezdinde teşeb- müracaatı Çankof Naydenofa hava
büslcrde bulundukları halde bütün le etti. Sobranya binası dahilindeki 
ınüracaatlnra red cevabı verilmekte· huııusi odasında Türk heyetini ka -
dir. Bu türklerden bazıları B. Naz- bul eden maarif nazın Naydenof, 
mi, başta olduğu halde Sofyada hala muaJlim mektebinin açılması hak -
sürüntip durmaktadır. kmdaki ricaya aynen şu kelimelerle 

Bulgar te:bası türkler. amelelik cevab verdi: 
ettikleri fabrika ve müesseselerden ••_ Fakat.. Gospodinler .. Her 
çıkarılarak işsizlik neticesi açlığa devletin kendine göre bir maarif 
mahklım edilmişlerdir. Hükumete siyaseti vardır. Bizim siyasetimiz 
olan borçlarını ödeyemedikleri için türklere muallim mektebi açtırma -
e"ascn aç olan bu zavallıların yatak, maktadır. Muallim olmağa merak 
yorganları haraç mezad satlığa çıka- edenler Şumnudaki Bulgar pedagoji 
rılmak!adır. Hayatından bezen türk- mektebine devam edebilirler.. Bu 
ler hicret etmeğe kalkıştıkları zaman sözler katidir ve değişmiyecektir.,, 
{bakaya vergiler} namı altında Türk heyeti Naydenofun odasın· 
türklere mahsus olarak tertib olu - dan çıkarken ba~larından vurulmu· 
nan vergi defterlerine borçlu çıkarıl· şa dönmüşlerdi. 
makta, bir pasaport alıncaya ka - Muallim mektebi açılmadığı gibi 
dar elindeki son santimi de soyul - seneler geçtikçe hu mektebte oku
duktan sonra, yalm ayak, başı kabak yan kız ve erkek bütün muallimler 
bir halde hududlarımıza doğ::'U yol - (Kemalistlik) ithamı altında dövü
landmlmaktadır. Dünkii çiftl ik sa· lerek, ezilerek azıl ve ana yurda göç 
hihi mahkum Türk, hududumuzun etmeğe mecbur edildiler .• 
öte yanından anavatan hududlanna Jt. Jt. Jf. 

aç, sefil ve periıan bir esir gibi geç- Naydenof henüz sağ olup Sofya· 
mektedir. dadır. Vaktile Sclanik Bulgar jim-

Yazılmakla bitip tük'enmesi İm· nazı direktörü olan Raynof da Sof
kanı olmayan bütün bu acı, ve feci 

lspanyol asilerinin başı 
F rank ito 

konuştum? Frankorı ııfl 
ücret münakaşası 

General Fra ıko ile nasıl 
ltalgan taggarecilerile qaptığı 

Yazanı Meı ı eli Du l"'ane 
( lspanyol Generalile konu,an ye ~ane kadm 

Kırk iir. va~ında lnıhımm gcncrııl 
.. ı' ..... , • Frank°' a. t- panyollar, • .. ı eroı ~,ı 

Gr:nernl,, diyorlar. Yani ··Kalırnrıı ıı rı 
Gencrııl !.. 

Arkntln~hırı i""· kerııli .. ini "fı'.-aıı 
kit o .. ıli) t' ı;a~ırmaktadırlar. 

Oıııııı lıiı; yaralanııwıııı:; olm.ı .. ı 
ılol:n ı ile~ a .. 1 ... crlcr mulıklif rİ\ arı•ı · 
lrrı· iıınıııııı~l.ınlır. Ha:r.ılaı ı Frank• · 
nun ··~f ııka.tıl~·ı- hir talih yıldızı ta 
ıafıııdrın lıiıııa)C c•dilıli~irıi .• ~anırh·ı. 

Yaııi. kcıufi,j hir tnlilı zırlıı !! t" 

yiıııııi: gilıirlir. 
Fnıııl-.ito, İ) i :;iyinmi~. ;: işınnıı lıi ,. 

:ıdaınılır. On lıir cene en·el g«'ne :ıl 
olduğu zaman. ordu<la cıı genç gene 
ralını~ ... 

fn,.ilterc kralı 
I:' 

nn1.e rncı rı--inıinr 
he~inci .T orjun r.t!· 
f pam·a namına 

Londraya :;cldi~i zaıı~aıı ~im e o::·•:• J 
iinifonııa ... ına elıcnmıı) et 'crıııeıııı:t:. · 
Fakııt j ... l<' orada herke- l•'rnnkt•) 11 

Frank it;,\ n ~iirehilirdi. İ ııgiltt•ı·e) ı• 
ilk defa ;ılarak ~cli\Ordıı. İngili7• e 
lıilıııİ\orılıı. \:ı•naze fı)İniı•İıı ~apıl ıiı 

~' ı..;ıi .. cnin nıanzanı:!ı keıııli ... iııi o k w 
dar ıniilrlın:- i~ ı•tıııi-;ti ki. ı.:iiııiin l.:.

1 
rimlı> İııı:,İ 0 l<'re~ t' tC'kr:ır ı!t•lin o k ; ı ;. 
P-rıİn renkli. ıııiizc\'Y<'ll c·amlarırıı l'l" I 

fi k.k l w• ' ·' I· 1 ı· · 1 ra ıl'a trt ı re crq.~ıııı aı ,aı ·'': aı ı .ı 

~;;, leırıi-ti. \ralın hu zİ\ ıı •'Pti, '.ıpıı ıı.~ 

ıııÜıııkii;ı olal'nk rııı? 
Konu~urken <:ocuk !.!ihi ı:iilihcır. 

Ü) le ki. ya~rırn ilerl ı•nıi ~ olıhı !! 11 ·ı·ı 
hir ıııiiıldet fark~dcnıİ\'ol':".'llllllZ. 

Elhisl' inr tm i~le lıaklı~ınıı ~ii· - ' 
dince: "ı\ı:kerlerin iyi ~h ;ndi~iııi lıi· 
lir-iniz., detli. 

1 Günlerin peşinden: 

Ana Hatunun bir sözü 
Günün meselesi haline gelen Dersim ismi anılınca merhum 

Diyab Ağa·yı hatırlamamak mümkün olmuyor. Çünkü Dersim 
Diyab Ağanın memleketidir. Dostlarımdan biri birinci Büyük 
Millet Meclisinde Dersim mebusu olan bu zatın Ana Hatun adın· 
daki kız kardeşine aid şu fıkrayı nakletti: 

Gayet glizel türkçe ile konuşan Ana Hf\tun·un bir aralık başka 
birisine kürdçe söylediğini işitince dostum: 

- Siz bana Türk olduğunuzu söylemi§tiniz Halbuki şimdi kürdçe 
konuşuyorsunuz?,, 

Dem is. Ana Hatun bu suale ~u cevabı vermiş: 
- Si~ bi.iyi.ik mekteblerde okumuşsunuz. Fransızca, İngiliz

ce gibi yabancı diller öğrenmişsiniz. Bu dilleri öğrenmekle siz 
Fransız, yahud fngiliz mi oluyorsunuz) Biz de burada ana baba 
dili o!arak türkçe konuşuyoruz. Fazla olarak kürdçe öğrenmekle 
Türkliikten cıkacak mıyız?,, 

İşte Dersimde bulunan halkın çoğu Diyah Ağa ile Ana Hatu
mın öz karde~leridir. Hükumetin ba§ladığı ıslahatın maksadı ger
cekten Tiirlo olan bu insanlan kaya koğuklarında vahşi mağaralar· 
d~ yaşamaktan, şeyhlerin, yahud derebeylerinin esaretinden kur
tarmaktır; nihayet Tunceli vilayeti hududları içinde Cumhuriyet 
kanunlarım hakim kılmaktır. İsviçre genişliğinde bir anavatan 
parçası olan Dersime medeni bir memleket manzarası vermektir. 
Ve bu maksada mutlaka varılacaktır. 

yada yaşamaktadır. Bizim ecdadı· 
mıza utanmadan küfreden Bulgar 
gazetecilerine Sofyada bu iki canlı 
şahidi arzediyoruz.. Görüşsünler, 
ve düşünsünler... Ali paşa ile Nay· 
denofu... Selanik Bulgar jimnazı ile 
orada yetişen başvekilleri ve, kapa
tılan Şumnu Türk muallim mektebi 

Hasan Kumçayı 

ile 850 bin Tiirk arasından birer bi
rer seçilip dayaklar altında ezildik -
ten sonra Ti!rkiye Cumhuriyeti hu· 
dudlarmdan canlarını zor halle içe
ri atabilen mazlumları düşünsünler. 
Ve ondan sonra da insanca, me-rdçe 
hak ve adalet üzere bir hüküm ver
sinler .. . 

r ., 
.. / 

'

r k .. .. f ""'0 Jlil E''·ı c pe geııç gorun< ugu 11 

ğiııı zaman lıir kere daha ,e 
lıir memnuniyetle giildü. jdı"~ 

Ancak. lıugünlerıle f ıızlıt ııı' ıı 
ynpnınyı~ı, biraz göhek salııt•5 

cih olınu~. ·ıe 
1 • sı 

Franko, muta' a sıt 11.r ~U ı 
doğıııuştu . Orduya girdi. Ç~ıt rl 

si onu ha~ka IJir meslek içıll/ 8~ 
rehilccek nıali vaziyette dcğiJ 

1
:;rij 

ıl ım ha b. F rankito. ınulıar\·J 
'irordu. Şiıml i ~iinde. on EC. 

1
,11r· 

c-nlı rvor 'e ravet az U\ ku tt)1~i. ~ 
.. • t"' ., .. .~ , 

Frnnkito, kadınlarla a_ke~1 1,ıı 
ri lıakkınıla gifrii·ıneyi f!:llr~ 1 ~
ki ediyor. Za!en İ-.pamaılıık1 il 
n~k<'rlcri ılc tuhaf buluyor. ~~ ~ 

K~ ... tieih: ilh ıı;v• Uqıugıtıı' )11~', 
k'arın ııkun~ık oıhsmda a"a~'. fi< ' 
'iiriirnrılu. Dehşetli hir ink•·'ııt'! - • lı• 
ıleyıli. c~phclenlen foıı:ı 

geliyorılu. tl 1 

Siiraıle zafer temin edc11ıt ııt'' 
ya lıariçıı•ıı yardım ı;elınez:l'. ! 
Jıin iiriinre ıııede kalac'lğıııaıııı 
J m lıı nıı yo rı 1 ıı. .. tlı' 

Fnknt lnı a~a!!ı yukarı )t',..<ı' 
t•.ma ... ınd:ı h ııoa da bevanıtl . 

1
•1 f. • ·" ıı .... , 

ve hun lan nut edip etmetlı!1 ııtrv · 
mek iizere araınra gözm·iyle e 
lıakıyMılu. Dedi ki: d t'.

1 r e • . ı 
' 'Biz ka:r.aıulı~mu:r. ınkt 'ti~~' 

frkkiil edecek )eni İspacy.ıd·ıde ~· 
tc!irikiıncsainin tn ~eni~ ~ekı Ul~P., 
la§ılıııa ı meydana çıkacak, b t~tl .t 
ki f elfıkctler silinip :!Üpüriil~C 

0
vfY t 

Bundan rnnra gayri re:;1111 I 
şunları SÖ) Ie~li: ıil' 

uhneleri her gün gözlerile gören 
Bulgar gazeteleri lıala bizim ecda
dımıza dil uzatmaktan nasıl olup da 
utanmıyorlar anlamıyoruz .• 

Ali paıanın dudaklarının arasın· 
dan çıkan iki kelime ile vaktile Se· 
lfınik Bulgar jimnazı açılmış ve Ray
nofun dediği gibi bu mekteb bugün
kü Bulgaristana başvekiller, nazır -
lar, doktorlar, sefirler, general -
ler ha7.ırlamıştır. Halbuki 50 yıl 
mahkfımiyet hayatı esnasında Şum
nuda küçük bir muallim mektebi a
çabilen Bulgaristan türklerinin bu 
kültiir ocağı, eski maarif nazırı Nay
denofun haşin bir kalem ve ağız 
darbesile yıkılıp gitmiştir. 

Gelecek bir harpta 
ALMANYA 

.. J,wiler i··İn rlalıi pllinlar1~ .. 1 t ~ ' ~ ~v 
Onların mc~ui ~aatlerini tıt~ 

1 
:r' 

<·cğiz. Yeni İ panyada tu!t>) Jı 1 

ta~ hıral-.mıyara'ğız. ,, ı'I ıl 
Bu sırııdn otlaya iki f tıılf~ oJ 

tc<'i -i gf'lerck !:!Hziiınü1ii J,;esU·1~p kaılın olclu~mrn f!Öri.im·c toP
1
,,-1' 

hirihirine ~ar~arak '·hazırol., . 
alıp he:ı i ı:;elfönladılar. ilt11 

Şumnuda açılan Türk muallim 
mektebi beş altı yıl zarfında, mede· 
nileşmck istiyen Bulgaristan türkle
rinin mekteblerine erkek ve kız 80 -
100 muallim yetiştirmeğe muvaffak 
olmuştu. Bu muallimlerin vazife 
nldıkları mekteblerde Türk yavrula
rını aydmlatmağa başladıklannı gö· 
ren maarif nazırı Naydenof, bir e -
mirle mektebi kapattı.. Hiç bir me· 
deni in~anm havsalasının alamıya -
cağı bu haksız ve zalimane muame
le kar§İsmda Bulgaristan türklerin -
de~ ayrılan bir heyet Sofyaya gide· 
r~k i~in mahiyetini anlamağa ve 

aydenofun kırdığı potu tamir et· 
tirmeğe çalıştı. Heyet evvela Baş-

Fransa üzerine Holandadan 
u - I CI · / . l :>um ay ıronıc e,, g<ı:.<'lCi!itTll ~ 

olwnnW!lllr: 
Bitler ordu ~eflcri bugüne kıulnr 

gizli tutulan ve Fran ... ap İ:;tila etnıc 
~e aiıl hir yeııi plan lıazll'lann~ hulu 
mıyorlar. 

Bn plfına giirc. \lnıan a>-kerleri 
Fransa) a IToll andn yol ile "aldırarak· 
1 ani ı r. 

Bu hakikati if ~a cd~n adanı ~iııı· 
eli Alınanyadnn ~ıkarılrnı~ lml unarı 
hir Alman erkiinılıarhi<lir ki. S. Erk· 
ner naın ıııii•tearmr takınnıı~tır. 

\ l ınaıı erkanı~arhiye ... inin ~izi i 
'eı:ikaları ara mda hıılun:ın lıiİc'mı: 
ıı linı, Ha,) f'ra valisi gf'ıleral Yon 
Ep larafınılan imal eılilnıi-;ti. 

Hu planın miiclaf aa ettiği nokta 
şmlur: Umumi lıarbin ha~langı<'mda 
Paris için yapılan ınulıardıc, Hollan
danın Linıhurg vilayeti remıhıın,Jn 
kayhf'tlil mi~tir. 

Uurnıla Alman ordustıuun ileri Jı,ı· 

reketi akim l11rııkrlmı~tı. 
Gelecek hir harpte. .ı\1maııl81', 

Hol!andanın hitaraflığma elıcmıuint 
vcrmenwlcri, Liınbıır~ ~chrin i ~iğııi· 
yerek Rel!;ikaya ,e Fransaya akmalı· 
ılır. 

ı\lnıanvanın Fran;;ayr istila etm~ · 
ı;i ic:in 'al~ı zlıir mani • huhmınakta· 
cl ır. O ;ı a, Bel ı·ika tahkirnatulır ki lıu 
talıkiınat li'ran!'.'ızlarm 1ncF,lıur :\l aı;i· 
ııol ıııfülaf aa hattının hir temadi idir. 

Bunu, Alıııau erkaııılıarhiye i tak 
clir ctmi~lcrdir. Onun için §İmali ~ar· 
kiden saldırmak ta~an urunu l ı esli· 
yorlar. 

Hollanda, ı miidafaa edecek talı· 
kiıııat hattı y~ktur. 

A iman P-rk:inılıarbi~ e-iııin ta ... \ ilıi
lı• çıkmış olaıı "A-keri ilim clkitahı .. 
okunacak olur~a. Almany'lnm hitarctl 
lopr;ı~ı i tilii için ~ii~tt>r<liği sclwpl"r 
ı;ezilir. Bu kitah Alman\ n ı ııüJafua 

yürüyecek 
Ü1.erleriıHJe fı:;pany1rl 11lJ\1(t 

üniformaları ' 'e gi>ğüs c~pfcr 
:isareti hnhınıı \·ordn. ..~ • • k ıtv 

nazırı ~lare;al Fon Blouıhcrg"in bir Runuııla heraber, Frnn °1,.,P 
mukad<liıne,..ini hai7.dir. tln~unda hnT.J aııkerler ele. h:;ııJ 

Bu kitapla deniyor ki: hise i giyiyorlar. Halbul.ı /. 
"Prmm: rıohtaina:arwa gÖr<'. Re! 1 pıınyoldurl:ır. jtİ~ 

çilrnnm .5arh lıududundald ıalıldmat, Konuştukları me,·7.ıt· '].ıclr OP 
Fran$ava lwr.~ı bir taarruz lıarbi e.~- lıonıhar<lııııa• ı idi. Frankoı~tıt~ ,~' 

• • • "''' 1 1ın.<>mda 11/manlrm llollmula <mı=İ.\İW lıiliifma olarak. :\1aclrıtııı ~~.,al' 
dnı ilr•rlr11wjf,,rı m<?cbur cclc•cchtir. si - tc~kiliitlnndrrılmaınıs 0 'ı el'~ 

'"JI r.rsaill<'s mwı1ıccfosil<? ilıdm <'eli· rıı~ıııen - kolay lrnlay clı:l~ııle ıı''ı\ıl ~' 
b. Al · ·ı· · · K ki dı"er · ı 1 lcrı nıziycllt>, ır mart ı.~tı ası nuıt'" rnı:.tı. onu .. tıı · arı "' lalı' . lt ; 

:;uulmlıis dt·~il. b<>lhi llollmula11rı ftnh aclaki ccnehi Lejyona ~ 11ıt·t, 
I l . ·1 . . ··rrctı "ı•' Mmtrilrt ı·ilrirt>tindcn < o~rıt >İr /'rar~- Yan tnyynrccı crmın u F' ·~ h . l ·ı . }ter G~ ı 

M r ıc Bclr.iluı lıiir·umu tnPVzuubolıi ... - iyeli. talynn tayyarecı eı 
1 

,,Jı. 1,.ı 1, 
· lrn kın hasma ücret alıyl'l_ r 11 •J J'ı ~ tır.,. · 1 11 " · 

Hu urcll<' ,\ lmıım a. ıııii takh<'l de 7 ln~iliz lira~ı ( Takrı ıck .• ıf'l1 r, 
lıir lıarlıiıı nı; ... 'ııli"cLini Fran~a füc · lira ı) alıyorlardı. Hallıll 1

' -

rinc nlrnak iizcrc lı .. arh plc'inlannı kı ;· 1nı;iliz Jira-ı i ti) orlarılı. ( ,ııı r~ - ~ 
nıcn ifsa ~tınis olu,,•or. Fuknt gcnı!ral Franko'. 

11 
Jlt11\r' ı 

• • 1 d ~·(ılı· t~ 1 1 
Bıı .A!ınan lıarh plannıın lnınaıııi- . arf etmek taraf ısı eı;ı 111111t 1,;ıı' •· · • · • '\ J • k l ·1 ·k:ı tav~·arclerin rn~r 1 ıe f 1' ,.,.t , c mıı<'s~ırn ctını. ~· '.r · tl<'r nanı ı. ~ • • _ J • iri' 11' I , 

ıniLtcarıııı t:ışı; nn "~ki <'rk<lııılıarlı l lıoııılıarılıınaı~nıılıın ... da 11 ··:uıi••ılr',cı1 ~ 
"llitlcrin ~ullı:ı kar~ ı kurılıı~ıı fı-:.-:ııl, }.ir:;ı·y .. k:ı1.aııı111ı:ıılı;:~. knıtib, gcJ 
İııimli bir kitaLııı<la anlatmaktadır. _. .:\Iulakatıııu ınuteak 



Ziraat Bankası: C2) 

tv1an bü-~Yede t0kamüı 
Yazan: 

j __ A_s_ı_M __ u_s _ __. 

:1 ~ iraat Bankasmın anonim şir- ( 
1 ~ ket olmaktan çıkarak muhtar \ 

bir devlet müessesesi haline 
tt:rnC8i ile kanuni bünyesinde hu
tu c gelen tekamülü yeni kanun 
~larına göre izah etmiştik. Yeni 
~ n~n bu milli müesseseyi kuvvet
,,,. tıdırınek ve memleketin zirai ha-
1•bnda hakiki bir kalkınma vası -
._..,haline getirmek için mali bün -
~ıne aid takviye usulleri de bul-

uttur. · 

Ziraat bankası anonim firket iken 
~trnayesi menafi hisseleri hasılatı 
)' •ene sonu karlarından sermaye
~t •Yrılan yüzde yetmiş be, ile bes· 
~ l'ırtıckte bulunuyordu. Bu suret
~ ltıenafi hissesinden son senelerde 
til Yüz bin lira kadar bir para tah
~li!mekte, sene sonu hilançola
lli görünen ve tabii surette sene
~uausiyetlerine göre temevvüc 
~ karlardan da yüzde yetmiş be
~ •crrnayeye ilave olunmakta idi. 
~·IJ. Vaziyette Bankanın yalnız kanui ~larak bir türlü ihtiyatı vardı. Bu 
11\~Yat esas mevzuatına göre bir 
~lYon liradan ibaret kalıyordu. 
f ttka idare meclisi tahsil edileme
;: de karşılıksız kalacak alacaklar
lca 1't kendi kararile ayrıca bir zarar 
•· ~tılığı fonu tesis etmi~ bulunmak-. 
~ tdi. 

i> Yeni kanun menafi hisselerini 
11\~a etmekle beraber her ~ı-ne umu
) k~Üvazeneye dahil olan bütçeler 
11t\Ununun yüzde yarımı kadar bir 
l\ 1 darın da yeni Banka sermayesi
~ ilave etmİ§tİr ki bu yüzde yarım
r devlet bütçesinin genişliği nisbe· 
~~de artacak. şimdilik senede 1 
~ılYon 200 bin liralık yeni bir vari
d· t kaynağı teşkil edecektir. Bu tak
~1dc karlardan da sermayeye inti
~k edecek mikdarlar hesaba katıla· 
't olursa Bankanın sermayesi her 
~ ke İçin 2 milyon liralık yeni kay
~~ kazanmıııı olacaktır. Adi ihti
rılt 100 mily~n olarak tesbit edilmiş 
~an itibari sermayenin dörtte nirine 
~ dar yükselebilecek yani 25 milyon 
~tayy bulabilecektir. Kanun bu ih
~l'attan başka bir de fevkalade ih
~:t kabu~ e~?'işti_r. Bu ihtiyata 
~ lct kendı butçesınden on beş se· 

1 ~ llı.üddetle birer milyon lira tahsis 
~~tektir. Bunlardan başka zarar 
~ttlığı olarak Türkiye Ziraat Ban
\ 

11'\a İntikal edecek fon icabı ka· 
~her sene beslenmekte devam e· 
'l'I' ktir. Bilanço zararları evvel e
' ltdc ihtiyattan mahsub edilecek, 
~~k fevkalade ihtiyat kafi gelme· 
tiif~bt:1kdirdedir ki adi ihtiyata el sü
'ılcce.k~ir. b~ ~uretle Bankanın 
'l'lı.ıh aycsı adeta ıkı kale duvarı ile 
lihJ··afaza edilmiş bulunacak, her 
~t' u 2'.arar tehlikelerine ve ihtimal-

IJlc k • b' . ~~ arşı emın ır vazıyette kala· 
~tır. Sermaye!!i ve ihtiyatları 
~ ~cc daimi surette beslenen, his
\h~tlara kar tevzi etnıiyerek bunu 
~ıı: sermayeye ve ihtiyatlarınm 
'l'lu Vctlenmesine tahsis edecek olan 
~t Casesenin mali bünyesi eşine he
"d~ fhiç bir yabancı memlekette te-

hiç §Üphe yoktur. Çiftçilerimizin 
refahı, zirai istihsalin teıviki için 
hükumetçe alınacak olan yeni tcd -
birlerle bu ilerileme hareketi tabii 
bir kat daha kuvvet bulacaktır. Zi
raat Bankasının inkişafı ise memle
ketin bütün iktısadi bünyesine fe -
yizli tesirler yapacaktır. 

Buraya kadar verdiğimiz izahatı 
tamamlamak için daha birkaç söz 
ilave edelim: 

Geçen sene yeni bir kanunla zi· 
rai kredilerin on be§ sene taksite 
bağlanması, diğer taraftan zirai is· 
tihsalin feyizli olması çok hayırlı 
neticeler vermiştir. Bu sayede ge -
çen yıl içinde Banka 9,5 milyon lira 
tnhsilat yapmıştır. Çiftçilerin sene· 
lik takııitleri yekunu 1 milyon 700 
bin lira tuttuğu halde birçok borçlu
lar kanunen mecbur oldukları mik
dardan fazla tediyat yapmı!iilardır: 
"Belki gelecek sene elimizde para 
bulunmaz ... diyerek yapılan fazla tc
diyatm mikdarı 200 bin lirayı bul
muştur. 

Gerek Ziraat Bankasının, gerek 
çiftçilerimizin umumi vaziyetini gös· 
teren bu göğüs kabartıcı manzara 
iktısadi sahada yarın için beklediği
miz inkişafların da giizel bir müj
decisi olarak telakki edilebilir. 

Belediye f flerJ 

lstanbulun planı 
Bir miidtlc·ttrııheri l:"tanhu I planı 

iizeriıııle tetkikler yapan ~ehir ıniite· 
haı;.-, .... Ha\' Pro~t çalı":malarmı ha) li 
i lerlctıni:tir. 

:\IiitdıaNmı ,.::i~tPrtli~i Hizuın ü· 
zerine beledivece. alakadar ,·ekaleı· 
lenlen hircr . nıüıneııı il i~tenmi~tir. 
Şelı i rcil iktc-n ırn lı, .ın ztı\'attan nıürek 
kch olmak ii7.erc bir koıııi,von kuru-
1 acaktır. V<>kalet :ııiiınt• .... iJİeri ele' hu 
komi.yona az:t ol.ııak j ... tirak ederek-
ler \C f tanlıul planı 

0

\izcrinde Ye 

ıııen .. uh oldukları 'ekiilf'llerin noktai 
nazarlarını bildireceklerdir. 

FLORl'A - K0Ç0K ÇEKMECE 
l'OT,U 

Florya ile Kii~iik Çekmece arasnı
ılaki ~oıot>nİn katranlı olarak yapıJnı~
sı kararla~nn~tır. Bir lıaftarn kadar 
in~aata ha~lanacaktrr. Diğe.r traftan 
Perapalas oteli arkasındaki yo] itıfa
atı ela ilerleırn•kteılir. Hura~ı a,f alt o
larak yapıla<"aktır. 

FE ~T/VAD flf:l'BT/,BNI SEÇ/Ln! 
Konı;erYattı\'ar miicliirii Bav Yu· 

suf Ziya on giin f'n d Ralkan .ıııenr 
lekctlcarine ~İtıııi~ti. 

Ray Yurnf Zi) a C\:' ela Bulgaric;
tan. ~onra Yııgo~la\' ıııaarif nt~aret
lerilc giirii~ıııii~. Pciteye ıtermi~tir. 

Bu ıı;iirii~m<'l<'r netire~i~~Jc fc>!"lİ' 
Yal ic:in gelr.ceok h<'yetler ı-eı:ilıni~tiı·. 

Bul~ari~tan vt• Yıı~oş)a, Yadan 
ılan~ \'e nıiiıik lıeyrtl!'rİ ~e)c;ektir. 
Bunlar ~cçr.ıı ~"'1" ~·.!len hr) ctlerdrıı 
c;ok kalahalıktır. Hoıııanyarlnn <la J oıı 
ki~ilik bir re\ ii heyeti lıeklennıekı~
clir. 

KUUUr lflerl 

Kültür Bakanı 
Unünıüzdeki hafta 
şehrimize gelecek 
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• 
iş Kanunu nasıl 
tatbik ediliyor? 

Kültür Bakanı Bav Saffet Ank.ı·I · 
nın 1ıazi.ranm.:;00 .. 1ı~rtaıarmda yük· Tramvay Şirketi ameleleri tatn1in · 
~ek lellrı~at dırf'ktı>ru Bay Cern<l """ 
kaleıııi malıs~s <lirektijrii ~ilı~<l yan- edilmemiş bir vaziyetle 
larıntla ohlu;;u halele ~elırnnızc gel· 

ıne.:-İ heklenmcktı•ılir. . İt kanunu tatbike geçeli dört cağına dair emare yok! 
Bay Hakan .! tanlııılcla hır h~fta gün oluyor. İş dairesi müfettişle- Biz yine eskisi gibi on hir, on 

~ad~r kalarak yuksck 'e orta tcdrı,-ll ri her gün sıra ile fabrika ve ima· iki saat çalı§ıyoruz. Sabahleyin 
ı;lt•rıle ıııe~gul olacaktır. lathaneleri dolafarak notlar al- altıda iıbaıı yap:ın bir v:ıtrnr.n 
Nakil istigen öğret- makta, fabrikatörlerin kanun et· dört veya hef sefer yal"'ıl:·~,, 

menler rafında .aldıkları. tedbirleri göz- sonra paydos etmektedir. Bu ka· 

Kültür Bııkanlı~ına lıir ,jlayetten 
Jiğer 'ilıi~ctr nııklctıııck i · tiyeıı (iğ
relnıcnlerin miiraı·nalİ ha~laıııı~tır. 
lhmlarııı hir kı:oıııı ilk lıir kı~rın ıl.ı 
orta tedri~:ıın aittir. :'\lürnraatlcrın 
lı"r iki kı,.ıııı ıln Bnk:mlrkta toplan:ı
rak lıir k11ıııİ"\ on tar.ıf nıtlan tetk il.. 
etlileı·ı•ktir. S:ulcl'C hu nıiiraı·atlnrııı 
'ılılıi \'e aile' i ~clu•plcrle ulanlcıı ı dik 
katı• almııcnklır. , 

Bıımlırn lıa~kr ';clırinıiz: n ilk tcd· 
ri .. at ii::n•tnıcıılı•ri nra-ınıJa da ~t'ıııt 

"' 111.aklı~ı dolm ı ili' nnkil i .. tİ\·ı-n ii~rcL· 
ıııcıılNin ıııiirat"n.ıt lnrı lıa~laını'1tıı·. 

lll/K{TK F tK(T:t'l~Si 
i iT i il f V/,tl R1 

Pııi"•r,İtrııiıı Hııkıık f:ı!.iiltesi in~· 
tilıanl:ırıııa ıli.iıııll.'n itih:1rcn lıa-lan
ııır ,hr. 1nıtilı:mlar tcnııııuzlm o:ıuna 
kaılıır ılcqıııı cılı·l'rktir. 

O!n'AOKl TJ (jr,IU~J'llE\UGi 
IMTİ l IANf, ·t Rl 

Ortaokul ii~rf'tın<'nli:!i i~;n aı·ılan 
~ .. ~ 

inıtilıaıım ıliin talıiin~ kı. mı 1.:-taııhııl 
Kı7. li e .. i ı:alonunft; ~apılını:;:lır. Bu 
imtihana 40 ki~i girmi~tir. Bu~iin ıle 
riya7.İyc iıııtilıanı yapılacaktır. 

clizı·; T, ni H SERGİ 
Knılıkiiy Sarınt <'n~titii:oürıiiıı yıllık 

~ergİı'İ cliiıı ş:rnt ·ı 3 tlc tiirenlı· nçılrııı~· 
tır. Sahalı ~aat 1 O dan 17 ) c kaılar 

lıf'rkese açık lmhınan ı:crgi hu yıl /!e
çen yıl !arılan ~ok clnh:t 'erim 1 iclir. 

Ol'UN KUR7,. IRJ BiTTi 
Öğretınenl~re n.mlıtelif ço('ltk oyun 

ları öğretrnı>k iiurc, a~ıları kur .. ım trd 
ri.;;atı hitnıi~tir. Kur~larıla ı,:ocnk kaırı 
pında çalı:;ınak iizere ayrılan iiğrcı
menl"r i~in ikinci lıir tetkik hazırla · 

ma kursu ılalıa nı,:ılacaktır. 

Çankaya Kaymakamı 
Şelırimizılf' hulıınan (\mkaya kav · 

ıııakaııu Jla\' fla luk l\ ilıad P<>pe' i. 
ılUn :tk~aıııki lrrnle Aııkaraya gitmi'.:
ti r. 

den geçırmektedırler. dar sefer 4 - 5 saat sürmektedir • 
Müfettişlerin bu kontrolü ar- Bundan sonra 5 - 6 saatlik s:i

kı bir surette devam edecektir. ren bir paydosu müte.-kip yine 
Diğer taraftan bazı ameleler !ş :.k,am üzeri işbMt yapıl;rakhv1·r. 
dairesine müracaat ederek kanun 6 - 7 saatte o sürünce rıe kad:ır 
etrafında izahat almakta, bazıla· çafı,tı~ımızı siz hesap edin. 
n da şjkayetlerde bulunmaktt:.· Bütün tramvay i~cileri dört rfr~ 
dırlar. Her müracaat ehemmiyet le §İrketin vereceği kararlan be';;-
le na2::1.rı dikkate alınarak kendi· liyoruz. Eğer kısa bir zamandi\ 
lerinc l~11m gelen cevaplar veril - bir ses çıkmazsa iş daireıine gi· 
me'·tedir. dip şikayette bulunaca~ız. Kanu· 

Dün Süreyya Paşa fabrikasın· nun emrettiği konturatların yapıl· 
dan çıkarılan bazı ameleler iş masına dair bile bir tetebbüs yok. 
ri<'! rcsine basvurarak şikayette Nered~ kaldı ki ıekiz saat çalış· 
bulunmuı;lardfr. Bunların müra- tmlmak ... 
caatı tetkik olunmaktadır. Haber aldığımıza göre şirket 

Bir iki imalathanede öole ta· sekiz saatlik mesai ile servis tan
tili varım saat olarak yaptırıldı· zim edemiyeceği, dokuz buçuk n
~mdan ameleler bu hususta da atlik müddetin kabul yolunda al ·Al
sikayette bulunmus. öğle tatilinin kadar makamlar nezdinde tetelı
hir saat olacağı alakadarlara bil- büsler yapıyormuş.. Bizi şirketin 
dirilmiştir. 1 servisi alakadar etmez. Kanu•ı 

Bundan başka İnhisarlara, kaç saat çalı!mayı emrediyorsa 
Denizyollarına bağlı atelyelerie o tatbik edilmelidir.,, 

ha~uzlarda çalışan işçilere amır- lstanbul balıkhanesi 
]erı tarafından kanun okunmak-

!~im~~t:~~~sta etraflı İzahat ve· Nerede kurulacak? 
Bu idarelerde bütün işçilerin 

vaziyetleri kanuna göre tesbit o
lunmaktadır. 

Henüz tatmin olunmıyan ame
leler başında tramvay ve elektrik 
şirketleri işçileri vardır. 

Dün bir muharririmiz vatman, 
biletçi, kontrol gibi tramvaya 
mensup müstahdemlerle görüş· 
müştiir. Bunlar şöyle demişler 
dir: 

"İki ay evvel tramvay şirketi 
bir tamim neşretti. Bunda kanu
nun emretmemesine rağmen bize 
yazlık ve kışlık elbise vereceğini, 
sekiz saat çalıştıracağım, kıdem
leri tanıyacağını bildiriyordu. 

Biz kanunun tatbike geçmesini 
büyük ümitlerle bekliyorduk. Ni· 
hayet on beş haziran geldi geçli, 
sirketten bir ses sada çıkmadı. 
Daha da ortada hiç bir şey ola-

İstanbul balıkhanesinin nere· 
de kurulacağı tayin edilem~miş· 
lir. Şehircilik mütehassısı asri ba
lıkhanenin Haliçte kurulmasını 
muvafık bulmuştu. Di;.n bu husus
ta bir arkadaşımız balıkhanedcki 
balıkçılarla konuşarak fikirlerini 
sormuştur. 

Balıkçılar bu projeyi muvaf ıh 
bulmakta, şimdiki yerde veyi\ 
sebze halinin başında yapılması
nın muvafık olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Bir ballkçr bu husustaki fikw 
ferini ~öyle anlatmıştır: 

- Yemiş ve civarı şehrin ye· 
gane işlek piyasasıdır. Burası Is
tanbulun merkezi de demektir. 
Taze balık sevkiyatı ile balık tu:i. 
lama ameliyatı burada yapılmak
ta ve sevkedilmektedir. 

Boğazın neresinde avlanırsa 
avlansın balık buraya kolayc::ı 
getirilmektedir. Şehirde balık is
tihlaki muhtelif dükkanlardan zl
yade seyyar satıcılar elinden ol· 
maktildır. 

Mahalle aralarma kadar dda-
şarak balık satan!ar ancak bal.k· 
hane eski yer=nde olu.·.ııa ış ya;:-r · 
bilirler. Sonra mebzul buz temini 
de bıırada kolaydır. Ayrıca nakli
ye parasından istifade edilmekte· 
dir .. , 

BM!:a bir balıkçı şunları söy-
lemittir: 

- Bor azda tutulan balıklardan 

--~~ cdilemiyecek bir kuvvet ve Ate• Ulkesl 
ı.Jet kazanını§ olacaktır. 1 l 

')> <l k' r "k r;rcc•rı srtıt' lnırıılmı Kwlıfı(;y Kı : EtıMitiisii 111 ,. ,,.,,.,.; diia. bir W1II' 
<.i B Bu i .. itı1 e "' tc• rı arnı7. hitnıf'k ii · - -

maada Haliçte olta ile avlanan 
balıkJar da bir hayli yekun tutar. 
Olta balıkçıları çoktur. Halicte 
avlanan bu balıklar balıkhane Ha
licte olursa daha faydalı olur. Bu 
iş-burada bir şube bulundurmak
la da temin edilir. Fakat ba!ıkh'.\
ne nerede olursa olsun piyasa gz

ne burası olacaktır. O vakit hı· 
tıklar gene buraya nakledilecek· 
ler demektir.,, 

ı~t~k raat ankasının gerek kanuni, zeredir. E-=eriıı cnn kı,:-rnıhrmı 20 P<'-· ;,:imle• )llJ•fıl,·ları tlilai~ u" eli;;:lerini te~lıir t•d<'n /,;,. ,w•rgi m;mı.~lıırdır. T~115tİt ii-
~ bu ll'lt ak)~ b~nl ~esinde ~u.sule ge - ıar \C 21 patartr!oi tarilıli ~a)· ı!arr rıiin mııı·a//ıılıİ)''tli geıu: talt·lwlrrirıi '"ırmla. ~<'TH' / ,1•111/i t•!lt•riwlen çılwıı ı ·l-
~lf e amu ıle bu mıllı müesse- ı · ı · 
l. 1!\ ha t d 'k d .

1 
mı7la 24 pn~enı ıe tarı ılı i'a\'ıımzJ:.ı bi ... clr.rini gİ)'fllİ~ olarcıl: gürii;yoısıınu:. 11/ii<'srn.~<·yi l'ı• ta/cl,,./ı•rir:i lc'bril• nh•· 

~t ·ı Ya m a otomatı enı ecek \ · 
'-.... 1•criJem h k . ... oku\'acakı:m11:. rı: 
~ ~ C are etı uyanacagına r•lltı .. llllllllttııttıllllll111111llllU111111llllltı11111lllll1t11111111111ıuıı11tııtııııııııt;tııuııııtll•l11ıı111ll\lll111111llllll1t1111111•1111 1111lllll11ıı11ıtll"11111tlllllllıtılllllllll111111tlllll111111l~l lt11111 tllllll111ıttlHl1111111t1ıll111111ll•, 

t~tık ,~ ~ 
'lıı;1• 01

11111 karargalıııı<la yeme~ yp· § K • k k • d • ı " ~ 
~ filiOra:Ja_ 'c İ~a ile ~ İYt~c·.ek le,zia- ~ 1 m o ur 1 m 1 n er r ~ 
llth 11 )ok. Mukcnınıel hır fası.Ah-:ı § ' ~ 
~tııb81' kotlt-l. eftalı 'l' hali~ yeri: ~ Belediye talimatnamesinin bir maddesi, herhangi rin her tarafı ic.in ayni temizlik ''e bu temizliğe ihti· ~ 1 1haııı l'llİler. ~ · · ~· ·· ·· k 1 · · · ~ \> • ~ hır yıyecegın ustu açı o arak satılmasını meneder. marn etmıycnlerı aynı cezaya çarpar. Fark şurada '§ 

t'tı}ıı~?°et (;)le .?lrna m:ı r~ğmcn J-· ~ Ne kadar do~ru bir ~adde .... ~üphesiz birçok s_ernt· olaraktır. ki, talim~~nameye riayet etmiyen se~tle.r- ~ 
\~ı l'i .. c1Jkn:ı~ yımle ı:rk .. enııuI:-n ıa1 ~ lerde buna şıddetl~ d~kkat .edılıyor. Bazı dükkancı- de beledıye kont~olu y~pılmamaktadır. Ha~b~kı hır ~ 
,~ do:.-rek u;ın ı:ır~mı) oı. tngılt<•rr· :§ lar da zaten kendılerı temız oldukları için, hariç ten çok satıcıların boy le bır kontrole şiddetle ıhtıyaçları ~ 
~ti ttı' tken Portr.k11: lnıcludnfül..ı !;O" ~ mikrop alabilecek gıdaların i.istlerini herhangi hır vardır. Çiinkii bu satıcılar zaten kendileri temiz ~ 
l Şj 11 ''7oarıılar !!İirıliiın. ~ ş~kilde örtiiyorl~r .... Fakat .lst~nbulun bazı ~eıntle· o~madıkları ir:_in bu ihmnlleri ile halkın sıhhütini tch- ~ 
~llttı tııdı taıııaınerı lıaralı hir lıalde ~ rınde .de buna hıç dıkkat edıl.mıyor.... Au iki .farkın dıd etmcktedırler. g 
ı'~ -t •n Çarşılarda. clenıir parmaklık · j sebebı ne?. Herhalde beledıye talımatnamesı §eh· ~ 

1~~. ey~ lııdıuı :mneler \ 'C ldiçük ç lCtık ~ • K • k k • d • [ f § 
,,~""'~ ~oH,ırmı tı7.:ıtıwrlar ,.f'~ ho~u ff lm 0 Ur, lm ln er • ~ 1 
~') hır kır pıııtı ele ı;c~iruıcg<' ca- .. - .il 

Orlar<lı. • 11ıııııı11ııı11ıııı111111ıııııııu11 ııııııııııı 1 ııııııııııı111ıııııı1111ııııııı111111ıııııtı111•ııuıı11111ııııııı1111uııııııı11111ıııııı111111ııııııı111111ııııı11uııı•ıııı111111ııııııı11111ıııııı111111ıı1111111111ııııııı111ıııııı11111111ııınııı1111ııııııı111• 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

J..,ımılml H,,sın Kurumu Du~kmılı· 
ğın<lmı: 

f ,.tanhulcla tıkan hiitün ga1ı>te '•· 
mcı·ınua r;ahiplerinin hir ~ ıllık 'a a· 
ti kağul ilıtiya!;larmı ~1 lıaz :ran 93i 
vazarte-i ~iinii ak~aınına ka<lar R<'
\'o;;J uııcla 1 sı ik lal cnddc.-inde 4~ nıı· . " 
ınnrnda Ba~m Kurumu katipli~inc 
'""li ctmclı-ri H)a pn ta ile taaltblit· 
lii olarak 'ollaınalan 'e hu ilıti' "~ 
listc~iııde . kullanarakları kliğulın: t
rinıle iO 1100 odun lıaınnrn hulun:H' 
fili~ranlı kii~ıcl olııca~ıııı '" hurıııı; 
lıa~l-_n 'erıle kul 1 anılmıyaca~ıııı if aıl<' 
etmeleri Iazmulır. 
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Dersim 
meselesi nedir? 

1 "Balikçılar,, davasında beraet 
verilmesi! plikların geriye 

Bahkçılar isimli şarkıdan dolayı, 
bu §arkının ar ve haya duygularını 
incitici mahiyette olduğu kaydile 
müddeiumumilikçe açılan davanın 
duruşması, lstanbul 2 inci cezasın
da karar verilmek üzere kalmıştı. 

Tahkikat safhasında, şarkının 
mahiyetini tayin şair Halid Fahri 
Ozanseıy ile Yusuf Zıya Ortaçtan 
ve Mesud Cemilden mütesekkil bir 
ehli vukuf heyetine havale olunmuş, 
bunlann 6 maddelik bir raporla bu 
şarkının müstehcen mahiyette bu -
lunmadrğrnı, kendi tarzında bir 
sanat eseri olduğunu kesenkes be -
lirtmişlerdi. 

Bestekar Sadeddin, hanende 
Safiye, Neriman, Mahmure, ka. 
nuni Artaki ile Jak, Post, Murat
yan, Keteon, Yani, Kemal v.s. 
aleyhindeki bu davanın dünkü ka
rar celsesinde, Safiye, Sadeddin 
]ak, Kemal ve Postun vekilleri ha~ 

Tlunende Safi)'c 

- Duruşma gününü 
dum da!. 

- Bilmiyor muydunuz1 ıJ 
- Yani hatırımdan çıkını§tı: 

nutmuştum 1 ıs• 

Bunun Üzerine kendi~inin gö 
bi duruşması vec~hiye çevrildi. f r'' 

Muavin Sadreddin, ehlivuk~ te' 
poruna istinadla beraet kararı 15W 
mişti. Reis Ka§if Kumral; a~ b~ 
fi ve Tahir le kurulan heyet de, kıl' 
isteği muvafık bulmuş, ehli "'il tP' 
fun 11: 5 :937 tarihli raporuna Jıf' 
yana'l esba~ı mucibeyl~ ~la~a~ıı' 
dan hepstftin beraetlerını hır k1

• °" 
nın yüzlerine karsı, bir kısınınJll.r 
arkalarından ittif;kla bildirilıni:t~l 
. . Ceza kan~nunun 426 -

4~. 
ıncı maddelerıne göre açılan b:a,~ 
vanın açılmasına tekaddüırı lsF 
safhada, müddeiumumilik bu P ~ 

zırdılar. Duruşma, gelrniyenlerin lan sulh ceza kararile piyasıı ( 
gıyabındadır. t l H s 11 op attırrm~tı. eyet, duruşITl . 

Geçen celseye gelmiyen hanen- ı tic~ine kadar muvakkaten Jllll~ır 
~i ~anun kabul edilmezden evvel de Safiyeye, reis Kaşif Kumral, sor- d d 1 d rıı 

Tunceli vilıi)"<'t Vt! cfrannı gösteren lıarita ısını mevzuu bahsolan verler du: ere e i erek emanet dairesin ~rtll 
iki yıl evvel cumuriyet hüku· t I (D · ) d I l d · h~faza altına alınmış olan pla~ . ı. o uran ardan biri tarafından Ela· . ersım. a ı i e anı ır ı. Ders;re - Geçen celseye neden gelme- f 1-k d 1 oı O' 

meli şark vilayetleri arasında ga· z· M 1 l k d a a a ar ara geriye verilmesı • . ız, a.atya, Sıvas, Erzincan Yıne ımparator u evrinde ~ir eliniz? k 1 
yet çetın, sarp dağlar ve dereler- ~rzurum, Gümü«ane, Bingöl vi· kere hususi vaziyeti dolayr!ile vi- ayrıca arar aştırmıştır., ./ 
den te,ekkül eden bı0r mıntaka 1- ı "" l ~ t 1 F k __...-:~ ~ - a.~Ct erine geçerek buralarda aye yapı mJftl: a at O zam!\n 5 e c e k A 1 A • 1 
~a ~!r k~1nun ile (Tunceli) ismin· Turk ceza kanununun ikinci ki· ınahaIJinin varidatı vilayetin ide.· .CI zanın 8Z81 Sa ahi yeti fÇ 

e _ ır vı ayet teşkil etıni§tİ. Yine tabının birinci babının, ikinci ve resine kafi gelmediği göri.ilerek ,,, 
aynı kanun ile hu vilayetin ida· d' - h b sancak haline revrilmill, ı·darec.. Mayıe sonunda ihti.,.a ınahkemelw hul hakiınlcr;n<len terfi edecekler .... 

• d ve ıncı a ının birinci ve 455 in· :'$ "' • k ld l ı t h 1 •·' resın e bir takım hususiyetler ka· ci maddeler hariç o!mak ÜzP.re bura11 o zamanki (Mamuretiil- rı a ırı mr:. m :ırada tan nldak: hu "'Ul"ctJe ha:ka yerlere tayin o ıı 
bul etmişti. Bu vilayetin hudut· (9) b b ll aziz) vilayetine ilhak olunmu•- 9 uncu ihtii-a~ da il,ı;a olunmu~ Ye ye· <·aklar da 'arılır. "'~ 
1 • • • uncu a ının ikinci fası a- " · 5 · · ı · ı · ı J • K '" arı ıçerısıne giren yerler •unlar- d tu rıne ınr.ı ur as ıye ceza i ıc as olu· •••n palto çalanlar, Y 
d 

~ rın a yazılı suçları isliyenler, bun · k 
an ibaret idi: Plümür, Ovacık, ların ortak ve yatakları ve yuka· Anadoluda D~rsim ınıntak:\lı nara·. haziran ha~mdan iıiharen i ·~ mahkOm oldular . 

Pertek Cemiııkezek N • d ·ı ha~latrlrm-:tı. • K ·· . . -''il 1" H 'M k"! ' azrmıye, rıda isimleri geçen komşu vila- enı en bu yerlerin belli baıılı hu· • - ışrn, Unl\ersıteden \'e ba;• ıı( 
onat, k azı ırt kazaları. yetlerden işlenmiş olup Tunceli s~siyeti gerek i'\razinin te!ekkii A<lliye \' ekaleti. müc.Jıleiıımumil i· zı ) erler(lcn ~~ palto çalmaktSll ı'ı<r 

ll aza arın böylece bir vi· vilayeti içir.de i~lenen suclar il~ latı ve gerek ahalinin ta biati ,..e ~c iliin giinclercli~i hir tehliğlc. şinıcli· hı Şe, ketle kısmen ~e' ketle }ıer• r 
Jayet/ekklinde idaresi kararlaşr İrtibatı olan ıuclar Tunceıf vila- idare usuHeri ile diğer vilayet!e- lik yalnız kaçakçılık i-:lerine hakacak kı ınen d" ha.ıı.lıha~n;a palto a;ır1~~ 
ydo:

1
-. C\ at ~·i:dı\yr.t merkezi tayin yetin deki salahivetleri mahkeme· re hiç benzememesi idi: olan hu nıahkeını>nin "t ~•anhııl malı· tan uc,;lu l .. ınailin duruşmalar.': "' .. t 

e , ınceve .::a ar valinin muvak- lerde bu lcanund. akı' usulu""ne go"rc kenıei asliye~i . ıfatile nef:::i f tanhıı- ı d ıı" 
k k l 

· Erzı'nca E e· "1 r tana unerl 2 inci sulh cenda il 
at mer ez o '"'rak (EJ• · ) d · n, rzurum, ıngo , r.· ltın kar.ııık-::ılık ,.aı.'alarına.. bakaca · 

n azız e muhakeme edile~ekti. Tunceli vi- ıa· · M ] • ·1· 1 · r · :.: "' · ticelenınh.tir. ,.,, .. 
oturrt\st mn"afıJc go·· ""1" d l zız, a a.ya vı ayet erı arasın· ~ını hı"J,lı"rını" ~tı"r. • · "~ ~ ' • ru uyor u. ayeti merkezı"nde bı'r ag""ır cez,.. d ·· :; H'k" S ı·ı · D · Ilı " (T ı·) ·ı· · k I ,. a bulunan Dersim mıntak• •ı, ya- . a ırn a a ıallın e111ıre. • ,.:1 • 

llnce 1 vı aveh tes i i ve İ· mahkemesı'le a•lı"ye mahkemeler1' ....., 9 ·ı · · 1 1 k 1< 1 1 1 ~u 
d · h kk d k • "' ni Tunceli vilayetı' Sark"'ı Anado- uncu ı ıtı,,a,;. ~enı~ "atana kazai ·etın, 1 pa to çaldığ_ını a Jı .11.J' 

nres1 a ·ın a i kanun ınuci· k 1 d b' 1 h - ı · 1 · ı k f '' hince valilik ordu ile irtibah ba- ve aza ar a ırer as iye ma ke- lunun en sarp, en arızalı yerle· a a ıı~ ete ~a ıipli. Bartın, Mudam a. re.' 1 cııt. 9 ay hapsıne, ıııııı ıı ı' 
k

. k l k b mesi kurulacaktı. rinden birı'dı'r . • Üç bt'nden .ı;.:rt Gemlik. Kornrli , Orhangazi , .. s. ! ~r- kı ıııcn Şe' l.Ptlc her11her, krsııı111 J( .ı . a m. a ve ri.it esinin ~alahiye· 0
" ı ı ı t 1 ~ tını haız bulunmak üzere Korko· Tunceli vilayeti teşkilı llakkın· hin metre irtifaa kadar yüks-?!cn er< eki kar,akçılık nk'alarınm clu· >a::lıha~ınn, r•alto c:alclığuıı :-ti 

11
• 

mutAn rütbesinde bir zata verili- daki kanunun bir hususiyeti de Munrur dağlarile Munzur suyu rn~malarnu y~pı)«1ırkdu. İlp:a n ilula~· 1'~.ce:-1iııcle .hulakrak, 1 ,.c~c,_ 2 ~~;(ııı: 
yordu. Vali ve kumandan usulü muvakkat mahiyette olması idi. Oersim mıntakasınr ikiye ayırn. tan •onra. enı ma ı ' emenin salahivP.t ~un ıapı:ıne arar 'ennı~tır . .., .ı>l 

h
'I M'll M Kanunun (37) inci maddesinde Munzur da<'Ylarının tepe•t"ndc huduılu tcr"cftlüdü nmcih olmuş, ·ırn lar, miilchaki paltoların çalıı11118 

veç ı e ı i üdafaa vekilinin ° " d ı muvafakati alınmak şartı ile Da· §Öyle deniliyordu: "Bu };;anun (Munzur Baba) denilen bir m:?· terrılcliicl. .. arnen e .. ki malıkemenir. an ı a heract etmi.1:lerdir. I 
h·ı· k"I' · · h ı neşri tarihinden 1 kanum.uan1

1 
zar vardır J.i ekseri•ı' alevi ınezhe- !>alahiyet lnıdıııhına göre kazai aliihi· Bir ardiye bekçi• ' 

ı ıye ve ı ının ın ası ve cra Ve· 0 ~ " t k f 
killeri Heyeti kararı ile tavin o- 194 tarihine kadar mer'i ola· binde olan Derıimliler nezdinde yPtİn haki oldn~ıı .. ~eklinde hir tt-lı · ev 1 edlldl . dr~ 
lunacaktı. Bu vali ve kum~ndan caktır.,, 1 mukaddes bir ziyaretgah sayılır. lii!IP izal" olıınımı~tu. Dün ~elen tch Sirkeciılo İlyasın nrıHyc=1t1,; 
§arkta teşkil edilen dördüncü u· Kanunun böyle muvakkat bir Yine bu dağ üzerinde akan sular liğ. ~eni ınahkeın~nin .. Rliihiyeti ıli· Sırrıya aiıl hi~ t?r knın.a~ ıı~:~< 
mumi müfetti§lik ınmtaka1Inın "!ahireti haiz olması Tunceli vi-j da alabnlıklar vardır. Aleviler ~er 4 reıanrn alahiH:tledl" arni cif'- Tahtakalecle r ellıı acllr hır kal• f(ı'' 
da ayni zamanda umumi müfetti· layetı hakkında kabul edilen i· bunları da mukadde~ saydıkları rcceıle lutıırak. !alulid "tmekteclir. hmıktığı , .c onra da kuma§ ıı;• 1, ı' 
ti olacaktı. dare usulünün fevkalade olmasın için tutup yemezler. Dersirn mm- 5 inci cf'za. ~imdiki halde valnn ğa kalkı~lı~ı poli · tahkikatile "a ıılç 

Tunceli vali ve kumandanı vi· dan ileri geliyordu. Bu fevkalade takasının cenubunda Murat ıuytı kM:ak~ılrk clınaların:ı bakıyor. Fakat. lan ardiye hf'kt;İ'-İ Yu~uf. nlf~~tııı oıı 
lavet umur ve .muamelatında ve usullerin tesisini icap eden fev· akar ki bu suyun mecrası Tunce· ih<la~mrla valmz mc-;hurl "Uçlara ha· mii<lılciu111uı11ili~ioe ~elirilrııi;. '\~,f 
vilayet memurları hakkında ve· kalade vaziyetin nihayet 1 kanu· li vilayetinin cenup hududunu kan 4 iincii et·zaııın onraclan unıunıi cii ctıaıla orgııya !;ekilerek. 

1~1ıııl' 
killerin kanunen haiz oldukları nusani 1940 tarihine kadar niha· teşkil eder. hiikiiınlere ıahi ha~ka cLn nlara h:ık- ı>clilıni:tir. Duru.,ına. kc~if ~ııl'' 
bütün salahiyetleri haiz buluna- yet bulacağı dü§ünülüyordu. Bu Tunceli vilayetini diğer vilayet tı~ı rıihi. 5 in"i rczamn da ilnicle hıiy iizerı> kalrıır~tır. ~,~ 
caktı. Vali ve kumandan lüzum fevkalade vaziyet ortadan kal· !erden tefrik eden teY yalnız szıırp ı~ ha~ka rla,alara hakma~ı muhtemel- Bir paket cfgara a,ırır 
gördüğü takdirde vilayeti teşkil kınca fevkalade idare usulüne ni· dağlar ile muhat olınast deRildi?·. clir. yakalandı ve... dt 
eden kaza ve nahiyelerin hudut hayet verilmiş olacaktı. İşte bu Buralarda yol namına hiç bir e- Hlkl I fll t ~· 1 • ı · ·· rii~iılll9 

k 1 b k "b' 'k' 1 •er yoktur. Zı'raate elver1·~1·, olan m erin ter ne a • yeni .. ırl\.CCH e l tas\ on PUJll • 1 ve ıner ez erini degvi«tirerek u anun mucı ınce ı ı sene evvr.ı ., 
1 

• n ı 
k 

,. k H d il h il t hazırland hazı i~criler vaııınua çnlı~aıı i;\,.5 
ararını Dahiliye Vekaletine bil- orgeneral üseyin Ah u a toprağı dııı. o niıbette azdır. Vila· S e 1 h•"" 

d
. ht · d d d 1 ta fa Şan. cliin Sirkecide bir 1

• 111·1' 
ırecekti. u esın e ör üncü umumi mii· yetin bu tabii te«ekkü tarzı Der- Hakimlerin terfiine aid lrnıarna· ., t tJ .ı 

f 
. ]' ,. ılan hir paket cigara a::ırclıJ;ı J tıll1t"' 

Bu vilayetin kaza kaymakam· ett1ş sıfatı olduP,u halde Tunc<> t sim ınmtakasını insanlar için aft· me. Aclli)c Vekaletince lıazırlanmı .· · 1 ı ııı 
1 l

. · e adliye' e !!"tirilmiş, Sn tnı 11fıV arı ve nahiye müdürleri usulü va ısı tayin edildi. nat ve ziraat vasıtalarile yaşan<!': tır. imza ve la~clik ınuamde;;i tPkern· d uıl" 
d 

· · d T l inci sııllı ,·eza hakimi He~i '( ed' 
aıresın e Milli Müdafaa Veka· unceli vilayeti teskili ile bu maz bir memleket parçası haline miil ettikten bonra, lehli~ oluıı<ıcak· dan ~orgu duru,.ınasmda le' k• 

Jetinin ınuvaf aka ti alındıktan · vilayete muvakkat mahiyette hu· getirınittir. Lır. · · ' j' mı-:t ır. 1 ,,ır sonra va!i ve kumandanın intiha· susi bir idare verilmesi hakkında.- (Devam ecliyor) Bu kararname ınucihince. İ!Lan · Beyazıltakl yangın yer 
ar ve Dahiliye Vekilinin tasvibi --------------------------------------------
üzerine kararname ile ve orduya N k ? ke•lf yaplldı. ,,11 

irtibatları baki kalmak şartile e Var, ne yo • Re\a7.ltta Çadıreılarclakı " ıı' 
f b 1 k.k· .. 11 . • 11111 .ı.t 

muvazza su a •]ardan dahi ta· - - - - __ - - - - ta ı ı · ntına ınuc r eınmunıı ıtJıil"• 
yin olunabilecekti. K v 1 k i\"urettin ıHin de,aın ctnıi;. ~~·( ,ı 

Bu kanunda dikkate değer o· 1 z o g a n 1 z ·' marifctile vak'a yerinde ke)I ııı 1 
lan diğer bir nokta da adli•e ce- nwtır. Tetkikat neticesi. rapor 
za usullerine dair bir takı~ hu· hit- erlilcf'ektir. ,.14~' 
ausi hükümler bulunması idi ki iki lngiliz kı- raklı bir muhakemeye bakılmakta- ren hususi makinelerde yeşil otlar "Yosma,, 'dan soora 
bu hükümler ile ağır suç ıır.az- zmın biribirile dır. Bir kız, anasını mahkemeye kurutulduktan sonra hay\ anlara ye· yucakh Yusuf,, dıl 
nunlarının kısa ve kat'i yollar· evlendikleri ve vermiştir. Anne, miras meselesin- dirilmektedir. Bu türlü otlan yiyen toplatbrı'dı ıJı \~ 
dan ceza!arını görmeleri istihdaf bunun çok geç· den dolayı kızını kısırlaştırmıştır. hayvanlardan alınan sütlerin kuvve· Sahahittin \ Ji'nin "K uyurıı 1jl•~, 
ediliyordu. Sonra yine kanun meden farkına Amcasından kıza miras kalan iki bu- ti daha fazla olmaktadır. Bır maki- suf.. ndlı ronıanr. nıiiflı1riıı 11•1.~~il r r 
mucibince vali ve kumandan em· varılarak ayrıl- çuk milyon liraya kızından doğabile ne 8 ~aatte 2000 kilo ot kl~rutmak- '-ttlh rezadun alman karar htı Jııt1 1 

niyet ve asayiş noktasından lü· dıkları yazılmış· cek ba~ka bir varisin çıkmasına mani tadır. li-çe yerine ı;ctirilcrck. piyıı59 ,~ 
zum görürse vilayet halkından o· tr. olma{ için anne Hevit adındaki kr OTOMATİK OLTA MAKiNE- latt m lıııı~tır. c ~ef r' 
lan fertleri ve aileleri vilayet i· Burada res- 7.inI kısırlaştırmıştır. LERl '·Km uraklt Yusuf .. ılnn ' 1~1 1, 

I\l h k 
- rıeııı 1 ı çinde bir yerden diğer bir yerel mını gördiiğü- •ı a em~ye çok meraklı bir Garib şeyler memleketi olan A- clalıa e" el loplaltrrılaıı "' ,ıo 'f' 

nakletmeğe ve bu gibilerin vila· nuz, bu garib safhada devam edilmektedir. merikada insanlar akıllarına esen Rcni,·enin "Ycımıa .. sınd~~;dir· l 
yet içinde oturmalarını meneyle· izdivaçta erkek OTTAN OTA FARK VAR... her ~eyi yapmak hevesindedir. A- lıcniiz tin' al ar açılmış ıl"I!' ı• r11 

meğe ve her har;-i bir şahıs hak rolünü oymyan lngilterede Cambridge üniversi- merikanın deniz sahillerindeki sehir- lrn ıı~la: liizuı~ılu giirii_lcu ~:cdir· 
kında takibatın tehirine ve ceza· kızdır . Mis Co· tcsinin ziraat enstitüsünde yeni bir lerinde balıkçılara kolaylık o'"lmak mclelerın lıallı lıeklcnılınc fi ~· 
)arın teciline salahiyeti bulunu· ning ismindeki bu kız, hakkında usul ile vitamini fazla ot istihsaline i.izere otomatik makineler yapılmış· Koml:n:stlik da~~,,ıl~\ır 
yordu. İdam hükümlerinin vali l. boşanma kararı verildikten sonra, !:>a§lanmıştır. tır. Balık avlamak istiyen meraklı- i\'iiwn Hikmet, Hiknıel ıe>tıı"sıt 
ve kumandan tarafından teciline i.iç sene hususi bir nezaret altında Henüz büyüyüp yetişen yeşil ve lar para attı1.:larr takdirde bu maki- Bastoncu Fcni, Salfıh, "·'"· n ıı- 1 11 11 JJll 
lü:ıum görülmediği takdirde in- bulundurulacaktır. taze otlar kurumadan bicilmektedir. nelerden olta çıkmaktadır. ki koıniini tlik tahrikatı iln' ı.ııf' 
fazı eınrolunabilecekti. KIZINI KISIRLAŞTIRAN ANA Bu otlardaki vitamin çok. fazlödır ve Otomatik olta makinelerini icad ,Jı1 ru~nıa) a. a~ırcnada :Hitl 

Sonra Tunceli vilayeti içinde Nevyorkta bugünlerde çok me· hayv<ınları b~ler. Sıcak hava ve- edenler çok para kazanmaktadırlar. cel ede de\'am edilmi;itr. 
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Yazan: Tltayna t4 - Çeviren: Vlr GUI 

İY'' 1itıliler yalmz karmca gibi çahşmasını severler. 
Onra kazandıkları paraları pantalon düğmelerile 

çift mi tek mi oynayarak oyuna verirler .. 
~ranaadan buraya ilk vapur 
~ al\ iki buçuk ay ıonra gele -
~ııkJ Unu düıündüğüm bile yok. 
'1d a.r üzerinde yükselen kulü-

• e oturdum bunları yazıyo -

!~raaı, öbek öbek büyük bam
-çuf açlarının yoldan ayırdığı üç 
\ kulübe yığından biri: Tav-

muz), vitahiti (bir nevi elma) ve· 
riyor. Örülmüş kuru Hindistance
vizi yapraklarile örtülen evlerin 

• duvarlarını bambu ağaçları teşkil 
ediyor. 

~~lnzarası karpostallardaki re· 
~r gibi çiy renkli bir yeri hiç ... 

1tııza getirdiniz mi bilmem! 
~Ilır öyle bir yer işte. Pembe 
~~r tam pembe, yeşiller tama· 
!fıt,Yeıil. Gökyüzünde bulutlar 

Buranın adamı, bedbaht olma· 
sına imkan olmadığı için, iyi huy
lu bir adamdır. Bir Polinezyalının 
misafirperverliği garplıların dü -
şünemiyecekleri derecededir. Fert 
lik kıymetleri dolarla ölçtük
leri zavallı geri Avrupa ... 

Burada acı bile nedir bilmiyor 
lar. Polinezyalı, çocuk gibi, kendi 
kendine gülmek için gülüyor: Hiç 
sebepsiz yere. İki saattenberi şa.r· 
kı söylemediği için şarkı söylüyor. ltenk: Eflatun, kırmızı, sa -

~s"İ boyalar parça parça atıl
.' .enlik geceleri gibi akşam 
~ liavai fişenkler, şelaleler. 
~ eçen gün (geçen gün diyo - YMgPç siirii .~ii gibi /,,,,..,farım i.~tilıı 

il'lla. kaç gün oldu, bilmiyo - "dı·rı Çirılilrr ... . 

Bir akşam, o üç kulübeden bi -
rine, çiy balık ve f ey yemek için 
gidiyordum. Y o!da bir de baktım 
yerde hareketsiz bir şey <lruruyor. 
Yanımdan geçen ve banyodan çık 

Yerliler <ırıı~ındn Mçlnrı çii:iil.: ~cnç h:lnr. ynrı çıplak ddilamltlnr ..• 

"it\ beni buraya getiren gemi miş. Kraliçe nehri, son derece lier- mış, kulübesine giden, pareolu bir 
!)~ ~ta. adasının yanından geç- rak ve temiz bir şekilde , ekilmiş adama sordum: 
h e~ı~in üzerine, bi~ çiçek yap- ağaçl":rın altından aklyor. - Bu ne bu? 

Rıbı oturtulmu' hır ada bu. Eskıden ba~çelerin gölgesi düş- - A ! dedi, bir kadın. Ölmü, ... 
I> • 

41
11- • tüğü sula.rd~ !.•~di yazlhane bina· Sonra sözü deği!tirdi: 

~ 'Pe - ete su sepeti,, demek - ların ak.sı goruluyor. F.a~at, bu. su- __ Bizim tarafa mı geliyorsun? 
ı '911 larda yıne kadınlar gıdıp .Saçla - dedi. Gel beraber gidelim. 

""'-•ın~"'lllfflılıı-111111111111111111 rını, bu saçların kardeşlen olan K l"b . k .. .. d 
ı ·d· o"ru"yo 1 k 1 b. u u enın apısının onun e 0 -s ğ 1 k su ara gı ıp r ar, apa ı ır • k . a 1 d · lenerek k 1 turmuılar kıtaralarını a ort edı -

yer e gız , yı anıyor ar, 1 d S l .. " k 
.. l · k•amın k l kl · yor ar ı. ac arı çozu genç kız -

~,~ Servisimiz 
~ .. lı.aıaı doktorumut Pazarteat '11DJert 

~ be~ buı;uktan ylrmJye kadar "" 
\ 'lt ldarehanealnde, Cumarteat günlert 
\.~t H ten 19 a kadar IAlell Tayyare 
"1:"11an lktncl d&lre Uç numarada 

Okuyucularımızı yedi kupon muka. 
~~ ka.buı eder. 
~kilde diş doktorlarımı% da okuo 

tnızm emirlerine hazır bulunmak. 
td ~ t>ıı, doktorumuz Fahrettln Dlfmeo 
~ ~ lıkapı Iıtlklll caddeslnd• 127 nun:ıa• 

l(IV' ~ 1>&.ıarteal gUnlerl ıao.t lf lle 20 ara. 
l ~ lıuıunduğtı gibi doktor Necatı Pak· 

rak!Sy Mahmudiye caddest 1-2 
~ aalı ve cuma gUnlerl ayni aaat. 
\ "e 0kuyUculanmızm dl§lerlne bakacaı.

utak tcdavtlerlnJ yapacaklardır. 

~ '-~ zamanda Bcştktaı tramvay ca~ 
~ rtp apartrmanmda ıünnetçl EınJn 
' llıuhtac olruyuculamnf%Dl c:ocuk 
" ttlnııet edecektir. 

(ı.lf ~~ Aksaray )'ertev Ecza.nesi ya. 
~it ~2 numarada ııUnnetçl ve sıhhat 
~~tl\ı l'iurt Epfz KURUN doktorunun 

Jı ~ ~· -, 'ttı. ti. enjckslyonlan bcherinl yedi ku· 
•1~\ ~ ~ltabllindo ve aboneleQmlze en eh• 

ıl f' ~~t llUe çocuklarmm ıUnnet ameli• 
n ? ,'flııe Yapacaktır. 

ııl' 1 ~e~l Yudığnnız doktor, dl~çt ve ıün• 
ti~ ~tt llıUracaat ederken KURUN'un 

~( ı 'l'ftı.~ kuponundan yedi tane götllrmek 

yuz erı, a ,,, tzı ren erı • d l'k 1 1 • 
d tu.nçlasıyor lar ela yarı çıplak e ı an ı ara çı· 

arasın a, • · kl d 1 1 ki 
Ak 1 A 

. çe er en yapı mıı çe en er ve -
şam o unca, upuzun merı- · ) d •11 • rıyor ar ı. 

kan otomobı erı, zararsız devler 
gibi, dolaşmağa başlıyor. kitara -
larile şarkı ıöyliyen Tahitililer. 
Genç kızlar gibi güldükleri duyu· 
luyor. Karşıla!tri?ınız zaman. se -
vinçle ve neş'e ile bir şey aövlü -
yormuş gibi, size ''bonsuar,, divor 
lar. Baslarmdaki çiçek demf"tleri 
de her ~tarafa koku saçıyor. Onlar 
için zevk sarkı. oyun, içki ve çi -
çek demetleri. Hayatları zevkten 
ibaret. 

d .. 'E Soğuk mu dP ın17. · .vet. mev-
sim kıs. Dısarıda vakit de ~ece. 
Fakat, ·pare~ (bellerinden aşııihya 
bağladıkları bez) yalnız bir örtü 
vazifesini szörüyor. 

Susuzluk mu? Her tarafta lez· 
zet)i sular dolup taşıyor. 

Açlık mı? Balıkçıların en a -
cemisi bile, ak!am olunca elleri 
kolları, türlü renkte balıklarla do
lu ağlarla dönüyor. Henüz ticare · 
tin ne demek olduğunu bilmeyen 
orman, bol bol mayore (ekmek a
ğacının meyvası), fey {yabani 

Bu böyle ya, Cinliler de gider
ler dokuzu onu bir arada o kücü -
cük dükkanlarının içine, bütün. es
rarlarile kapanıp kalırlar. Her 
şeyden nefret ederler, yalnız ka -
rmca gibi taşımasını severler: Bu 
ti\lışma para getirir çünkü. Sonra 
ela bu parayı, pantalon düğmeleri 
ile cift mi tek mi oynayarak o -' . 
yuna verirler. 

Sazan da icleriııden biri, köşe
sine cekilir. afyon içer, bütün ge· 
cevi kim bilir neler düşünerek ge· 
cırır. 

• Adayı yengec sürüsü ~ibi isti -
la eden bu Cinliler oraya kendile
ri ile beraber ticaret ıevkini, in
"am c:ileden cıkaran sabırlarını ve 
kendi kokula:rını getirmişlerdir. 
Alelumum, bir memleket, koku -
su ile tanınır. Buraya gelen ada -
mın burnunun fazla hassas olma -
sına lüzum yok: Burası Çinli ko -
kuyor ! 

(Arkası var) ,1(~ ~ 
~0 '~; K_U_R_U_N ___ ---------------------

f11 .. '1ızmeı kuponu 

'

il'· 'llPon 
' ~ il gazete idaresine getirenler 

I 1 fl111 ı. flçıık Utuııannı para81% baatrnrlar 
1 cı il l\ 'llııı 
1ıil'1 1 ' • nun beklmlerlne parasız tıaktrr 

ıı' 
ııll IJ 
'ıı•1$ .. 
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Balıkesirde 

~ 

Bayın
dırlık 

hareket
leri 

Balıkesirde bayındırlık çalış- ı da hadise hakkında tahkikat yap 
maları eserlerini göstermektedir. maktadırlar. 

~~a m~habiri~i~in yo~ladı~ı - lz_m_l_r_d_e_ b_e_'_m_l_ly_o_n_ll_r_a_ 
?u ıkt reıımden hırı, belt~dıyenı~ sermayeli bir ,ırket 
ıstasyonun karşı ıırtın.da yem kuruluyor 
yaptırdığı büyük parkta ınşası bit 
mek üzere olan büyük gazinoyu, .. tzm~r gazeteleri ~.z~irde_ki 
ikincisi parkta yapılmıf büyük Turk ıhrac.atçılardan muhım. hır 
ve güzel bir havuzu gösterm~kte- kısmının bırle§erek be, mılyon 
dir. lira sermayeli büyük bir ihracat 

Gazinonun önünde görülen iki 
zattan ıağdaki belediye reisi Bay 
Naci, ortadaki ıehir klübü b3.şka
nı Bay Sadık Denizdir. 

Bir genç tren altlnda 
parça tandı 

Balıkesirden hareket eden Kü· 
tahya treni Pirebeyler istasyonun 
dan az ilerde bir köprü üzerinde 
uyumakta olan on yedi yaşların· 
da Halil adında bir genci parça· 
lamıştır. 

Ölümün ne ıuretle ileri geldi
ği hakkında Dursunbey müddei· 
umumisi B. Cemil tahkikat yap· 
maktadır. 

Balıkesir üçüncü işletme mü
dürlüğü memurlarından bir grup 

şirketi kurmak üzere olduklarını 
yazıyor. 

Bundan evvel İzmirdeki ecnebi 
ihracatçılar, bir araya gelerek 
muhtelif masraflarını azaltmak 
İmalathane, iş~i masraflarında tıı. • 
sarruf temin etmek maksadile bir 
şirket tesis etmitler, imalat işle· 
rini hep birlikte yapmağa ba~lll
mıslardı. 

ihracattan elde edecekleri ~;. rı 
aralarında taksim eden ecnebi ih· 
racat tacirleri, bazı hususi ,..,ah
reçleri için gene hususi tekilde iş 
yapıyorlardı. 

Gerek ihracatçı tacirlerin bu 
birleşme vaziyetleri, gerek ima
lathaneler ve işçi masraflarının 
fazlalığı, Türk ihracatçılarını da 
böyle bir birletmeye sevketmiş-· 
tir • 

Görüp düşündükçe 
..... _ - - - ---

Koltuk değnekleri! 
Aramızda sevgi ve inceliği zehir 

gibi kullananlar var. Bunların için
de bar.a en acı geleni, bu zararlı 
şefkatten sızan tavl'iye mektubları
dır. Bir tavsiye mektubunu, daha 
karşıdan görünce, tüylerim Ürperir. 
içlerinde belki iyilerine rastlanır; 
fakat benim bunlardan o kadar ca· 
nım yandı, ki artık hiç birinde bir 
damlahk liyakate destek olma kabi
liyeti göremiyorum. 

Bence, tavsiye mektublan, bir 
dosta, bir tanıdığa ancak bir liya
kati müjdelemek için yazılmalıdır. 
içinde böyle bir istidad müjdesini 
taşıyan mektub gerçekten büyük bir 
değer alır. Çiinkü bir artezyen bur
gusu, nasıl tatlı, 7.engin bir kaynağı 
yeryuzune fışkırttrsa, böyle bir 
mektub da değerli bir varlığı , kuv
vetini deneyecek sahalara ulaştırır. 
Kendi kendine iisti.indeki toprak ve· 
ya kaya tabakalarını madenler, na
sıl yarıp fırlatamazlarsa. insanlar da 
kendilerini saran meçhullük dağları
nın altından, kolay kolay ve bir 
başka:ıırnın yardımı olmadan sıyrılıp 
parlayamazlar. 

Ne yazık ki bizde henüz daha 
tnvsiyelerin bu güzel ve yüksek 
mana~ı anlaşılamamı~tır. Tamter -
sine, bir tavsiye mektubu, kor -

Yazan: s. Ge.z.gi n 

tidadın kalkanı, !iperi, 
değneği, pistonudur. 

Bir yerde amir i~eniz: 

koltuli 

- Adam sen de ne olur? Şu 
iyiliği yap l 

Derler. Onlara en kestirme ce

vab : 
Peki ama, kimin kesesin· 

den? 
Demektir. Ama bilmem nıçın 

bunu söylemeğe utanır: 
- Hele bir bakalım ... 
- Şöyle bir imkanını bulursam! 
- l cabına bakarız! 
Sözlerile karşılarız. 
işin en doğrusu, bu türlii teklif

ler kar~ısında biiyiik bir hayretle 
susmak ve yahud hiddetten kudur
maktır. 

Bugi.in bir tavsiye mektubuna 
binerek imtihan köpr\isi.inü geçen 
çocuk, yarın yalnız değersiz bir a
dam olmıyacak; ayni zamanda hak
!117..lığın zaman içinde kendisile bir
likte biiyümesine de yol açacaktır. 

Bunu yapmağa, memlekette 

J kunç bir bilgisizliğin, aşağılık bir is-

böyle ur gibi kc1tii varlıkların tiire
m<".si ne yardım etmeğe kimsenin 
hakkı yoktur. Yurdumuzda ta\•si
ye mektublarına karşı bir mücad~le 
açılsa cok hayırlı bir iş yapılmış nla
c8k. Ruh \'e fikir topalhğmm kol
tuk değnekleri kırılmalıdır. 
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. SON HABERLER 
.,,. - . _.,.:!!~~·,·:·. 

. 

Siyasetler değişti mi? 
Alman Erkanı harbiye Reisinin Parise gitmesi 

Alman siyasetinin değişmesine veriliyor 

Italyaya göre lngiltere Baldvin'in 
siyasetinden ayrılmaktadır 

Paris, 17 (Hususi) - Alman or 
fosn büyük erkinılıarbiye reisi gene· 
ral Beck: buraya gelmi~tir. 

General Beck hu sahalı general 
Gnmelin ile görüşmüştür. 

PARISTF. NELBR KO.VUŞULACAK? 
Paris, 17 (A.A.) - Oeuvre gaz-.::· 

lesinde Bn. Taboui~ şöyle diyor: 
.. General Beck'in vazifesi, Parist~ 

general GameHn ile teslihatın umumi 
surette tahdidi imkanlarını ara!lt.r
maktır. 

Almanya. im meseleyi nazarı iti· 
hara almağa amadedir. Paris ile Lon.1· 
ranm Il. E<len'in B. Von Neurath ile 
yapacağı ı;cirii~meler hakkında rnutır 
hık k'almış oldukları nnnolunmaktn· 
dır. 

'AUı!ANYA FIKRİı\; DEGl.5TIRDİ 
Mİ? 

Pnri, 17 '(A.A.) - Gazeteler. 
\lrnanya hiiyiik erknnrharhiye rri ıi 

general Brck·in Zİ):nrctini hiiyiik hir 
:.laka ile takihctmcktedir. 

Pelit Journal lm miina.ehetlc şu 
uali irnıledfrvr: 

- '.Acah~ Rerlin. &ulliun inkırnm 
Jinhul etmez mahiyeti Jıakknıdaki fil. 
rini deği:tircli mi? ~\caha ~f'ner:ıl 
Reok'in vnzif e5İ, hn mnlıtt>nıe1 fik iı 
değişikliğini lıildirmek midir? 

Exrel,ior tliyur ki: 
"Grncral n,.,.k'in Pari~te yapaı•a· 

ğı görü§meler, lıerlıalde hir erkiinr 
harbiye görü§meleri mahiyetini alım 
yncaktır.,, 

Jour gazetesi diyor ki: 
··General Beck'in görü§mclcrini 

fazla izam etmemek laznndrr. l.ira. 
hunlar, nihayet m~kerler ara·mda hıı.· 
berleşrne malıiyetiude hir ilk lema::ı 
te~kil eclerektir. 

İ7'AT~Y A Nf: DİYOR? 
Roına, 17 (A.A.) - B. Yon i\"eu· 

ratlı'rn )·akmcla Lonılraya yapaca~ı 
ziyaret lınkkmda miitalcalar \ üriitcn 
ırnzeteln, lngiliz • Alman ım;karcııe· 
linin Rerlin • Roma zararwa olar::ıl
,·iirııd lınlma~ına ihtimal ,·eı nıcrııck · 
tedirler. 

INGİT,7'EREN/ı\' Sİl'ASETl 
DEGIŞİYOR MU? 

Roma, 17 (A.A.) - Gazela Del 
Popolo divor ki: 

''tngilterı'. n. Ruldvi11'in Ren s:ı· 
lıillcrinclen iıiharcn çiz<li~i !nululları 
geri çckilmckte de,•am cıliyor. f ngili1 
~İy::ı·ctinin hugiin hir dr~i~nrn lnıhrw 
nı ~eçirmckte oldu~ır muhakkaktır .. 

NEURA1'//'1N f,().\'DR.U"A 
G/TılfRSİ 

Lonılra, 17 (A.A.) - Re~men hil· 
<liril<li~ine giire Alrıı:ın Hariciye n:ızı
n Von NPuraıh T.ondrava :?:l lı·ızir::ıw 
ıla gt'!lf'cl'k Vf" İngiliz lıükirııır-ı!n:n rı i· 
5afiri olaraktrr. Ziyaret programı lw 
niiz te .. bit e•lilnıenı1~tir. 

Bulgaı ;.~tan göçmen
lerinden 

ikinci kafile geldi 

Usküdar ve 
Kadıkör. 

Su Şirketi 
HUkOmet taraflndan 

Satın alındı 
Ankara, 17 (Telefonla) - İmti· 

yazı 1898 enc:"=incle vcrilnıi~ ohm '':! 

nıiic1dcti l 962 :'Cnc-.incle lıil::ıına er~· 

rck bulunan Üsküdar ve Ka<lıkiiy Sıı 
şirketinin, bilciimle sn tc•i-.alı ve im
tiyazdan doğan hak 'e ınenfaatlcrile. 
lıilkuınct tarafrmlan salın alınması 
hakkımla hir seneye yakın hir za· 
manılanhcri devam eden nıüzakerclı·r 
neticelenmiş 'e tanzim olunan rııuk:ı-: 
vele bugiin Nafia Y ckiilclinılı• iınza 
\"C ıeati olunmuştur. 

$irkct muka' <'lenin hitaınıntlıw 
25 'ene e' q:I satın alınını~ huhııı
nınktmlır. 

İmzada mukavclevi Xafia Hkili 
R. Ali Çetinknya ile İstaııhul belrdi· 
ycsi namına hcle<liyc Sular iclare-i 
ıııiiciiirii Il. Ziva. Şirkrt namına <in 
Şirket idare ıı~ec1i~i reisi R. lsmnil 
l l:ıkkı, imzalaını~lar. tnt'ra .. imde Ve· 
kiilf't crkfınr da hazır hulnnnıuştur. 

Tesisat temmuz l9:l7 tarihimle 
lırlıleiveve <le' ir 'c teslim olunaf:ık · 
tır. Saİrı;:ılııı:ı lıcılcli on "<'ne ıııiiıfdet· 
le ve faizRİz olarak her sene 40 hin 
lira takcitlP · iide.ncrek ve ilk t:ıks;t 
l ''38 ~encııi lıaziranıııın sonunda ve· 
rilcrcktir. 

Şirketin ~eliri lın tak5İlleri kar.r 
lıyahilı•rrk 'e te;:İsatm tamir ve ı la· 
lı ına ) ı·tccek m il.tarılaclır. 

lstanbul Belediye 
Muavinliği 

A11kıırn. 17 (T<·l~fonla) - Fatih 
k:ı)mak:ııııı B. Hmıf. fı=tnrılıtıl helcıli· 
ye reis ıııu:n ini B. i'\uriden a~ılan 
ıııııa' inli~e la) in cdilnıi~tir. 

'J'EADiJT, CETVE!,İ 

- ,... ~--

Başvekil Elazize 
hareket etti 

(Ü.styam 1 inci sayı/aıla) 

Ba§vekil İsmet lnönünün gelme· 
sini müteakib Vekiller Heyeti top· 
lammş ve içtima uzun müddet de
vam <:tmİ§tir. 

Ba~vekilimiz bu akşam saat 20 
de hususi bir trenle, Sivas - Çetin· 
kaya·- Malatya yolu üzerinden El· 
aı:ize hareket etmiş ve istasyonda 
vekiller. mebuslar ve diğer birçok 
askeri ve sivil zevat tayafmdan u
ğurlanmıştır. 

Başvekile bu seyahatlerinde Sıh
hat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Refik Saydam, Milli Müdafaa Ve· 
kili Ceneral Kô.zım Özalp, Jandar 
ma Umum Kumandanı General Na
ci Tınaz, Sıhhiye Vekaletinden 
Hıfzı~sıhha Umum Müdi.irü Dok· 
tor Asım, Maarif Vekaletinden 
müfettiş Rüştü, hususi kalem mü 
dürü V cdid refakat etmektedir. 

Orgeneral Kazım Orbay Malat· 
yad:ı Başvekilin seyahatine iştirak 
edece!.tir. ismet lnönünün seya.ha· 
ti on gün devam edecektir. 

Hatay bayramı
na hazırlanıyor 

Hatayda kundakçıların gayretine 
rağmen tabii hayat avdet et· 
mcğe yüz tutmuştur. Dük'.-anJar açıl. 
mağa, halk işine gücüne "başlamıştır. 
lstiklal bayramı hazırlıkları yeniden 
hız almıştır. 

Evvelce 10 haziranda yapılması ka. 
rarlaştırılan ~enliklcrin te!:iri dolayı
siylc bayram yapılmasından sarfına. 
zar edildiğine dair çıkarılan şayialar 
asılsızdır. Tertib komitesi faaliyetin!' 
devam etmektedir. Tezahürat gUnl.i. 
nün tehirine scbcb, Cene\Te anlaşma. 
sının henüz resmen ilin edilmemi~ ol. 
masıdır. Bu suretle istiklaline resm~n 
kavuşacak olan Halayda, fevkalarl~ 

neşeli ve umumi bir bayram yapılma. 
sı imkanlan hazırlanmaktadır. 

.lngilterenin 
Akdeniz fil osu 

Cebelüttarık'a 
toplandı 

Bulgari~tmmı muhtelif ·wr)rrin· 
<len gc7.i pa~aportu ile az:ır a~aı gı•lf'· 
rek E•lirnetlı•ki gii!;men rnİ .. 31'irlı:ıııc· 
=imle hin ki.iılen fazla kalabalık h:r 
kafile lıalinıle lıiriken ikirıct ~r·çıııeıı 
gurubu <la ~clırirııize ~ctirilnı;ilir. 

Hükumetimiz, Antakyacla bir baş~ 
konsolosluk ve tskenderundıı. da bir 
konsolosluk ihdasına karar vermiştir. 

~\nkara, 17 (Telefonla) - fc;tan· ----------------

Londra, 17 (Hn~uo;i) - İngilte· 
renin '.Akdeniz filo una menımh hattı 
harh gemi i Bra~am'm ardından Gn· 
Iatea knı\·azörii ve birinci mulırih 
filotillası Cebelüttarıkn gitmiştir. 

~\kdeniz filo~uıımı geri kalan ı.., .. 
mı da az sonra Ccbelüttarıka varını~
tır. 

Atatürk'le Jngiliz 
kralı arasında 

Ank.ara, 17 (Hususi) - lngiliz 
Kralı VI ıncı George'un doğum yıl
dönümü münasebetile Cumhurreisi
miz Atatürkle Kral arasında samimi 
telgraflar teati olunmu~tur. 

1 una üzer inde 
görüştüler 

Bijkre~. 17 (A.A.) - B. Hod· 
za, B. Stoyadinoviç ve B. T ataresko 
bu sabah Tuna nehri üzerinde bir 
yatta toplanmışlardır. Bu mülakatta 
B. Antonesko hazır bulunmuştur. 

BÜKREŞTE NELER 
GÖROŞOLDO 

Bükrc.,, 17 (A.A.) - Bb. Hod
za, T ataresko ve Antoncskc. dün 
akşam Tuna yolile ve bir yatla B. 
Stoyadinoviçe mülaki olmak üzere 
Yugoslavyaya ha.-eket etmişlerdir. 

B. Hodzanın B\ikreşi ziyaretinin 
!onunda neşredilmiş olan resmi teh· 
liğde ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Romanya ile Çekoslova!;.ya ri
cali arasındaki görüşmeler, miiza· 
kere rdilmi~ olan bütün siyasi ve 
iktısadi meseleler hakkında iki mem
Jeket:n noktai nazarları arasmda tam 
bir ahenk mevcud olduğunu göster
tnİ§tİr. 

B. Hodza ile B. T ataresko, Çe- ı 
koslovakyanın Romanya}'a yapmak· 1 
ta old ığu harb malzemesi irsalatmm 
!!Üratle devam etmekte olduğunu 
kayd~tmekle bahtiyardırlar. 

Gelen g<>c.;mcnlc·r. hükfımctiıııİ'lİll 
hu ·ene yurtla kalı:ılüııii ka~:ır!&ı~tır 
ılığı: "Ili:•ar .. 'c •·Nazım .. vap111·l:.ır:!ı• 
Varna ve }\())'ilCn<'e liınanlanndııı· 
naklediJerf'k olan gii!;mr.n aılı·ıliııin 
ılı~ındadırlar. :\Tanınfilı, Bııl~a· i ... ıaı1 · 
ıJaki tazyik \ "C cef aletten dol :1\ I llll'lll' 

leketinıi.zc iltica etlen hu ka~ıle~lcri · 
ınizin vaki j,.tirhanılarım Sılılıat 'c 
fı:tiıııai :\Juavenet Yekalcti ıııakul ~i;
terek i;:kan 1arını karnrla~lırnıı;tır 
... arayhıırnundaki "İİçırıen ı::ır:ınnıl:ı 
Ktzıla): Kurunm t~raf mdan ~ır;k "' 
"oğıık yemeklerle lu•,_J,.nf'n gi;çıncnler 
Diyarhekire ı:c' 1,edilereklerdir. Gc· 
lerılerin cksnisi Ra7.~racl, Şurnnu ka· 
tınbn \ 'C kijylerinılcndir. 

Dr. Schacht Vlyanada 
Pdris, 17 (Hususi) - Al'Tlanya 

bankası müdiirii Dr. S;:hacht bugün 
Viyanaya gitmiş ve Cumhurreisi B. 
MikJas tarafından k:ıbul ecilerek, 
Başvekil ~huschnigg, hariciye na
zm R Schmidt ve A•;usturya milli 
bankım müdiirü ile g:~rüşnı i~şti.tr. 

Yeni Neşriyat 

GUndUz 

Bu sanat ve. fikir mecmuaaı 
nrn 1 S incj sayısı bir çok dolgun 
y~zılarla çıkmıştır. Tavsiye ede· 
rız. 

15 Haziran 1937 tarihli 95 
İnci sayısı Y &§ar Nabi, Nahit Sır
rı, Naci Kum, Orhan Veli, Cev· 
det Kudret, Hamit Macit, Ali 
Müruta"'!, Baki Suhanm makale, 
hikaye ve şiirlerile, Fransız, İn· 
giliz, Yunan ve Holanda edebi· 
yatlarından tercümelerle çıkmı§· 
tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

hııl lıclctlive·i teaıliil cel' rliıııfo son 
) npılıın tntliliıta aiıl pr.:ıje Vı-kill<·r 
llı•yetinrc kalıul olıırunıı~lıır. 

Taksi figatlaı ı 
ucuzlıyacak 

Ankara, 17 (Tele fonla) - An· 
kara belediyesi benzinin ucuzlatrl
ınası üzerine taksi iicretlerinin 
otuz beş kuruştan aşağıya indirilme 
si etrafında tetkiklere başlamıştır. 
Antre ücretlerinin yirmi beş kuruş 
olacağı söyleniyor. Benzin depoları 
şehirden bir kilometre mesafededir. 
Bu yüzden nakliye fiyatları ziyade· 
dir. Teneke başına 30-40 kuruş far· 
ketmektedir. Belediye bu nakliye· 
nin de ucuzlatrlmasr etrafında ince
lemeler yapmaktadrr. 

Yeni bir 
hadise 
Çıkacak mı? 
Bir ltalyan vapuru 
bombardıman edildı 

Lonılı·a, l 7 ( \ . \ .) - C'ı·hcl iitt.ı· 
rıkı:ın gc•lcn lıir telgrafa giin'. hir lıii · 
kıirrıct tın nw:~si Oranı ıll'ı klanıı ıt.ı . . . 
l ad~ ılc linwııına ılo~nı ;:itıııektc o-
lan "laılıla i ... nıiwlrki h,ıl~ an 'apw 
rııııu homlıanlııııaıı clıııi~t!r. 'l':ı) f:ı- r 
dan kim,e~ e lıirı:cy olnıaıııı:. .. a ıl:ı gii · 
'~rleye sıı dolmıı:;tıır. Bununla lıerr· 
lıer 'apıırun tuhıııılı:ıları .. uyıı ıııiite 
ıııncliyPn lıoşııltmıya kfıfi ı;clııırkıeıliı. 

K.IÇA \' lliİKÜMf;'J' EUK i ı\' f ,ıSi · 
LEl<hV EÜNE DC.)TÜ 

Sarı Selıu .. ıiyen. l 7 ( \.A.) - Bil
lıao crldiııının iı;iııdc kaı,:ına~a lı.ızır · 
lamlıklan lıiı- yat na,.yonali.,tlcrin "" 
1ine geçliği iıim:ula değer nınlıafilılcn 

Yunan Başvekill seya
hatten döndU 

.Atirıa, 17 (Hu~u~i) - Bn~' rkil 
1\lctaksa'( Y anrnılan sonra Hrcılci c 

\'C Artayı ıla ~iyarrt etmiş 'e hngii•ı 
tayyare ile hııraya <lönnıii~Hir. Arta .-ı· 
lıali .. j ~clırin lll'!Hlanına grıwral .\lı•· 
ıak.;n~ı;ı hir lıcykclini clikıııc~c kar:ır . " 
'crıııi;:tir. 

Yl!NAıV VE!.,İ lllDİ UJ,\'J)RAVA 
.Atiııu. l 7 ( 11uw~i) - · Yunan 'c· 

lialıti prcıı-. (>;n lo lıu~iin Loıulnı) a 
lııırckct cınıi-ıir. 'ı'lialııliıı lı11 sr,:r 
lıaıi i tir:•lıaı 

0

ınak~aılilc olup Lı.nclrn· 
ılau ~onnı Orta ,\ nııpa~ ı ıln gezcı·rk· 
tir. 

lıildirilıııl'klctlir. nn yat ~an ~clın~ıi· 
~en liııı:ının:ı ·~ctirilıııi~tir. 

K tC 1 U /\ f; \' A'l'ESE 
vi~uiYORL ıu .. : 

Plcnia. l7 ( ı\. \.) - IIa, n~ lıu-.ıı
ı-i ıııulıalıiriııiıı alılı~ı ıııaliııııala ı;iirl' 
dlin ak~aıııılıınheri La:-arı·na-. İİ7crin 
ıl<' milliH:ıwn crlrrin havnı~ı ıl:ıl'!a· . . ~ 

l aıııııaktaıl ır. 
La~ı>r:ın;-;-tlan ~cı·c lnıraya gı•İcıı 

iiı· .. j, il, Ba,klarrıı Lmnerl'cl kili-cc:i· 
nl atc--=e 'ertliklı•rini 'e kili.:eııin ta 

~ 

ıııaı:ıcıı ~ aııılı~ın1 lıilılirıni.,lı•nlir. 

tlO T ll' l'AHR Hİ!lDE:v ... 
San Sl'lı:ı:,tiycn 16 ( ;\. \.) - B;. 

ı-ahalı, 80 layy:ırc Rilhao ~elırini lıoı o· 
lıarılmınıı rtıııi~tir. Billıao) u • anta!l· 
drc rapteden ~ıısc ılc lıuın!·a:..!:ı:::•aıı 
cclilıııi~ıir. 

/Si' A \'l'Of, SOSV t r,; ..... TUWİ İKİ
YE .lJİ .n 'RllJ)J? 

Harcelona, 17 ( \. \.) -- Zalııt ! 

(;encralitcııin <' .. kj aıllin nıii:_.ı, iri 
olan ımılıarrir \ııılrcııiıı · ;n lf'' kiflıw 

tr\'l'5~iil etıni.._tir. Bu zat. \\lark-.ist iı· 
tilıaılr aııwlr fırka~ııını lıa~lu a 1:
ıııaıııdarlarınclandır. f;u fı:i .. aııııı zi · 
nıaırnlarlarmclaıı ıli~er hir takıııılıırı 
ıla ıe' kif eılilt"'r1.:tir. \.iinHi lııı fırk·ı. 
Trot'ki~t ıı·ııı:ı' ii!ler •·ij terıni" ı?ılıı
~unılan ıloln) ı ;;ayri kanuni ilJ.ıı edil· 
ıııi§tir. 

Mübalağalı. 
Neşriyat 

. ""'' ( BCI§ tarafı 1 ın 

silere karşı hareket yapaO 
met kuvvetleri Munzur 
en sarp yerlerini, Katır De 
ağızlarını tutmuştur' J' 

lki yrldanberi tatbik 1 

halde üç ay evvel isyan b 
ile fasılaya uğramıs ol~ 
programı, İmC1.r itleri, 111 
kar:l.kol ve yol inşaatı da 1 
baslamıst?r. 

-Bu ifadenin pek açık oJI' 
nası şudı.ır ki buŞ?iin artık 

1
., 

dn~larmda a5keri h"'reketd 
Ptlması mevzuu bahiı 
Tabii olara1< İ!gal edilell 
haric olmak üzere Kutu. 
etrafroıda tarama hareket1 
vor ~ibi nf'sriyat da do~ 
dir. Ancak Kutu Deresi rf 
ve Munzur dai'rının en .,~ 
sımlarını teskil eden yer • 
hassun etmiş e!kiyanııı 1 

belclenebilir. 
Ve nitekim eşkiya 

isyan ser$?erdelerinin çoid_....-.,,_. 
olmuşlardır. Nihayet 
esnasında ele geçiriluıi~ o 
muhakemeleri ve cezalall 
ları tabiidir. 

Her halde İsmet lnönilJli!'. 
Jis küraüsiinden tekrar ;ttiJi 
bi T uncelindeki ıs1abat _ Lol 
sü öyle bir kaç hafta, 1.,. 
kaç ayda bitecek bir it. iJ 
Muntazam bir prorram ıle 
nedenberi devam etmekl• 
bu ıslahat yaz ve kıı d 
şimdive kadar medeni 
nimetlerinden mahrum 
lan bu yerlerde müt 
mekteo, karakol. hükUJlıel ~JI 
ve yol yapılacaktır. Bu-~ 
lahat ve İmar işlerini ~ 
faatleri için zararlı ıö~~ 
kavemet edenler. her ._...-,. 
suretle teka vette bulunat' 
muskaranc mesai ile keD 1 

rinde }a~ıyan vatan~ 
tından geçinmek m ~ 
bahk yapanlar olursa ku~
dip ve tenkil olunacaktlfll• f 

Asım 

Son vaziyet 
Ankara, 17 (Hususi) -~ 

evvel teslim olan Yu ,-. 
şireti ile reisi rehberden soııt' 
Haydaranlr Kamer Hızır, D • 
Cebrail ve adamları iltica ~ ~
Kutuderesindeki Dersimlilcrtll 1tl ~ 
kısmı kendi sergerdelerine isY';_, 
)er ve bunlardan bazılannı rl'-" 
ve bazılarını da bağlayıp bera~ 
götürerek hatlanmıza iltica e J 
teslim olmuşlardır. ,~ 

Halk kıtaatımm büyük bit~ 
karşılamakta ve Seyitlerle be ~ 
pishane olarak k:.•11andıklan .,. 
vusta kalelerine benzer evle~ 
lan tutuşturmakta ve yı~ 

Dersimin şimdiye k~dar , 5S~ 
olan köylerinde Beylenn •'~(
betbaht halkı ne caniyane ~ '
maruz bıraktıkları görülm~~,..jf 
menan aşireti reisinln "hapı il'J 
den yirmi yıldır ayaklanndal\bit, 
duvara bağlı olarak yatııut J 
kurtarılmıştır. • il~l'i# 
tayyarelerimiz Kut~1~:re•;,p.ost""J baba üzerinde u~u~' 

Hava Huıuaı11111 
yaı dım edl".,1~ 

Ankara, 17 ( \' \. ) - H;11'" ( 
tarilıintlcıı iti haren Türk (JOO ~ 
rmıııın:ı 1.000, 2.000 'e 3: ,· ..ı 'r.J 

· anı'° 'ı lıcrr111lıı lınhın:ıı·aklardl 11 l•~ ,.
1 

ku-;11mın pli'111iirlcrin~ 8~ ~e ;11 
l en·~ H' \rwı!olıı \1:!D8

·' 0 
1 ' . ·ı··· • 1 I Kurt1r• t•r.c"'tır. ıır" :na rd" 
lıiil~P!l'rinclr-' i yurlse,erle d 
vard11111la lııı'ıınae:tkların 

1 
~· 

~Cnl'I ınerkc.ıt• lıilılirecek e ; 

Yer allında ı"!~~ 
Herliıı, 17 t \ . \ .) -:--: ~nı~ 1. 

lıc-i tec;kilfıı · nııı te!dıfı uod ,, 
ıniir m;acıılı•rinde sun'i s,~~ 
~atını lın' i koridı>rlar ,aı; .. 111110t 

0
11 

"ttrı-tle vıkanıu:ıva ~İren ~0~..d• ·ol , " . 1 ~~I J le;:İ otıı:r. ıııctrc uzun"' oJl' 
1111 kı.riılıırl.ırJaıı :;eç=r1'.~f1J;r· 
~uaıml:ın iı;;t:radc ,•decek e • 
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Tefrika: 77 k•dlrcan KAFLI 
Ulbur Bey: - Elçim SaU\battlo Bey geri 

gUoderllmedlkçe konuşamam! diyor 

lllalaruula Jlldn lfan=W olıuı.tar, ııu 
,... muamele cöreoJerdlr. Kakawlal 
... , lJ de kapanq utıı rtyatıan. ur. 

ıı-~~~----~·----------------~1 

PARALAR 
• SterUn G2i- l'ezeta 

llnıur Beyin bir gün en el kırda 1 
"erlerine \'e prensesle generallerine 
~ği ziyafeti hatırlıyordu. O ne sa· 
( ' CO§ktın, §en \·e canlı bir alem· 
~ Aydın oyunları, Aydıu §arkıları 
~ Ça]ğıJan hu genç pren!le· in önün· 
~epyeni ve pırıl pınl bir saadet 

r ~ Yası açmı~tı. Bu far\alaı la çalgr 
tı'1 ~"e oyunlar da Aydın ellerinin ru· 

, 1l buluyor, hu ruhun yardnnile 
Iİtillıeınleketleri gözlerinin önüne ge· 

~ Yordu. 
~ Gene Umur Beyle yanyana otur· 
~ ~ıtu ve gene Umur Beyin sağındı: 
p \Uıuyorclu. 
ti f< 4t Dınur Bey ona kar~ı görülmemi~ 
• ~e~ede nazik dananıyor; fakat hu 

ltlt elik araıımda lıi~hir zaman o yük· 
'"akannı kaybetmiyordu. 

L ~re.nıes Liçya bir aralık ona föylr 
~lJti: 
~ - Sizin bana gUnılcrılj~iniz ilk 
~ler arasında hir tanesi nnlı ki 
f tiıa] lıak: ' 'erdim. Rir ba·ka!'ı buna 
"1a halde kızardı. ~ 

- Nedir o? 
~ - Rana ''Sizin gi.iu:l elleriniz<' 

~ ıç değil, iğne yara~ır !,, de<liniz ! 
ı~.ıJjr - Siz zrki 'e doğruyu derhal ka' 
JV: I ~lrık kahu l eılen hir genç kız~mız ! 

~'U. cihettrn <lolayı gerçekten tehrikr 
hhınız! 
~ Yalım: bugün <leğil , ne zaman· 
itti eri sizin hu na$ihatinizi yapmak 
il' Yordum. nir memleket idare etme· 
-•tı hana z 'k \'ermediğim:. inanır5ı

J):, değil mi? 
Ilı - Bunun ak--ini siiyliyene inan· 
"~drnı. Rir ;:;eııç kız i-;iıı e' lenmrk 
-.' •nne olrıı:ıkt:ın clnlıa lıiiyilk 5alta· 
•t olamaz. 

Ilı' - Fakat in ... :-n lıerkec;p güYen<"· 
·, 

1Yor. Kaclnı!i;:':m!a lrn.:ıha'a kalmak 
ltı'k· • "' • .. 
,. anını '<'rt>r.ck lıir erkel: hulamr 
~um. Hu hususta lıiri:li hana yar 
~ •edebilir. Hatta hunu yapmak o
lln elindedir. 
~ ... -Kimdir hıı aı1am? Yokııa o ~izi 
genıniyor mu? 

1 d
- Be~enclii!ini ''iizüme 1'arııı söv· e . ö ~ • ~ • 
l. 

- O lınltle ... 
1 - F:ıkat açıl.:ı;a ''Hrn ~izinle ey· 
'1ırtıek isterim! .. elemiyor. 

- Cı•sarl'li ini yok? 
- B i lınrın ! .. 

~ - Jlerhalıle ~ekiniyor. H~lki ı;;ize 
~ rıı saygısızlık olac·ağıın sanıyor. 
~!ta, @izin hunu kabul etleceğiniz~ 
d •n olmadığı için cesarc.:t edemiyor-
il~ • 

- O lıaltle ne yapmalıyım? 

1 
... Piyetro Zeno artık ~~ı;mi~. kaleyi! 

~'ğlllnıak 'e lı iç olmaz a onu Piden 
•çırnıamak için ıığra:ıyordu. 

... O ak~am Umur Heye gelen bir el· 

.ı s· , ı ~ •nyor ~eno nun nıl ıa talih oldu-

.ı tıu l1ildirivor 'e görii~mek i~ti,·or-11-.. . . 

Unıur llcy: 
d, :- Elçim aliilıattin Hey geri g()u 

tılınedikçe konn~amarıı. 
Dedi· 

'it. llalhuki Sin) or Zrno onu keneli· 
~ de rehin olarak alıkoymak i~ıi· 
0tdtı. 

~il l\aledekiler miidaf aaya, clı~anla· 
'" lıiicııma hazırlanıvorlarclı. 

ı. 'hu sırada kalenin 7.indanlarmclan 
Ilı. 

h.~1nin kapı ı hiitün kııwetile yum· 
~llrııyor ,.e hir adam bağınyordu: 

,... - B~ni Sim·or Zenova götürün. 
Vtı • • 
ı, • Çok fay dam olacaktır. Cm ur Bey 
tttı harı~mau iı,:in araya ıı;irerim. Bt'n 
1 • "r h~yin cok vakm dostuvum. O il"" ~ . • 
)'r ~.ın lıatırmn kırmaz. Ac;ın kapı-

, 111) or Zenoyu gcirıneliyiın ... 
liJ ~e 7.amanılanheri ona cc' alı "~
~,~'diği lıalde §imıli ehemmiyet 'e· 
~i"· huJunnıu~tu. Bazıları onun delir

~ır,· tııuı· 1 • ıan~nışl.ardı.. Fakat genç bir 
t. ıtıım ı"ern·e "ırnek konuı;tu nı: 
'lıra • · l"'> • " 

~lh ı onrn kapıdan çıkarkeft malı· 
il dci.~nek funlarr ı;öyledi: 

h ;:- 1 zülnır.' iniz Sinvor Orrnno ... 
~ .. I\ • • • 
dtd·ı~l inyor Zenoyu göreceğim ve 

l111;Jerfoizin hepsini anlatacagun. 
l Oryano se\'İnr• İ<'İndeydi. .\rtık 
"lltad " • • ~ .•n kurtulacaktı. 
tiı fıdiJlide Sin\'Or Kataulo "nun ki· "' . . se, ı~ınif, e,·lenmelerinc müsaade 

•Dolar l:hl, - •Mark ~8.-
• Fra.n.k l1'- • Zloti 23 - · 
• Llret 12ö- • Pengo 24. -

Belçika F1 :>4- • Ley u-
• DrahmJ 22- •Dinar ;,250 
• bvlçre F1 '->7r>. Yen 
•IAYa 93 - • Kron ineç 3:? -

J'lortD G6. - • Altıa l0-13 -
•Kron Çek. 15.- •Banknot 2:ı6 -
0 ŞlllD Avua 23 

edilmeyince kaçııu~larclı. Karaburun 
açıklarında iken Umur Beyin donan· 
rnası garbe doğru giderken görmü1· 
ler, onun arkasından gitnıışler, fakat 
yeti~emi~·erek Ağriboz kıyılarında 
Sinyor Zeno'ııun eline tlüşnıfi~ler<! ~ 
Sinyor Zeno Sinyor Katanco ile ta 
111~tığı \'e do~t olduğu için genç '\e 
güzel Civanna"yı ona fijÖOderecek. o ... _______________________ • 
yano'yu Midilli Sinyorunun arzu5u· 
na gfüe ya ona teııliın etl<'cek. yalmıl 
ı:ıcrhe t bırakacaktı. 

Sinyor Zeno ~enı; mütaziınin 
söylediklerini dikkatle cliı;leJi. Son· 
rn: 

- Onu hu raya ız:etir ! 
Dedi. 
Getinliler. O zaman Oryano \ <: 

~i>yle dedi: 
- St•nİ · dı;i olarak Umnr Beyı· 

günderiyorulll. Eğer onu t>U uy~u: · 
ı;;artlarla ~ullıa razı edebilirsen Cı 
~ anna ile birlikte ı:;erbest bırakırnn. 
Fakat hu i~i her.eremezı"~.il artık onn 
öİireıniyı>cc~ir. ~ihi elime ~eçtiğin ı:ı · 
man tla ısa~ kalmnz:.m ! 

Oryano zaten hundan {azla hir~e.~ 
İ4emi}·orılu . Bir teklifte daha bulun· 
cln: 

-- Salah:ııtin Deyi de hemen ~er 
hc~t bırakın. Beraber gidelim. Umur 
Rey uzun pnntrhktan lt<r;lanmnz ,.~ 
c>lçiyi heıneıı hıraktığmıı içiu mem· 
mın olur. 

ÇE K LER 

• J...oDcıra 62j. • Viyana l 20'.?j 

• Nevyorlr 0,78869 • lladrlO 13 S!.lij 
• Ptu1a 17il5 • BerllD l~jj 

• M.111..ııo t.ı !184 • varıo.,. 4 1630 

• Brtık.MI 4 Gi21 • BudaPefle 3 98j(j 

•Atına b7SO • BWı:ret t0718~·1 

• Cene"" 3'~26 • Belgrad 34 j()j() 

• Sotya 638975 • Tolrohama 21443 

• Amıterdam U3!1 • lııloskova ~3 !.lö:; 

•Prat 22.623 • ~tokbolm 3,0ll82 

ESHAM 

1' Baı,kRSJ 9 80 
Anadolu 2-i30 
Rejt 
IŞlr. Rayrty , 

• Merkez Baolc Si -
U • Stıtorta 

Bonwnu !>. -

rram•ay 
• Çimento Hl 20 

Ubyon Del 
ş .. ır Del 

8&1)'9 .-

.,&rk ID. ~· 
Telefon - . 

~-~-~------

ıattkrazlar Tahvlller 
• 1931 T.Hclr. 1 18 t):s EJektrlll 

• • • D lS 2j l'ramftJ 
• • • m ıs ıo Rıbum 

r.ttt.DAhJlf tı;5 - • AJWfoJO t 40 !?j 
• Ergen! tatile. 05 - • Anadolu D 40,2j 
1111 • 11 oo Aııadoln m 
8. Emuum 97 _ Mümessil A 44 _ 

-- Pekal it. Beraber giılin ~ Umm 
....... , ____________________ __ 

Bq lr: &?erçc>kıen clost olmak isterli~i-
mi, ona tlc~erli hediyeler lıazrrladr --------------------
~mır. kendi:'ine , ·ermek iıotediğiın zi· idamdan kurtulan adam 
nfeti •erdlendirınesini rica edin!. delirdi . .. 

Umur Hey ='aliilıattin Beyi dipdi · Kutadasında anası Hasibeyi 
ri göriince tıC\ ineli. parasına tamaan öldürmek suçile 

Oryano ile kar~ıla~mak da onu maznun olarak vaktile İzmir a· 
avni clercccJe ~e\'indinnişti: ğır ceza mahkemesine verilen ve 

· -Uı•ıarıın ki artık temelli ~ .. \din. iki defa idama mahkfun edilen, 
Denıi~ti. , 
Konuşmalar uzun süı me<li ve Or· 

yano'nun ar;:ya ~irmi~ olınası Sinyor 
Zeno 'mm pek i~ine yaraılı. 

Sinyor Z(•no' nun hedi~ eleri ara· 
ıımda altın Ye müreYlıer işlemeli kr 
lı~lar:, alım \''! gümiiş e~er takınılan, 
sırma i~lf'meli elhiı1elcr. halis Arab at· 
ları, gemilr:r için son ~it'lem pu:-.ula· 
lar yardı. Ayrıca abanoz renginde iri 
yarı on k(;lenin ellerinde i~lemeli kü· 
çük @ant1ıklar Ye hunların içinde ilci
~er hin altın hu lunuyorclu. 

Ziyafet kalenin ünündeki odndn 
,·erildi. Çok eğlenceli ,.e parlak oldu 

Or)·ano hn ziyafette ıe,·gilieilc 
]ıeraher hıılunuyorclu. 

Umur Rey onlara: 
- fzmire ~eliniz! Orada ıizi hiç 

kiıme rahat•ız edemez! 
Deıli. 
Fakat Oryaııo artık Ceno,·a~·a dön· 

mek iı;th·ordu. Mae~rah havattan u· 
~anınışt;: Ru denizlerde Ye «·inr kr 
,.,)arıla vakit ,·akit iki taraf m yaptr 
;;, akınlar ara~ında rahat bir cimür 
r: 
sÜr<"hileceğine inanamıyordu. O :r.a· 
mana kadar rastladığı kadınlara va· 
kit ıı;eçimıek i~in ha~lanmı~u. Fakat 
f.i, anna ile iiınriirıiin ~onuna kaclı:.ı· 
herahcr bulunmak. ı;ocuklara şahih 
olmak arınımmlaydı. 

Umur Beye: 
- Sizden ıon riram hizim Ceno· 

\'8"a kaclar selametle ~itmemize var· 
d~ etmenizdir. • 

O iyonlu. ( Deııarnı uar) 

r= RAö'Yö 
=== Programı ======:ı 

OOLE NEŞRİYATI: 

Saat 12.30 rIAkla Ttlrk ınualkfst. 12,50 

Havadlı. 13,05 ı.tuhtelif pl!k neoriyatı. H,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PJAkla dans musikisi. 19.IJO 
Radyo tonik komedi. 20,00 Türk muıılklal 
beyetJ 20.30 ömer Rıza tar&tmdan arapça 
söylev. 20,45 Vedia Rıza ve arkadqlan tara• 
fmda.n Tilrk mualklsf ve halk ıarkllan (saat 
ayan), 21,15 Orkestra. 

Saat 2:?,15 Ajans ve bora& habe.rlerl ve 
reteıl &11DUn progrıı.mı. 22.30 Pllkla IOlolar, 
opera ve operet parçaları. 23,00 Soo. 

- --

ı · 

Haydarpaşa -
Gebze 

Banliyö taı if eleı inde 
mühim tenzilat yapıldı 

Haydarpaşa - Gebze ban]iyö 
tarifesi değiştirilmiş, mühim miktar
da tenzilat yapılmıştır. Mevcud 
abonman karnesi usulü lağvedilerek 
yerin~ bütün banliyö ücretleri üzr.· 
rinden her giin istenildiği kadar se· 
yahate müsaid serbest seyahat kartı 
usulü ihdas edilmiştir. Bunlar on 
günlük, aylık ve üç aylıktır. 

Yeni tarife bir temmuzdan itiba
ren tatbik edilecektir. 

Bundan başka aile tarifesinin 
ücretleri de değiştirilmiş, mühim 
mikdarda tenzilat yapılmıştır. An
kara - Çnnkırı, Ankara - Kon· 
ya, F evzipaşa - Diyarbekir, Ma· 
latya - Sivas, 1zmir - Eğirdir -
Afyon kısımları en ziyade tenzilata 
tabi tutulmuştur. 

Yeni tadilat 20 hazirandan iti • 
haren tatbik edilecektir. 

Öğretmenler 
Pazar gUnU Çınarcığa 

gidiyorlar 
t --tanhul (.iğretıııf'ırlcri yardrın en· 

ıııİ)eii tarafınıl:ın Çınarrı~a tntilı '!" 

dilen tenez:r.iilı 20 lıaziran 93 7 pa· 
zar giinii yapılacaktır. 

Yan1ırn cemiyeti hunım için /\· 
kay iılareı'in<lcn (Hasra) yr Ye Şirkı·· 
ti Hayriyeden (il) nunıaralı \'apıır· 
ları kiralanıı~tır. Bu Y<ıpnrlar Klip· 
riitleki keneli i kclelerindcn paz~ır 
gihıii clawtli iiğrelınenleri alarak sa· 
at 9 da han·ket edeceklerdir . 

fak at temyiz mahkemesinin nak· 
ZI üzerine beraat eaen İhsan h•J 
sefer de delirmiı ve bir timarha
neye gönderilmek üzere jandar
malar tarafından müddeiumumi · 
liğe getirilmiştir. 

Maznun orada (Enverpaşa be· 
ni sünnet etti) diye bağırmıştır. 

18 HAZİRAN 1937 7-KURUN 

Poliste 

BOCULAN ADAM - On gün 
evvcl Paşapahçede yüzme bilmediği 
için bnğulduğunu yazdığımız şeker· 
ci çırağı Said oğlu Osmanın cesedi 
dün Paşabahçe sahillerind~ kayıkcı· 
]ar tarafından görülerek çıkarıl• 
mıştır. 

ÇAKI lLE YARALADI - Ta· 
vukpazarında Ma1atya hanında Ha· 
lid ile ayni handa oturan lbrahim 
kavga etmişler, İbrahim çakı ile 
Halidi yarnlnmrştır. 

K ~ VGADAN SONRA - Tak· 
sim~e Yenişehirde oturan arabacı 
Ali ilı- Kasımpaşada odun deposun· 
da çalışan Hakkı ve lbrahim kavga 
etmişler, İbrahim sopa ile Aliyi ba· 
şmdan yara]amıştır. 

AGAÇT AN DÜŞTÜ - Üskü· 
darda Dibek sokağı 22 numarada 
oturan Durmuş oğlu beş ya~mda 
Öme.-. ağaçtan düşerek kulağından 
ve gözünden yaralanmış, hastaha· 
neye kaldırılmıştır. 

ARKADAŞINI YARALADI -
Üsküdarda Nuhkuyusunda oturan 16 
yaşlannda Orhan ile arkadaşı Mu
zaffer kavga etmişler, Mu~affer 
çakı ile Orhanı yaralamıştır. Bu 
kavg:ıya miidahale eden Bedri ile 
Cevad da Orhanı dövmüşlerdir. Suç 
lular hakkında tahkikata başlanmış· 
tır. 

Limandaki gemi etyalerı 

1stanbul limanında deniz ahında 
bulunan çıpa, zincir ve saire ((ibi 
seyrisef erin selametine engel teşkil 
eden gemi eşyasının çıkarılması ve· 
ya imha e<lilmcsi kararlaştmlmı§tı. 

lstanbul liman reisliği bunların 
temi;-lcnmesi için tertibat almı~tır. 
Bu gibi eşyaların sahi':)leri on be~ 
gün iç.inde müracaat ederek eşyRnm 
cinsin\ ve mevkiini bildireceklerdir. 
Ru }apılmadığı t;:ıkdirde liman reis-

liği ter'lizletecekt!r. 

· ı 

.: 



a - KURUN 18 HAztRAN 1937 

- ad·ye Plajı 
19 Haziran Cumartesi akşam yedinci senei devriyesi 

münasebetile 

Fevkalade Eğlenceler 
Tertip edilmiştir. Herglin meşhur şantöz: Dlna Verner 

refakatile C A Z 

, ' . . 

f?~vlr!? Demıryolları ve Limanları işletme ·. 'lt 

~ · · Umum idaresi ilan!arı 

Muhammen bedeli )4690) lira olan, yüksek kalitede sönmemiş kireç 29-
6-1937 salı günü saat 15 de pazarlık auretile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 351 lira 75 kuruıluk muvakkat teminat mektup 
veya makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerini hamilen ayni 
glin saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme da iresinde, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk 
ıefliğinde ve Eskişehir mağazasında görülebilir· (3365) 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
Takrmın 

Cinsi Adedi 
Muhammen 

Bedeli 
Muvakkat 

Teminat 
Münakasanm şekli 

Polis Grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf 
,, ,, 190 3420 256,50 • ~çık eksiltme 

Nefti 155 2790 209,25 ,, ,. 

1) - İdare ihtiyacı için yukanda müfredatı yazılı 1220 takını elbise ve 
kasket satın alınacaktır. 

2) - Eksiltmeler her kısım ayn ayrı olmak üzere 1 Temmuz 1937 Perşem· 
be gilnil saat 15 de Ankarada P. T. T. Umumi Müdürlük satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler kapalı zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica
ret odası vcsikasından baıka 3297 sayılı resınt gazetede yaztlı müteahhitlik ehli· 
yet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını o gün saat 14 
de kadar mezk\tr komisyona tevdi eyliyeceklcrdir. A!fık eksiltmelerde, teminat 
makbuz veya banka mektubu ve sair kanuni vcsaikle beraber saat 16 da müra
caat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden lstanbulda 
P. T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilecektir. (1543) "3342,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 

12.000, 10.000, Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) 

liralık 

liralık 
iki adet rnükaf at vardır. 

D1KKAT: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akp.mma kadar biletini cJe. 

ğittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakla salat olur ... 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
. . ~ - . Y.apılacak inşaat Afyonkarahisar Belediyesine ait 19789 lira 68· kuruı 

bedeli keııflı hayvan pazar yeri inşasıdır. 
2 :-:- Bu. inşaata ait şartname, pUln, harita ve diğer evrak~an bir lira bedel 

mukabılınde Afyon Belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu inşaat 5-6-937 tarihinden itibaren 29-6-937 tarihine kadar 24 

gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur . 
. 4 - t~ale~ kat'iyesi 29-6-937 salı günü saat 14 de Afyonkarahisar Encil· 

menı Beledıyesınce icra ktlınacaktır. 

. 5 .-.. fste~tilerin artırma, eksiltme ve ihale kanun unun kapah zarf hakkın -
dakı hilkümlerıne tamamen riayet ederek ihale saatinden bir saat önce zarflarını 
vermiı bulunacaktır. 

6 - Teminatı muvakkete "1500" liradır. 
1. - Fazla. ma!Ctmat almak isteyenler tahriren veya §ifahen her gün Afyon· 

karahısar Beledıyesıne müracaatla istedikleri matumatt alabilirler. (3335) 

k~~:.asliye birinci ticaret mah. K(;RUN doktoru 
lL.J.N 

Mutasarrıfı bulundukları ve Memiş 
kaptanın silvar olduğu Silivri limanma 
mensup 22 rüsum tonilatoluk Ceylanı 
bahri motörünün Lapseki, Müreft:, Te
kirdağr ve İstanbul limanlanna çıkarıl
mak üzere :fzmirdeki Antalya ambarı 
§Ubesinden yüklediği kükürt hamule -

Necaettln Ata sagu, 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dat 

muayene parasızdır. 

siyle gelmekte iken 12-Mayıs-937 --------------
çarşamba günü akşam saat: 22 radde- Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehazıun 

Pazardan bnşke günlerde öğleden eonra 

aaııt (2,5 tan 6 ya) kadar lstanbul da Divan 

J 
1 Hazirandan itibaren fiyatları 

~alz 
indirilen 

A e 
CI N Si MI KD AR 

En ala kara ev barutu 
,, ,, ,, JI .. 

,, Jt tt ,, " 

Birinci nevi dumansız av barutu 

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

ikinci nevi dumansız .. ., 
.. .. .. .. ., .. .. .. 
,, .. .. " .. 

Yerli dumansız av barutu 

" " .. •• 
6 m/ m Flober Kurşunlu 
6 m/ m ,, tek §arjlı 
6 m/ m ., çift şarjlı 
9 m/ m ,, kurşunlu 
9 m/ m ,, tek şarjlı 
9 m / m ,, çift şarjlı 
Kmnm renkte lüks av kovanı 70 mi'm 

., ,, ., •• " 65 m/ m 
Mor renkte av kovanı 

Kırmızı renkte ve iki atıma ınüteham mil av ko. 
Turuncu renkte av kovanı 
Yetil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Ye~il renkte büyük kapsüllü av kovaru 

Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 
Dolu kırmızt av fiıeği 

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

" 
., kayısı ,, .. 
,. kurşuni ,. ., 

Keçe tapa , • , ı 

Yağlı tapa ı ı ı , 

Yağlı takan tapa • ı 

Kapalt kapsül • • 

Av saçması: 
3 kiloluk torbası 
1 ,, kutusu 
1/2 ,, kutusu 

B • 
1 

1 kiloluk kutusu 
1/ 2 
1/ 4 
1 
1 / 2 

1/ 4 
1/ 10 

1 
1/ 2 
1/ 4 
1/ 10 
114 
1/ 10 

.. " 
" " 
" 

,, 

" •• 
" ,, 

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

adedi 

" ,, 
•• 
" 
•• 

paketi 

•• 
" .. 
.. 
., 
.. .. .. 
,. 

adedi .. .. 
.. 
it 

filz adedi 

" 
paketi 
kutusu 

m~mlıııl 

Fi ATLAR: 
Eski Yeni ş 
Kuruş Ş. Kuruş · 
290.- 220.-
150.- ııs.-

80.- 60.-
800.- 600.-
400.- 300.-
200.-
80.-

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.-

7.50 
6.-

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

157.50 
52 . .50 
26.25 

• 

1so.-
50.-

soo.-
2 so.-
12s.-
so.-

150.-
50.-

ı.-

1.25 
ı.50 

ı.75 

2.-
2.SO 

325.-
300.-
21s.-
21s.-
225.-
225.-
200 
200.-

22s.-
11s.-

1.so 
7.-
6 .50 

6.
s.so 

25.
so.-
60.-
65.-

1so.-
50.-
25 

Matbu Fiyat Listesine Bakmayı Unutmayınıt 

l iNHİSA • 
IDA -

TASHİH 
12-6-1937 tarihli Türk.iye Cüm -

huriyet Merkez Bankası haftalık vazi -
yet cetvelinin pasif kısmındaki muhte -
lif yekunu ı 03.920.065,32 olacak iken 
sehven 113.920.065,32 olarak intişar et
mi~tir. Tashih olunur. 

Aylık 

3 "~ lık 
6 aylık 
l'ıllık 

URU 
ABONE TARiFESi 

&lemle ket 
l~lnde 

95 
260 
4'71S 
900 

Memleket 
dışında 

1:55 Krt. 
423 Krş. 
820 Krı. 

1600 K.rD. 

Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
kuru~ dU~UIUr. Post& birliğine girmlyı>n 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

fUrklyenın bP.r posta m(•fkt"zlnde 
KnRUNa abone ya:r.tlır. 

Adres deği§tlrme ücreti 2~ kuruıtur. 

lstanbul defterdarlığından: 

Kumkapıda: Şeyh Ferhat Mahallesinin Fıçıcı soka~ında eski 
45-47 yeni 61 sayılı 89 metre murabbaı arsanın tamamı .. 

Aknray: Katipkasım mahallesi Alboyacılar sokağında eski 22 
yeni 44 sayıh 141,92 metre murabbaı arsanın tamamı .. 

Bakırköy: Yenimahallede Hat boyunda yeni 100-102 sayılı iki 
evin 1 O lda 2 hisseleri. .. 500 

dt 
Yukan:la yazılı malların mülki}'eti 25-6--937 cuma günü saat 14 

1 
tılacaktır. Satı~ bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabt~ı ' 
nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vaktı muayye:ıinden evvel yatırarak ~' 
kur gün ve saatte defterdarlık Milli emlak müdurlüğünde müteşekkil satıf 

misyonuna müracaatlan. (3476) / __________ ___..,,,, 

Devlet demir 
işletme genel 

Sebze ve 

yolları ve limanlar• 
direktörlüğünden: 
meyva tarifesi 

1. 7. 193 7 tarihinden itibaren: ıft'"' 
1 - Yaı meyva ve sebze, taze et, yoğurt, süt, balık ... Uh. nakliyat:ıf1' 

lerinde Lapseki limanında vukubulan 
yangın hadisesine mütedair tanzim kı -
tınan raporun alınması Hamza Taşkr -
ran ve İshak ddabaşı taraflarından ta -
lep olunmakla Deniz Ticaret kanunu -
nun 1065 inci maddesi mucibince denizi 
raporunun alınacağı 23-6--937 tarihi-, 
ne mllsadif cuma günü saat: 14 de ge 
mi hamule ile atakadar herkesin malı -
kemede hazır bulunabileceği ilan olu -

yolund:ı (104) numaralı busus1 kahtneslnd~ 1---------------1 
tıııstaıannı kabul eder Sıılı, <'Umıı rteııl gUo 

sus olan 40 numaralı tarife Avrupa hattına da teşmil eldilmiş. M ıS ,,ır 
2 - İşbu tarifeye dahil olan kavun ve karpuz nakliyatına aynca 1

() 

nur. (V. N. 22320) 

te ri aabnh "9,6- ı 2" l!lııııtlerl hııklkl fukıırayıı 

mahsustur. r.ıuaycnenene ve ev uıeton 
22398. Kı~lık telefon: 210-H. 

8ahlbl : ASIM OS 

Neortye.t Dlre!<t.örU: Refik Ahmet Seveıı~ı 

zilat yapılmıştır. (Avrupa hattı dahil) 

Ta!silat i~in istasyonlara müracaat cdılmelidir. ( 1618) ( 3466) 


