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Başvekil kendi eserleri olan 
Malatya hattının ilk yolcusu 

ismet İnönü Sıvas'ta 
Milli Müdafaa JI ekili Kal/seride 
asktiri müesseseleri teftişe başladı 

Başvekilin Dersim mın-
takasına yaptığı seyahat 
imar ve temdin f aaligetini gözden 

geçirmek içindir 
rııu11uıırııı111ııırrı ııı1111rrırııııu1111ııı• •ıııı11111ıııı ı ı 11 1111 ı ııııı1 1 1111ııııı111111ıııı' 

Kııy·cri , )H (Hu ıı~i) - · Jla~\ek il 
l. m<'l İııöııiiniin husu i trenleri Eaat 

::!l de ~elıriıııizdt•n Şarka <lo~nı lıare- llarici ' I ) Vchili!ııi.: n. Uiİ§Iİİ Ams İ 1.-ıısnd V cldlimi:. B. Cclül Ht1\ ıır 
k{'t ctnıi:;tir. Refakatlerinde hulunnn 

t~Jtı·i.Jli Miidafan Vekili hurada kalarak Harı·cı·ye ve lktısat vekı·ıe9 ıı .. J.:eri ııı iicıs ·cı;e 1 eri tefli~e ha~I atnı §" 

BA.,l "El\İIJ SİVASTA 1 • h ti • kt ı . 
Sha~, rn ( IJ u u i) - Ha~veki l erı seya a erıne ÇJ . J ar 

f,,.ııwt İniiııii hnıı;iin r;aat 9 ~h: :h·nsa · . 

~r l ıı ı iş \ C h '.r .ı:au t oııra Malatyaya Celal Bayar'ın n1ühin1 beyanatı 
lınrekf't ctm ı ş t ır. 1 • 

Binlerce lı alk L taeyonıla toplan· D •• · • 
1111~ \ 'C

0 
~l"f'~ 0 İSlR- )000R gelir gclrnf'Z unyanın en zerı gın 

Ba~\Ckı l ıınızı c' gı \C saygılarla ıe· . 

lı'iınlannıış .' e alkı.ş l nnmışt~r. ve en kıymetli demir madenle .. 
Baş' ek ı l kcndı e::erlerı olan l\Ta- . . . 

ıatya hattının ilk yolcn~u olıııu:ı;lardır. rinden biri Türkiy.ede 

Eski Fransız 
Cumurreisi 
Gas ·on Doumergue 

öldü 

kaç ay ev\ el resmen Ankarayı ziyn· 
ret eden Irak hariciye nazırl aci 
Asilin ziyaretini iade eyliyecektir. 

Dr. Aras, Bağdadtan sonra 
Tahrana geçecek ve oradan· da ~n
zer denizi·ve Kafkcıs.yayolu ile Mn~
kovaya gidecektir. . 

T unceli vilayetin deki vaziyet hakkında dün yazdığımız m üta- f 
lealarm iaabeti Ankaradan gelen tebliğlerle teyid edilmit tir. Dör- J 
düncü Umumi Müfettiı ve Tunceli Valisi olan Korgeneral Abdul- i. 
lah'm büyük salahiyetle idare ettiği Derıim mıntakasmda üç ay I 
evvel görülen cahili ne ve caniyane mukavemet, devlet kuvvetleri i 
ile tamamen baıtmlmııbr. Eski devirlerin derebeylik ve ıeyhlik i 
nüfuzlarını ellerinde tubnak istiyen tahrikat elebaıılanndan çoğu } 

hükılmete tealim olınuılardır. Hükılmetin inzibat kuvvetleri bu ~=::._--= 
ıene i~in muayyen olan hedefe vamııı, icabeden geçit yerlerini 
tulmuf olduğundan iki yıldanberi tatbik edilmekte olup üç ay ev- ~ 
vel tevakkufa uğramıf olan imar hareketine; kı,Ja, hükiı.met ko- j 
nağı, m ekteb ve yol intutına yeniden ba§lanmııbr. lamet lnö- ~ 
n ü'nün Denim mmtakaıma yaptığı seyahat bu imar ve temelin ( 
faa,iyetini sözden geçimıek içindir. *-;:; 

{Yazısı 6 ıncı sayı/amızda) 
Meselenin nasıl başladığını, ne aaflıalar geçirdiğini ve aon va- ~ --------------

ziyetin neden ibaret olduğunu vazih bir tekilde anlamak için dör- { "ıllll.-ıllıf'lll-..ıı-fllllılllllflll-WlllM• 

Ankara, 18 (Hususi) - Bağ
dadtan aonra Tahran ve Moskovaya 
gidecek olan Hariciye Vekilimiz Dr. 
tevfik Rüştü Aras, bu akşam saat 
21 ,50 de Toros ekspresile şehrimiz
den hareket etmiştir. lktısad V P.ki
li Celal Bayar ve lrakın Ankara el
çisi de ayni trenle hareket eylemiş
lerdir. Dr. Aras ve Celal Bayar is
tasyonda büyiik bir kalabalık tara
fından uğurlanmışlardır. 

fktısad Vekili CeJaJ Bayar. ~ -
dadtan Anknrnytı dônece1~tir. 
B. CELAL BAY ARIN MUHIM 

BEYANATI 

l 
düncü sayıfamızdaki "Denim meselesi nedir?,, bathğı altında de- ! 
vam eden ya7.J ıilıileıini okumak kafidir. ~ 

11ııııııııu111ııııııı11111ııııııu11 ııııııı 11 11uııııııı11111rıııı ııı11111ıııııı11111ııı ııı111111ıııı11111111ı ıı ıııı11111ı ı ıı1111 1 1 ıııııııı ıı 111ıı ıı ııııı1111ııııı ı ııııJ 

Ankara resim sergisi 
AtatUrk lnklllbı gUzel sanatlar yolunda da 
bUyUk ilerleme hamleleri yaratmıftlr. 

~essamlarımızın birtakım dilekleri var 
(Yazıat S inci M yt fada) Yazan : ASIM US 

Suriye Vatani Partisinde 

ihtilat çıktı 
Petrol imtiyazını Irak Petroıeum 

Şirketi aldı 
Eml•yon Bankasının taleplerlnln 

olunduAu aAır ,a .. tların kabul 

Halka duyurulmaması için 
gazetelere para veriliyor 

& .. Ilaleh, 18 ( H u u ·i) - Suriye ' e 
i ti) Uk Liibnan Emisyon hankaFının 
e~tiyaı müddeti yakınd a lıitrma ere
, '~tir. Yeni imtiyaznaıııe tanzımi 
ltıu~akerclerine baı- l amak üıere hu 
ııı 1 • 

ko~makla beraber, hir taraftan da 
müzakerelerin nıe' iın iı olrluğunu 
ilı11as ctm i~ ti. Çiinkii Emiwon hankatıı 
müzakeret;i· irıi açıkça atl a.tınakla n as· 
yonalist hi r lı iikiıınet o lclu~unu anlat· 
ın ak i~ ti v o rıl ıı . 

Bugünkü sayımız 
lıavemizle beraber 

24 
SAYlFA 

KURUN 
a e uncu lllvemlzl 
bugUn veriyoruz 

1 
Bir peri masalı içinde 

Ya.zan: 

HaKkı SUha Gezgin 

2 
Güzel görünmek 
istiyor musunuz ? 

3 
Çölde ayak izleri 

GUzel bir Fransız 
hlklyesı 

4 ,... rı,ayı teşkil etmİ§ olan ~t·rınayetlar 
1:1ııru B R • .. 1 . . R ll J>u • crar ı gon« erıııı~tı. . 

11 :.rar l . iihna n lı iikıirııeti nezdinde 
R. ıic·rar'ın uğraılığr akıhct Y:iik· • • d • d 

E~k Komiserlik malı fi ll erini lıi r Jıar Lindbeı g şım l nere e 
•u 'd 1 ı ~ . ~··. ~ı art ar lıu lınu'" a oa ::Snrıyc 

l tikunıetile olan konu:.ınalım111 ı.niiı-· 
•et b· . h "1 ı'·· ku ır 11etıce} e ag ryaıııann~tı. y un· 
b laın o ırada af kanunu f'ıkuır;tı 'c 

11 "§ta chlıendP.r olr;ıa1': nz:re. Suriye 
h'"'o ı · 1 · ~ 1 k ·· ~ .. J na ı t crı ~tııııa ' :1\ et etme ·. uzc· 

lı··~>.•ıl ıtnuyorl a~«I r. \'at nn i lılokun 
~U tııııeti '\'ani l\Tı•rdf'rn knhiurı.i R. 
\'[ara ka;ıı hir tnraftan P~k : ıııııkR· 
' e !•rtlarmdan daha ağır şartl ar 

~i siııir l em!irıni:. e .. ele, ) ak~1 la ~lcl~ı- yaşıgoı ? 
gıımz mal umata gore, urıye hüku
meti ile olan ıı:anı i nıi konu~ıııa lardan 
·oııra hövle hir hareketin ~iındilik 
lii:r.uınu ii;,eri nılc lı er iki tar.J el a mu
tah ık kn lııu~t ır. Yani . . rrrıı.,, ('<larla
rm tekl if t•ltj~i ~artl ar İı_:ind e Eıııi ~· 
Yon lı anka;;ının ta lepleri J.n lııı l olu

Çocuk, Karikatür va 
ayrıca: 

Plaj mevsimindeyiz 
GUzel b' r yaz röportajı 

;ı acaktır. Fakat ı;a t lar o kad ·ı ı· n~ırcfrr ........... _..-ıllıfllllll---fllllılllllflll~ 
(Sonu: Sa. ,r; Sii. 2) 

Vekillerimiz doğru Bağdada gi
decekler ve birkaç gün Irak hiiku
metinin misafiri olacaklardır. Dr. 
Tevfik Rüştii Aras, bu suretle bir-

Anka'ra, 18 (A.A.) - Kendile
rine vaki ricamız üzerine Ekonomi 
B. Celal Bayar. M.T A. Enstitüsü

( ~onu: Sa. 6 . ~;;, I) 
_ _,_ ___________ ~-------------------------

~ 
------

~Aını iirliiiu !Ulyrmımıc lmılaymı İ:mititı m1111111i gifriinii.~ii 

Sakarya köprüsü 
Nafıa Vekilimiz tarafından · yarın açı/ıqor 

]zmit, 18 (Hususi) - Sakarya 
nehri üzerindeki büyük beton köp
riinün açılma töreni 20 haziranda 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya tarafın
dan yapılacaktır. 

Köpri.i, Cumhuriyet nafiasmm 
pek gi.izel ve muvaffak eserlerinden 
biridir. Uzunluğu 108 metredir. 
85 bin liraya mal edilmiştir. 

Nafia Vekili Ankaradan hareket 
etmiştir. lzmittcn de ayrıca hususi 
trenle bir heyet gitmiştir. Vekil şe-

refine Adapazarında su ba~ında 7 j 
kişilik bir ziyafet verilecektir 

lzmit'in Atatürk 
•• •• gunu 

hınit ın { ff 11,11 i)- Btı f;iİ!ı. J:ü, ii!i 
Hndr,r \ taı iirk 'iiıı l zıııitr ilk ayak haı-· 
tık lnr ı ı.::ü rı ılii. Bu lıih iik han-aııı hii
tiiıı 17.llıİlle lıii~ ük lı~~rt•nnl~ kutlan· 
uıı~t ı r. 

Küçük Anlaşma Başvekilleri arasında 

Rusyanın vaziyeti 
Almanganın Balkanlardaki • szgaa 

seti görüşüldü 
(Ya.ıısı 2 nci sayfada) 



2 - KURUN 18 HAZiRAN 193'7 1 •• Ankara resim sergisi lngilizce Dailg Telegraph gazetesi: 

Ataturk inkılabı güzel sanatlar yolunda da Başvekilimizin Türk - lngiliz 
bUyUk ilerleme hamleleri yaratmı,br. •• b h kk d •• d· •kı • j 

Ressamlarımızın birtakım dilekleri var munase atı a ın a soy e l erın 
Geçen gün Ankara Halkevin -

de bir resim sergisi açıldı. Kültür 
Bakam Saffet Arıkan sergiyi a -
çarken söylediği nutukta bir nok· 
layı bilhassa tebarüz ettirmişti: 

leklerinin de gözönünde olduğu 
neticesini vermiştir. Onun için bu 
dileğin de yakın zamanda tahak
kukunu bekleyebiliriz. 

tebarüz ettiriyo 

"Bu sergi ilk defa olarak Birle -
tik Türk ressamlarının toplu bir 
eseri olarak açılıyor. Rekabet an· 
cak miJJi varlıklar arasında yapıl· 
ması lazımgelen bir mefhumdur. 
Yalnız ve yalnız milli davanın en 
büyük :zevk ve barış klavuzu bu • 
lunduğunu anlamış güzideler ser· 
gisinde bulunuyoruz,, demişti. 

Güzel San'atlar Birliği Müsta· 
kil Ressamlar ve Heyk~ltraşlar 
Birliği, D G grupu gibi isimlerle 
biribirlerinden ayrılan, şimdiye 
kadar ayrı ayrı sergiler kurmak • 
ta olan Türk san'atkarlarım An · 
kara Halkevinin çatıs •altında bir
leştirmek hakikten memleketimi -
zin kültür hayatı namına elde e • 
dilmiş bir muvaffakıyettir. Bu mu 

\•affakıyetinde Kültür bakanımızın 
şahsi müdahalesinin büyük bir 
hissesi bulunduğu da şüphesizdir. 

3 - V ekaletlerce ressamlara 
yapılan yardımların artırılması. 
Şüphesiz güzel san'atlarda ilerle -
me hususunda bu yardımın mühim 
bir mevkii vardır. Resimde "re -
alile ve ideoloji,, ye ehemmiyet 
veren devlet adamlarımız ressam· 
ları bu vasıta ile teıvik edebilir -
ler: Vekaletler için resim satına· 
hrken realite ve ideoloji bakımın· 
dan muvaffak olan eserleri tercih 
ederler. Böylece memleketimizde 
güzel ıan'atların hem himaye, 
hem de ilerlemesine yardım etmiş 
olurlar. 

ASIM US 

lngilizce Daily Telegraph ga · 
zelesi Başvekilimiz general ismet 
lnönünün son defa Büyük Millet 
Meclisinde harici münasebetleri · 
mize de temas eden nutkuna la • 

yık olduğu ehemmiyeti atfetmek -
te ve bilhassa Türkiye Sovyetler 
Birliği, Türkiye - İngiltere mü • 
nasebetleri hakkındaki sözlerini 
itina ile sütunlarına geçirmekle • 
dir. 

Maruf İngiliz gazetesinin İs -
met lnönünün nutkundan İngiliz 
efkarm:ı arzettiği noktalar şunlar· 
dır: Ve general ismet lnönünün 
Türk - Rus münasebatma dair 
bilhassa şu sözlerini almıştır: 

Günlerin peşinden: 
lif 

Göstermek • 
sanatı 

Kadıköyden lstanbula geliyoruz. Vapurda karşı sıraya otur
mu1 şrk bir kadın el çantasını açmış, mütemadiyen birşey1er ara. 
yordu. Ru kadının halinde telaş olmamakla beraber uzun zaman 
böyle ~ntasım karıştırması dikkatimi uyandırmış olmalı ki yanım
daki arkadaşıma: 

- Acaba vapur bileti mi anyor? Yoksa kıymetli birşey mi 
kaybetmiş?,. 

Diye sormu§um. 
Arkada~ım benim bu safiyane sualime mannlı bir tebessümle 

gülerek cevab verdi: 

·- _,..,., Merak edilecek bir§ey yok. Görmüyor musun, Hanıme· 
fendinin parmağında büyük bir tek ta§ yi.izük var. Onu etrafın
dakilere göstermek istiyor!,. 

Hasan Kumçayı 

Bir çiçek bahçesine girildiği 
zaman hissedilen zevk oradaki çi· 
çeklerin çokluğu ve tenevvüü ile 
mütenasip o!ur. Muhtelif grupla -
ra ayrılarak biribirlerinden ayrı 
çalışan Türk ressamlarının birleş· 
meleri de şimdiye kadar zengin -
lik bakımından misli göri.ilmemİ§ 
bir resim sergisi vücude gelirmiş· 
tir. Bu sergide1ti eserlerin muhte
lif meslek sahibi san'atkarlar e -
linden çıkmış olmaıtı bir çiçek bah 
çcsindeki renklerin tenevvüü ka· 
bilinden olarak seyredenlerin 
zevk \'e hazlarım artırıyor. Tür • 
kiyede bir Güze! San'atlar haya -
tı olmadığım zannedenler varsa 
sadece bu sergiyi göstermek bu 
türlü zanlann ne kadar yanlrs ol • 
duğunu isbata kafi gelir. Nasıl l(üçük Anlaşma Başvekilleri arasında 
ki Moskova, Bük'reş, Atina, Bel -

grat gibi yabancı memleketlerde Rus ya n 1 • t. açılan sergilerde memleketimizin n va z 1 ye 1 
güzel san'atlar hususundaki bü • 

"Bazı kimıeler, Sovyet Rusya l 
ile bizim münasebtıtımızın her zer 
mc:nkinden dalıa kuvvetli ve dafıa 
dostane olduğunu işitmekle hay · 
ret edeceklerdir. Rusya, bizim mii· 
r:asebetlerimiz.de eıki yerini daima 
muhafaza edecektir.,, 

lngili:7- gazcteıi bu suretle 
Türk - Rus münase!:ı tında her • 
hangi süpheyi mucip bir tnrl\f bu • 
lı•nnıadrğmm i"1a edildi~ini ka · 
rilerine RÖsler(Hkten scıllra.. erene · 
ral lnönünün Türk - lrıgili7. mil· 
na!ehatrna d:\ir 5Öyleclini sözlcrir 
şu kı•mtnı tebarüz ettiriyor: 

Türkiye ile fn,iltere münn e 
hetlerine P.'eiince,. bu münasebet -
ferin hakiki dostl··l~ ve mütek!\ -
bil itimat esa~ına da"•md•~m' !\Öy
lemekle mes'udt 'll. Be!"\ 1nv.ilte • 
rede iken, en yi;ksf>k el eır ıniyeti 
haiı devlet ricali, size Jngiltere · 
nin samimi dMtlu~u hakkında sizi 
temin etmekliğimi istediler. 

Yalnız resmi değil. hususi ma· 
hafif dahi Türkiyeye karsı azami 
dostluk göstermektedir. lngilte ~ 
renin di.inye. snlhunu temin ve mu· 
hafaza icin takındığı tavır ve ta · 
kip ettiği siyasetin, bizim bu m~· 
sele hakkındaki telakkimizin ay -
ni olduğunu görüyoruz. 

Eminim ki, bu noktainazar bir 
]iği aramızdaki münasebatın te -
kemmiilüne ve beynelmilel emni · 
yetin ilerlemesine yardrm edecek· 
tir.,, 

Dünkıi mülakatlarile Küçük itilaf 
devletlerinin ÜS hükümet reisi. üç dev
let arasında siiren tam ahengi bir kere 
daha tebarz ettirmek istemişlerdir. 

Bu mülakatın. son seneler zarfında 

Avrupa siyasetinin geçirdiği feci karı· 

şıklıklar i~inde sulh ı;iyasetine sadık 

kalmış olan Küçük itilaf devletlerinin 

TA RAN'DA 
Şelıilışahın Jıegheli 

dikildi 

l 
~ 1 "ıı·:ılı 

T:ılır:rn. rn (frıı·w•i) - ~t· 11 ·,.-
Pı·lıll'' i Hnzn·t'ı•ı·i niıı. G.ıı· mı') 11 ~1 

c' 
na dikilı·ıı ]11•\ kellt•rinin u"ılııı<l ti.ı'r • :. il . 
llİ ı,;ok pıırlıtk lıir ~<ıkildı• ) .ıpılıı~ı~ ( 

(• 1 1 ı· .. "zı·ı tol ınr ınC'yı anım a Ycı ı \ ' lif. ı ·,, . • rs' 
1·1111111 ııwl h'ıdi •·ı·n•· kızlıır ıııe ·• H ,• r> " • •ati 
nw hjııl .. re l'İn·k tlcrııctlcrı ılr. 1

• . . 
rnk ctmi IC'rılir. 1 

. i ' ile\ l\.d . f'lıin~alı lluzn•tkr111 

lizerinıle µ;ii lımıırktf'rlir. . 

iN f\' l'CliU114l]. tR ;~1;uci.-f . 
,,j.l 

İ\iindi lrnn \'('rtiıııııllnr crrr ıı' . ı· 1 ııar ŞPlıinıoah 1 hzrctlerı '<' \ e ııı 1 r 
f 1 . 1 .. .. k • 1 ( • 1111•ll • 

IJJI llll Hl' il · llll'l'U•llll f' ,\ ,'ta.ı 
• rıı 

Srrıdılr lı ' llıa n rıu•ııılt·krl 111 r11 
··ı · ·ı 11 . 1 k pı ıııu ııııı ı ırıırcıl llHH ı e.cı o ıırn 

1 .. "' k l . l11ıı· 11'· ııır)' m n ıu u · ur YC'r :n • ı . _.y/ 
, 

40 A man 2enc1 
' 

muhakeme 
tün kabiliyetleri gösterilememit Af manganın Bal''-anlardakı· sı·ya-
olmakla beraber büyük takdir - IC müşterek faaliyetlerinin inkişafında ye- • • ı • 
ler kazanmı~tır. Türkiyede Ate\ - t . .. .. ··ıd .. ni bir merhale teşkil edeceğine Güpht e d ı 1 yor 
türk inkılabı diğer sahalarda ol • Se l gorUŞU U edilmemektedir. Ayni zamanda Küçük ,,.,. 
duğu gibi güz.el san'atlar yolun - B ı itilaf devletleri kendilerini alakadar C· Bun ar' moned rmso oı 
da da büyük ilerleme hamlelerı· · A e grat, 18 (A.A.) - Küçükj RUSYANIN VAZiYETi Gö- fasel:k" lU, g~zl.c lhtlf 

İ!ıl~f devletleri hükumet reisle - GÖRÜŞÜLDÜ den muhtelif beynelmilel münasebetlere T 

yaratmı~tır. rının Kladovo mülakatları hak _ ait meseeleri halletmeğe uğraşacaklar· şehe!<elerı. e temas 
Bununla beraber esefle kaydet· k d t f . l d b I p Budapeşte, 18 (A.A.) - Kü - dır. ettiriyorlardı 
k d k" A m a e sır er e u unan ravda çük Antant devletrinin başvekil - ' 

~:inl~:~~p ı:d:nle~k:~~~:s~~r sd~ ~:Jı:~esi ezcümle şunları yazmak· }erinin toplantısı burada büyük Yugoslav1a. Küçük itilafın menfaat· İngilizce Daily ~rald t;~-ı,e(I' 
propaganda tarafı olduğunu dü • • bir dikkatle takip olunamktadır. terini ve teıriki nesaisini daima gözö· tesinde okunduğuna götS1 Al~~ ' 
§Ünmemişlerdir. Bu vazifeyi yal • "Stoyadinoviç, Hodza ve Tata· Umumi kanaate göre

1 
bu konfe • nünde bulundurmak şartiylc kendisine yada 1934 ı1enesinde resme-1 ti~ 

nız gazetecilerin şahsi teşebbüs - resco beynelmilel vaziyet ve bil - ransın asıl mevzu unu Sovyet Rus· ait meseleleri en iyi bir §Ckilde hallet- patıldığı halde gizlice f aaliY~. , 
]erinden beklemişlerdir. Onun için haaaa ıulhu ve müıterek emniyet yanın beynelmilel vaziyeti ile ce· miştir. Bu tarzı hareket Romaya ve Çc· devam ettiği ve hariçle ola~ ... ~:ıı• 
bu muvaffakıyetli san'at eseri 18· prenaibini muhafaza etmek husu- nubu §arki Avrupasında Alman koslovakya tarafından takdir c::dilmiş ve nasebctirıi muhafaza eyled1.~ı eJ1~ 
yık olduğu derecede muhit içinde sundıı sarfedilen gayretler hak • siyaseti te§kil edecektir. Hodza, bu hususta demi§tir ki: laşılnn "Buendissche" isiınlı g ıJJ 
alaka uyandırmamııthr. Bir de dik kında müdavelei efkarda bulun • Ü · 0 _ Yugoslavya ile komşuJan tırasın lik te ckkülü mensuplarında" 'fi' 
k "!( 1 t K . ÇOK ANLASMA ZAYIFLA· ht1 

ate değer olan cihet §udur: Saf· mu§ ardır. Küçük tilaf, dostu ve daki münasebetlerin iyileşmesi neticesin ki . ilik bir kafilenin Essen şt'b t ' 
fet Arıkan açılış nutkunda bun - müttefiki Fransa ile beraber müş MAMIŞTIR de Küçük itilafın dağılacağını iddia et- de gi11ice muhakemelerine 2' 

dan evvelki resim sergilerinin re· terek emniyet prensibine sadık Belgrad, 18 (A.A.) - Avala ajansı mek inanılmıyacak derecede bir safdillik lanmıştır, , 
alile ve ideoloji bakımından fa - kalmıştır. bildiriyor: olur · de 1'" 
k . }"kl · .,. Bu cemiyet 1932 senesın et' 

ır ,1 erme işaret ederek aüzel d 
'!> ---------------------------------------------- mintern i!e münasebet pey a Ltl' 

snn at ~ensuplarının bu noktaya mişti. Sonra Almanyada kaP~ M' 
ehemmıyet vermeleri lüzumundan L • ' • • • ı k k d • beti bahsetmişti. Kendisine bu sözlerı"· enın ın o en iZ ar eşı . masına raiimen bu münaseı rı tl 

· h ı vam ettirdiri için meıısup "' · e' 
nı alır atarak yeni sergı"yı' na•ıl 1 . h .. Jtl b 1 " cı:iin vatan ihanet suçi e ıt '' 
umuş olduğunu sordum. Aldı · M k d b •• •• k ı ı b• dilmcktcdir. 

1 ğımcevapsuoldu:"Sergigercek· 05 0VB a UYU ere yapı an lr ·< 
ten zengindir. Bundan çok mem· Cemiyet azaları, türlü siY~51dı-
nunum. Fakat realite ve ideoloji hu•• rmet merası· mı· go·· rdu•• dini akidelere sahip genç ata' 
sahasında istediklerimizin tabak • ve erkeklermiş. Aralarında k~il~ 
kıı!rn kültürce ilerlemeğe bağlı • likler, proteslımlar, Alınan .. jst' 
dır. Bu cihetten daha çalışmağa So' ~et inkıliihmı vürnıla getiren· .Mt•rkczi Konıitı., .. i.,. ;\Io.:-kv' a vilave· ~c' iklcrc iirııek tc\'kil ctııwliılir,, ılc · partisi mensupları ve kornuJl,. 
ihtiyacımız vardır.,, !erin lıa·f ır:ısı Lcııinin kızL:arclc~inin ti i;;çileri \C kii) liileri. · · ~ın yet ko~ı- di. ferin bulunduğu yazılmaktac!ı '

1
• 

Kültür Bal<anımn bu sözlerini iiliiıııli. ;O\)Ct halkı fü:erin<le cİerin rol koıııİı.)oııu,, naııımn siiylcnıni~ti. Üı;iiııdi lı:ıtilı. Lminiıı kızkanlt•-. i·ı ~ • 5111or 
umumiyetle güze) san' at mensup • hir tc~ir lırrakıııı~, 'c kcııdi .. ine hU· ilk Iıatilı, ·•so" et Ru:-rn<la crhk uirı, Lı'ııinin üıcrinılcki kı) metini au- 't&ı.lyan a ... kerlerı ara 
)arının dikkatlerine arzederken tiin hiiviiklerc 'apıl an §Crcfli hir ıııc· \ t' kaıl 111 ara.:ında. fark ) ,;ktur,, ıl İye latanık 1iiylc ~İİ) leıl i: Q öv ı·' p sa 'l7 m R k 
T k 1 d h k ra-iııı lcı-a cdil;ııi~,· tir. O ı .T ür ressam arının a ü umet - !'iizc l>a ~ ladı. Bi:r.iııı i~çilcriıniz, fa~i-t "Lcninin lıeırı-;iresi Ulimıma, Le· ' idi 
ten birtakım dilekleri bulunduğu· Zaıııanıımzm hirçok iilülerine )a· <'a,.ıı-larılan '<' talıripı;ilcrclen yalnız ninin r.dl'hi fnali)t'linılc .n~ di ınr-n· yasak edi itıifl 
nu kaydedeceğim: pılılı~ı ı;ihi, Lenin'in kızkarde::inin nefret ı•tıııcklı· kalmazlar. doğrudan lıc.:indcyıli. Lı·nin. lıcrlıan:.,ı lıir ına· Dnily Tele[!raph ga:cteS 

1 _ Bir sergi yeri yapılması. da <·c ·c ıli fr.nni c;urette yakılmış ,.e do~nı) u ia1izmdcn hiitiin kalplerne lıiıııatn miira<·mıt etmek i.:tedi~i '.ık it Roma muhabiri y:::ıyor: f 11 ::ı. 
Ressamların bu dile~i çoktan hü - külleri bir kap iı,;eri .. ine konulnıu~- ncf rct ederler. Ve fa~i tlt:rin ~o\) et ' eya yazın ak lıu c: ıı . 11nda hir ) ardıma lt4'.lyan askerleri arasınd" ~r" 
kumetçe rle arzu edilen bir emel · Itır. Birli~inc kar~ı hir lıarh lıazı~ladıl..lır ihtiyacı olıhı~ıı 7a111an onun <'n iinı·r lisan kııllRTlanların bund"11 !'~j··~ 
dir. Yalnız filiyat snhasına geçme· Miite.:ıkilıen hu küller. ''Kızılmcy· rırtı ~iirıliiklerinc p:iirc, onlar tla fa· lıitab t•tti~i. \C' C\\<'lfı ıııırn,<'nrt inC' tecziyesi kararlacrnıctrr. 1-J~ı" flı.I' 
si gecikmiıtir. dan,, da, So,)etlerin "'Bii) ükler nıe- §İr.ıni ı'Zlll<'~e lıar.mlırlar. · koşan , kızknnlcşi ohmln... müatecıRrı kumandanlara ~u 

A k · • · • zarlı- 1 K 1· 1 ' k il · · ·ı b" · · hl" - •-"ıctıf· n ara resım sergısine getırı - gı., o an rem ın < uvarma ver- ~Io k0 , 8 , iliiyeti namına :.Öz Ü~ - l dian°' anrıı ti <'rını ı ılh n etleıı susta ır eınır te ıg eu•• ,. li ' 
len eserlerin zenginliği artık bu i· le~tıriİınİflİr. . li) en Filotof isminde hir İ~!,İ Leniu in knp. K reııı 1 iıı <1m arının İıthU ı;İ İıiic- hılvan askerlerınden f enll r.'tı' 
tin de ele almak zamanı geldiğini Rir tarafta hih iik bir kalabalık. ıııiitc' crfa kızkarclc~i için "Onun j .. • rrsinC' ~ ~ı·lr') tirilıli~i s ınııla Hu •ar kl"n sn::ı k·.ıl'nnanlar evvela ihto.r3 dırı· 
bir kere daha göstenniştir. hc~tckar .,iipenin <'

0

eırnze marsnu ılin· ti,nai lıiı- ıll'rrı·t•vi lııılnm ~ olan en<'r- tli mnr~lurıııı ~ıılmr~lar "' ıııii:<•.ı!,i· ruz lm'ac::ı.~dnr, sonra cczal"ıiıJaf" 
2 - Sergi nizamnamesi. Tah - liyorılu , ıniiteakihen iiç kısa nutuk jisi, partide olan· olanı) nn lıütiin Bol- '""' ,.,..,ı.zr fo•,lp rıtrc;ı dağılıııı ~ tır. lncnk. halla fcvkalmutal ''~ 

kikatımız ressamlarımızın bu di • sciylen<li. Bunlar "Konıiinist partisi n.ri!y- T·::r.;ır,.$~ - da tevkif edileceklerdir. 



Ağırcezadaki geni dava: 

Ortaklık yüzünden 
işlenen bir cinayet· 

Unkapanında KUçUkpazarda kahveci Ve.iyi öldüren 
kahveci Aptullahın durufmasr, dUn bafladı 

Oldürülenin karısı Emine, aün şahit ulaıah 
dinlenildi; fahat, yaı ın davacı olacak! 
Bir müddet C\'\'cl, UnkapaıırnJ;ı ı 

Küçük pazarda bir kalı\ cıl~ iki ortak 
ara_ında, hu ortaklık me·elı>- indcıı ı;ı· 
kan ka,·ga sıra_mcla, ortaklnnlan .\lı· 
clullalı, Veliyi brçakla yere crmi:., 
Velinin knmr Emine)' İ ele 'nralmm"" . ~ 

tı. Bu \'ak'ııya nill clavnnın ~h1ru ına · 
sr, f etanhul ağırccza lıakycrinde düıı 
ö&lc<lcn sonra ba~laımı.tır. 

Ah4lullalı, sorı.;u ımclu: 

- Diz. clenıi~tir, onunla ortak ol· 
mu tuk. Ben, ortaklık i~indc 235 li· 
ra üzerinden encd \'t'rnı i~t inı. Bir 
ıniiddet oııra, " enedi getir dı--, bir 
miktar para vere) im; ı--nrttc yazılı 

JJara üzerinden ılü~elim !., 4Jecli111. 
)(azı Qlmadı, önlii. Karısı 

ı;cldi, n da ha uııa ate · kiir<'.:ği· 
le ,·urdu. Brn, kendimi miiclafa:ı \a· 
ziyetinıle kalılıııı. Artık ne yaptı~nııı 
hileıniyorunı ! 

- Iliraz ole.un lıatırlıyanııyor ıını· 
sun? 

- Haıırll) ahilcliğim. ]ıPn hoğuş· 
ı.ıada Veliyi yere tlih;iirdüm. Kam~ı. 
a .. amıza girdi. Ve1i, elinde hıçnkla ha· 
na ea1drrıyordu. Kendi:;İni hen 'ur
llladnn. Na .. ıl ohlıı? Bilmem, onun 
ora mr nrtık ! 

Şalıitkr ça~ırılılı. Polis Necınct· 
tinle Snlilı, ':ık':mı:ı tahkikatmı na .. ı] 
y:ıptıklnrmı nıılattılar. 

Öldüriilrn Velinin karı ı Emine. 
ı:alıiıl olnı ak çıı~ırılım~tr. Emiw. kcn· 
disiııin dm acı olclnğnnu, ·nu·ı ıı 4h1\'n 
m711lıali '"r"ce~ini ı;öy]e~li. Fakat, 
clalıa ıırıuluıl verınrmiş hulıındn~u . "' kaydılc. kendisine veınin cttirilcr('k 
~hirl lİ\"c dinlenil;]i. 

Emine dr. hf'sah ıııe~ele in.len Alı· 
dullnlmı ka\'~n çıkarclığmı. Veliye al 
drrdıgmı, ho~ııfnıa ırasmd~ Ahdul· 
Jahın nşa~ıdnn lu!:ak1a \'urdııgıınu. 
k'oca mm Hyanıhm karıl't~ım. çabuk, 

imtihan arası 
Vefa lisesinde dUn sabah 
bir talebe, bir talebeyi 
boğazından yaraladı 

Oiin sahalı \'cfa li:::eııindc iki talc· 
b~ arasıııcln hir ) aralama vak'nsı ol· 
rr.uştur. 

Talelıcdeıı 514 Celnl, 458 Ahılur· I 
rahnıanr, 1 ngilizce inıtilıanrnı \'erip, 
i•ntilıan alotmnfl:ııı çıkmak iizere hu 
lunclıırn bir F.rracla, boğazmılan u tu· 
ra ile yarulanıı~lır. Kapı önünclc hek
lh·cn Cclfılin. Ahılurralımanı vara]a· 
y;~,, pek lıeklenilııwılik hir ~ckilde 
\' ııkua gcJıııi~, Cdfıl, huııdan eonra 
ka~mış, f nk:ıt sokakt:ı vakalanıın~Lır. . . 

Sehch, lıeııiiz keı:enkes helirtilc
rııeıııi~tir. ı\sahi lıir lıuhran neticesi 
olarak 1ıi.iyle lıarekctc ı;cçildi~i sanıl· 
tııaktndır. 

\dliyc doktoru Emer Karan, h· 
durralıııınnı ıııua\'cnc ctıııiı:;-tir Yara ı .. .. 
lıarirtir. Bir lıafta zarfmda ivile~ece· 
~ . ı. 

ı.:i km' !'l 1e ımıulııyor. 

"!'·ılıkikat:ı poli:ı~e H adliyece de· 
' "11 "ılilınrktcdir. 

E~e~~trik davasında 
D Un sabah Muhasebe Şefi 

, Emano:lld!s şahit 

olarak dinlenlldl 
Y rılnız Aııado1u yaka~ında kulla· 

nılmak ş:ırtile giimrük resminden mu· 
nf olarak geçirilme~inc mfünadc eıli· 
len bazı malzemeden bir kı::ınnıı, bu 

tnlı is ~artı lıi]fıf ına Hmneli yaka:.m· 
ıla •!-. kull:ınınnktaıı El"ktrik ~irkcti 
ıııii<lürlcrinıictı 'c mcmurl:ırıı11lan hir 
kaçı alc) lıinc :u;ıl:ın ılm ay,1 ıliiıı ele 
lı:ı!.ılıııı tır. 

Tiaıir:ııı ha-:rnclun itibarım lii~' r· 
diltni~ lnıhınıın 1J uncu ihti:-asın yeri· 

lı.•na lıir~z t>U getir!., Ji) cı"t.·k ·endcle· 
ı::~ini uııl:ıttı 'e ~iiyle ıle, am etti: 

- Kirnrılur , anlı oı·ddJ, Yaknp· 
!.ı l lii eyin ... Onliır, korkut1ıııı kıına· 
ıwleriı~ altıııa ,:.ıklannıı~larılı. Bıı;ağııı 
ıl··lı~rtıııılı•ıı lıiç kim~e . "atıa~anıadı .. 
lJ4•n, karakola kofatkf"n. hu Ahtlullalı 
pı•şiııulrn fırladı, '·Seni de iildiireyim 
de giirılii~iinc dair ınerhzıJe bir:;ey· 
ciklı•r i; · lcıııiyc~iıı !,, eli~ c lıeni <le 
yaraladı. 

Hei Refik Omay~ Eıuineden or· 
ıak lrğın ınnh iyctini sordu. O ıla İİ) le 
i;~ah etti: 

-. ~all\f"ııin a"'il -.f'rmaye. i he· 
ıı:ınclı. I~rk<'ğiııı, Alıdullalıtan ~35 Ji· 
r:.ya kar ılık ened alnn::tı. Çiinkii. 
Abrlııllalıın para~ı )·oktu. Ortaklığı 
ırnclcı·c cnctleyıli. Ihı eurctk 470 linı 
ı;crıı!a) P. ko~nm~tuk. 

~u!;lu A lıdu ilah' bir arzuhal ver 
ll?. Hnndu, EminPnin k.-odisini ate 
kiireğile yaraladığını. a~ımdan, bur~ 
nmıdnıı, kulaklar·ı•·' ~ •ı. ,·ak~aJan iki 
~iin onra kan ~· ı· · ·i. huna tevkif
lı:mc ıloktnrıımm · J olıluğunu or· 
taya atıwn]i. Vı· l ıı ~ahiılin çağırıl· 

m:ı mı ist:yon1u. Di"cr taraftan, o 
ı;iiniin salı:ılıı bunlar; merkeze ~ika· 
y~ı ctti~ini, "ecnct1e aennave olarak 
lı:nlılıüd r!ti~im 235 liranın. 165 lira· 
wn sayiııılc öde<liın; karı, kocadan 
im paranın tenzilini istedim. Kabul 
rtmiyurlar. lıakkmu yediler,, 4Jcdiğini 
lnmıı poli.,lcrin bildiğini ileri siire· 
rek. lııı not.tatlan da tahkikat yapıl· 
ıı :ıııı isırğinıl" bultınm·ordu. 

Suı:lmımı anıkatı (:emil Nazif de, 
hu ) olda hazı teşrih atta bulun<luktan 
~oııra, he) et, diğer şahit1erin dinlenil 
ııa··i \'C hu arada tevkifhane dokto· 
rıınun ela !;ağırılması kararilc, dunış· 
n •:ın rn de, anımı, 15 temmuz eaat l 4e 
lnraktı. 

ne ihtlas olunan 5 inci aeli) e cezada 
tle,·am ·!den hu davanın dün sabalıki 
cluru~ına celsesinde, şirket rııuhaııehe 
~cfi Eınaııoilicfü, c:ahicl olarak dinle· 
nilmi§tir. • 

Kendisi, müstantiklikt~ 'crdi:;i i· 
fndcyi t.!krarla beralıcr, :-ttru lan bazı 
sıı~llcrc karşı dava mcnun olan muh 
t?lıf hu::u 1ara dair ee,·aplar ,·erıniı:.· 
tır. .. 

~tiit)<lf iunınmi Hakkı Şükrü: hazı 
4'' rakın ı:;etirti1me~ini iı0terni.. hakim 
Atıf; hu ıı.teği uygun bularak, duruş· 
mamn tJ,•,·aınmı 25 haziran sahahm;:ı 
hır:ıknıt:;hr. 

Arabadan kibrit çalan 
dUn ceza yedi 

y enicami civarından geçer · 
k~n,. arabacı lsmailin 4 sandık 
kbıbrıt Y

1 
üklü arabasına bin~rek, 

u ara ık büyük 2 kutu kibrit a -
tırmaktan suçlu irfanın durutma· 
sında. Sultanahmet 3 üncü sulh 
ceza hakyeri hakimi Ka:nil Gü -
nas; irfanı tevkif etmif, sabıka' 
kayıtla~~ çıkarılmak üzere, duru§· 
mayı dune bırakmıştı. 

Dün bu meşhut suc davasında, 
irfan, .2 .ay 10 gün hapis ceza · 
sı yemışlır. 

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

1 Yeni Ne,riyat 1 

Uyanı, 
"Uyanı~: Servetifünun,. un son 

sayısı zengın rnünder~atla cık · 
mıııtır. Bu savıda Ahmet İhsan 
Tokgöziin, "Doğru ise lstanbula 
geçmiş olsun"; Neriman Hikme -
tin ''Neni nesil romancılan ve ro·' 
mancılığı'', Gavsi Halit Ozanso • 
yun "San'ı:t.t konu~maları., ba§lık· 
lr yazıla-:-ı, bir cok r.iir nesir ve hi· 
kaye, roman tef rik~sı' ve haftaıım 
vak'alarına ait yazılar vardır. O · 
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Kül .ur ış ·er 

Yeniden iki uı la ol•ul 
yapılacall 

Şehrimizde yeniden iki ortaokul 
daha yapılmasına karar verilmiştir. 
~işantaşı kız ortaokulunda yapıl
mı-.kta olan ilave kısım tamamlan
nuştır. T ati) aylarında lnönii kız 
ortaokulu teşkilatı da genişletile -
cektir. Pertevnival lisesine bir de 
pavyon ilave ediİccektir. 
AVRUPADAN DERS ALETLERi 

GELDİ 
Kiiltür BAknalığının lise ve orta 

cıkullurn aid Avrupadan ısmarladığı 
ders aletleri gelmiş~ir. Bunlar pek 
yakında bi.itiin okullara tevzi cdil
mcfc ba~lnnacal:tır. 

iKMAL İMTH IANLARI 
llkoku)larm ikmal imtihanlarına 

di.inden itibaren başlanmıştır. 
imtihanlar bu akşam bitirilecek

tir. Muvaffak olan talebeye şaha
detnameleri bir haf ta sonra törenle 
verilecektir. 

ANKARA KONSERVATUVARI 

Ankara konst rvatuvarı tc~sil 
ve opera kısmı temmuz ayında Mal
tepcye kampa geleceklerdir. Kamp 
15 gün kadar ai.irecektir. 

ASKERi KAMPLAR , 
Üniversitede askeri kamplara 

bugünden itibaren başlanmıştır. Jlk 
kampa Edebiyat ve Tıb fakültesi ta
lebesinden İmtihanları bitenler· işti
rak etmiştir. 

Ziraat Veka:eu Siyası 
MUstefarJ geldi 

Ziraat Vekaleti siyasi müsteşar
lığına tayin edilen Kastamonu me
busu Tahsin Co~kun dün sabah 
Londrndan şehrimize gelmiştir. 

B. Tahsin Coşkun Londrada is
tirahat ve tetkiklerde bulunmakta 
id~. Tayin emrini alır almaz şelıri
mıze gelmiş, dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Yeni seyyahlar 
Önümüzdeki pazartesi günii p0 • 

lonya vapurile 180, bir hafta son
ra da Kraliçe Mari vapurile 200 
seyyan daha şehrimize ge1ecektir. 

Bir genç ailesini 
aııgor 

Bundan 13, 14 sene evvel ai -
lem be~i Kahtanedeki Çağlayan 
mektebme vermi-.ti · hafta tatili . 
"db'· :r• e 
rın e em zıyarete geldikleri . 

b·ı . za 
man 1 mıy.onun nasıl bir sebep -
le Mustafa, Osman Nuri Şük .. 
d . b d·· ' , ru 
ıye u «?rt ismi söyliyerek ara -

tır~rdı. Bır sene sonra ailemin ha 
berı olmadan mektep bizi Valde· 
bağına nakJetti. Burada da bir se· 
ne kaldıktan sonra lzmirde baska 
mektebe gönderildik. Daha so~ra 
da tekrar lstanbula naklolunduk. 
Bu ~üzden ailemden ayn düştüm. 
fsmım. Mustafad1r. Uzun müddet· 
!en~erı fstanbuldayım. Babamın 
ıs~ı ~sman, Annemin Nuriyedir. 
lkı bıraderim olup isimlerini ha · 
tırhyamıyonım. Kendilerini veya· 
hut bu ı1ahısları tanıyanların şu 
adres~ haber vermelerini rica ede· 
rim: 

Be~ikta~: Şehir bandottur.da 
'No. 1228 Mustafa. 

Bursa hakkında güzel 
bir eser 

Bursada Bursa Sesleri neşri -
yat y~rdu, Şursa hakkında güzel 
bi~ ı:ıusha vücude getirip neşret · 
mıttır. C. H. P. Bursa il kor.gresi· 
ne tahsis edilen bu eser bütün bu
günkü Bursayı, manevi muhitiJe 
tesbit etmek vazifesini mükem • 
mel surette verine getirmektedir. 
Tertip edenleri tebrik ecleriz. 

Farabl hakkında bir 
konferans 

8'.yoğlu Halkcvindcn: 
22 Haziran 937 salı günü sa -

at 18,30 da evimizin Tcpeba~ın -
daki merkez binasında (Türk fi
iozoflarından Farabi hakkında) 
Bay Re§at Kaynar taraf mdan bir 
konferans verilecektir. 

MEKTEPLERDE 

Usküdar 
Anzerikan kız 

lisesinde 
Yeni mezun·ar dip~oma•a. 
rmı dUn \ören!e a!dı;ar 

Üski.idaı Amerikan kız lisesin
den bu sene mezun olanlara diplo
nıalcırı dün merasimle verilmiştir. 
istiklal marşı ayakta hiirmetle din
lenildikten sonra mektebin miidi.irii 
Bayan Martin, toplantıdn bulunan· 
!ara. merasime geldikleri için teşck· 
kiir etmiş, mektebin bilgili, iyi ah
lf\klı ve memlekete bağlı Tiirk va
tandaşları yetiştirmeğe çalıştığını 
tıöylemiş, Yeni mezunları takdim 
etmiştir. 

1 fosusi surette da\'et edilmiş o
lan İstiklal lisesi müdürü ve Eminö
nü Halkevi başkanı B. Agah Sırrı 
Levend tiirkçe ve Tarsus Amerikan 
mektebi müdiirü 13. Vilyam Vulvurt 
İngilizce olarak pek faydalı ve de
ğerli birer konferans vermişler, ye
ni mezunlara güzel öğüdlerde bu
lunmuşlardır. 

Mekteb müdürü mezunlara dip
lomalarını dağıtmı~ mekteb korosu 
tarafından türkçe ~·~ İngilizce güzel 
şarkılar söylenmiştir. 

Salon Türk bayraklarile süslen· 
mişti. ;.\tatiirkün büyük bir fotog

. rafr ihtiram mevkiinde göri.ilmekte 
idi. 

l\lektehten dün diploma almış 
olan genç kızlarımız şunlardır: 

Ahsapet Çapan, Muazzez De
nizoğlu, Meline Kahvecioğ)u, Mü. 
nev~er Kiliç, f\·1ediha SerdnroğJu, 
Halımet Taray, Münire F. Adbu
şef, Eli Haci Dimitriadis, Anahid 
Ortaşeker, Sevinç Çenk. 

Hepsini kutlular, muvaffakiyet· 
te devamlarını ve memlekete fayda
lı olmalarım dileriz. 

1'arih eserleri 
• • serg1sz 

Şehri :r. izde bulunan yüksek 
tedrisat direktörü Bay Cevat ve 
yüksek tedrisat şube direktörii 
Kutsi dün üniversiteye giderek 
enstitü işlerile me~gul olmuşlar · 
dır. 

Öğleden sonra da Dolmab«lh;c 
sarayında açılacak olan tarih eser 
leri sergisinin hazırlıklarını göz · 
den geçinnişJerdir. 

Sergi işlerile ıneşgul olnn kü) . 
tür bakanlığı ne~riya~ direktörü 
Bay Faik Reşit bugün Ankaraya 
gicl~ceklir. 
lstantu! ö~retmenlerın·n 

(/111aı cık leııPzzühii 
latanhul öğretmenlerinin 20-

6--937 pazar günü Cmarcığ:ı va· 
pacakları tenezzühe Üsküdar, Ka· 
dıköy ve havalisinden davetli bu· 
lunanların fa~la zaman ve para 
sarfetmemeleri için kendilerinin 
Köprüye gelmelerine ha~et hıra · 
kılmamıştır. Akay idaresinin Bas· 
ra vapuru saat 9 da doğrudan 
doğruya Ka.dıköy iskelesine gele· 
rek Üsküdar, Kadıköy ve ha.Yali· 
sinin davetli öğretmenlerini ela· 
ra.k Cınarcığa gidecektir. 

Yine İstanbul, Beyoğlu ve h:ı· 
valisinin davetli öğretmcr lerini 
de köprü Üsküdar iskelesinden sa 
at 8 de Şirketi Hayriyenin 71 nu · 
maralı vapuru a!arak Çınarcığa 
R'Ötürecektir. 

Eminönü y::ıbancı attkerlik ~u · 
besi ba§kanlığır.dan: 

Kısa hizmetli ve orta ehliyet · 
nameyi haiz tacra subelerine men 
sup Eminönü, Fatih ve Eyüp ka · 
zaları mmtakalarınd" huhman vn· 
hancılar 1 temmuz 937 de yedek 
sl•bay okuluna sevkedilecekler • 
dir. Bu tarihe kadar ellerindeki 
vesikaları ile birlikte Su1tanah · 1 

metteki Eminönü yabancı asker .! 
lik şubesine müracaat etmeleri i-I 
lan olunur. 

Belediye işlerl 

Açıkta meyve 
satanlar 

Belediye dud satanlar için bir t 
limatname \'Ücude getirmişti. B 
talimatnameye göre satıcılar dudJ, 
rı açık tabJalar içinde satamıyaca 
klrdı. 

Yapılan araştırmalarda dudcul 
rın bu şekle riayet etmedikleri ' 
gene eski vuz.iyette acık olarak s t 
tıklan gijrülmiişti.ir. HaJkrn sıhh ... 
bakımından bu gibi meyve satıcı!. 
ile bcled;ye şiddr.tlc mücadeleye k 
rnr \·nmiştir. 

BAKAYA VERGİLER 
Belediyenin muhtclıf şubele ı 

de yapılan tetkiklere göre baka 
tahsilatına ehemmiyet verilmedi 
görülınüştiir. 

Belediye şubclcı·ine veı i!en 1 
emirdi! bugi.ınki.i tnhil:,ta f'hC'mr: 
yrt verildiği şekilde ehemıniyt>t ' 
rilmesi al.si şekilde hareket ed n' 
rin 1.:cznya çarpılnr.okları bildirilm 
tir. 

BlR AYDA 74 BlNA Y t\PILC 
GeçeQ ay lstmıbulda 51 ev, 

npartıman, 7 diikkan, 1 O ınuhtc 
inşaat olmak üzere 74 bina yapı 
mıştır. Bundan bnş1~a da, 374 bi 
ta:-:ıir edilmiştir. 

MUST AHDEMlN SAl\'DlCI 
Belediyede müstahdemi ı ı 

bir müstahdemin sandığı teşkil cdı 
ccktir. Sandık için lc"u:ım ol<1n 
susi vaziyet tesbit edilmişti. 

İTF A1YE TÖRENi 
Her yıl yapılınakta olan itfaı 

töreninin bu yıl daha zengin 
programla yapılması için hazır1rl. 
ra başlanmıştır. To;en 21 ağutt 
ta olacaktır. 

PASTA VE SEKER 
T ALlMA TNAMESI 

Pasta \'e şeker ne\ inden yiye 
satan di.ikkanJar için belediye bu 
limatname vücude getirmiştı. 
talimatname şartları al: .adar m 
kamlar tarafından tasdii~ c 1 lc
bele::liyeye bildiriJmi!'ıtİr. T 1

• 

namenin tatbikine dünden 
başlanmıştır. 

Yaş mevva'arım 
1 Pnzilal Avı upa /;a 

na ll a f pş111 iJ t'<i il r 
Yaş meyva ihracmc!a ya 

kol~.y1ıklar bu s~ne çok fa· 
netıc~l-:r \'erce~~• mahiy~a 
Dış piyt.'3ala~cla Türk r.ıeyval 
nın g5:--:lüğü rağo~t, talebi a 
r.~ış~ır. o~v!et demiryolln·ı 
meyv-a V<! s?bze, ~n~~ et. ,.o 
!!Ül ilh. s-evkiyatmd" v·izd,. 
ten;-i :ut yapmakta i~1i. Bu tc 
lüt Avn-p~ hattına da teşmil 
mistir. 

Kavun, karpuz naldiyntı 
yüzd~ yirmi beş tenzil&t da 
pa hathna tcşrllil cdilmi~ i 
suretle bu ser.e mühim mikd 
kavun karp11z scv~-.ivatı y~p 
vı ırnlMılma!d&dtr. Gr.-"!n s .. 
rlcfa yr.ni ban piva<:i:'\la.·a 
lan scvkiy1\'tan cok iyi rdir 
lmmış ve bi:-çcl<: ccn"?l::i 
to.Iİ;> çıkmışlardır. 

Diin piyasaya 985 ten bu 
45 ton arpa, 15 ton çavdar, 
kcp~k. 13 ton peynir. 9 ton 
peyniri, 7 ton yapak, 39 ton 
ton zeytinyağı, 10,5 ton lif 
miş, 5 ton yapak, 1 ton iç 
ihraç cdilıniş~iı. 

Ynrru~a1< !:: .:;di'lv 5,3,.,. 
"~l'~ 1 

... ;:;.:ı:ly ~ _, '?3 5, arpa 
lik J .32,5 -· 3 ,35, arpa 
3.1 ?,fi rp'\IT ~C':": .S-:.5,5. kıı 
813S -9.8, nohut kaba 8,:! 
fa:mly~ horoz 15. fasulye 
fasulye ince 9, iç f mdık 40 
Yalova 61 kuruştan satılmı 



Dersim meselesi nedir: 2 Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Boğaıiçinde Rumeli hisarında Pa~malı:çı Sücaattin mahallesinin Hisar cad· 

desinde 80 ve 90 tarihlerinde 1,328 tahririnde 3,3/I, 3/ 2,932 tarihinde 315 No. 
ile murakkam Baltaliınanı sarayı ve müştemilatı maliye hazinesi namma Tapuya 
tesçil edileceğinden gerek eşhası hükmiyeden ve gerekse eşhası Hakkiyeden ta· 
sarruf Vddia eden varsa ellerindeki tasarruf vesikalarile beraber tarihi ilandan 

Taş kovuklarla mağaralar 
• 15 gün zarfında Sultanahmette Tapu Dairesinde Sarıyer Tapu sicil Muhafızlığına 

müracaatları. ilan olunur. (3523) · içinde yaşayan insanlar 
ı 

cinsinden üç bin metre yükseklikte • Dersimde 50.000, kadar nüfus 
vardır. :Ahalinin ekserisi '.Alevidir. 
Hepsi Türktür. Kütdçe'lionuşanlar 
da .;ardır. I 

Dersim mmtaJiaşmm genişliği 
( 13 ,460) kilometre murabbaı, 
( J 4, J f 6,200)

1 
ciönümcfür.. Bu Cla 

şu suretle parçalara ayrılmıştır: 
Dönüm 

5,219,000 Ziraat edilen arazi 
8, 187 ,000 Dağlı]{ ve ta§lık 

560,000 Otlak 
150,000 Onnan. 

J\razinin şu tarzda taksimine clik
ka t edilirse Dersim mmtakasmda zi. 
raat edilen toprağın ne kadar az ol
duğu derhal anlaşrbr. Orman ve 
otlak olan yerler de sarp dağların 
bilhassa şimal kısmındadır. Buralar
da yol olmadığından yerlilerden baş
ka kimse kolayca çıkamaz. Bu dağ
larda oturan ahali yan vahşi bir 
haldedir. 

Vak.tile imparatorlu}{ devrinde 
aslında dersimli olan Fik.ri paşa is
minde bir zat buraya vali olarak 
gönderilmiş. Masrafı Clevlet tara • 
fından ödenmek suretile burada 
mekte~Ier yaptrrmağa b'aşlamış, fa
kat ahali yapılan mekteb1ere çocuk
larını göndermemiş. Hall<°ı bu ipti
dai hayattan k'urtarmak çaresi bulu
namamıı. 

Karahallı qiretinden Mahlnud ve 
Koç Ufağından kör Seyid Han ağalar 

Bu Ciağlar<la gezecek kimse, bü
ük'. köye tesadüf edemez. Buralar

da ,en büyük köy, biribirlerinden u
za'!' yerler~ kurulmuş, en çok on, on 

evden 1barettir. Bu evlerde Cle 
azın kimse yoktur. Yalnız sahib'
ri kışm gelir, otururlar. Dersimin 
alisi !azın dağ başlarına çekilirler. 

Dag1arda oturulan yerler ise hı§ 
~lik1a~ ile kayalar altında oyu}. 

~uş. m~g~alardrr. Bu yerlerCle bir 
aersımlı karrsınr, çocuklarını ve :ko-
vnnlarını b"ır t 1: .. .. • .d 
J.- • e11; magara ıçın e top-
lar,k' ha~anlarla insanlar lc'anna ka
rışı bir halde oturur ve yaşarlar. 

Bu <lağlı insanlar en basit sanat
lard?Jl bile mahrumdurlar. Ne Clül
gerlık, bilirler, ne elbise di'kebilir, ne 
~e 8Yakkabr yapabilirler. Burada 
kadınlar arasında dikiş denilen şey 
tarnaıniyle meçhuldür. Onun için 
J.?er.,imin dağlı1an bu türlü hayati ih
tıy~çlannı hep civar vilayetlerden te
dank ederler. Yalnız nadir olarak 
I?~sim kadınları kilim yapmasnu bi

rler. Bu sanat Avrupada kıym,et-
ı~ır. Erkekleri de sadece. silahlan 
ın barut yapmaktan başk:a birşey 
ilmezler. 

İ§te bu gibi vaziyetler dolayısile 
ersim ahalisi. ta imparatorluk dev. 
denberi adeta kanun harici yaşa. 

insanlar olmu§tur. Bilhassa 
deresi ile :Aliboğazı aeniJen ve 

rsİm dağlarının en sarp yerlerini 
kil eden taraflardaki ahali, vergi 
~emef, as'kerlili :vazifesini yap-

1'unceli mzntalı.:ası genel müfetti.~i 
Korgeneral Abdullah 

mamak için her vakit hükumet kuv
vetlerine karşı az çok mukavemet 
göstermiştir. 

Mesela imparatorluk'. devrinin 
son zamanlarında, meşrutiyet inkı
labının ilanı eıra1armda Dersimde 
bir isyan olmuştur. O zaman isyan 
eden ve Ovacik civarındaki Osmanlı 
kıtalarım muhasaraya gelen dersim
lilerin başında Seyid Rıza isminde 
bir derebeyi kumanda ediyordu. 
Dersimlilerin tedibi icin l\.bdülnamid 
irade cıkardı. lcab;den mikdarda 
asker kuvveti sevkedilcti. T edib ha
rekatı başladığı sırada meşn"iyet 
ilan olundu. Bunun üzerine askeri 
harekat tatil edildi. Dersim vaziye
ti de eski halinde kaldı. 

Dersim muhitinde bu türlü is • 
yan hareketleri zaman zaman teker
rür etmiştir. YanuCI bu muhitte yer 
tutan bir takım eşkiya sergerdeleri 
yanlarına aldıkları şerirlerle civar 
vilayetlere sarkıntılık ederek namus
lu halkın rttallanm sürüp götürmeği 
adet haline getirmişlerdir. Bu gibi 
hadiselere karşı icabettiği zaruretler
le her aevirde bir takını tedib ve ten
kil tedbirleri alınmıştır. Fakat Baş
vekil İsmet lnönünün Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden söylediği gibi 
bu mak'sadla yapılan hareketler hep 
(Sel hareketi). olmuştur. Yani tedil> 
ve tenkile memur olan askeri kuv
vetler Dersim ınrntakasmm bir ba- ' 
şmdan girip öbür başından çıkını§, 
tesadüf ettiği rnuICavemet kuvvetle
rini ezmiş, sonra gene bu mmtaka
dan çekilip gitmiştir. Dersimin asıl 
azılı e§kiyasmm ise bu türlü tedib 
kuvvetleri karşısında. evvel ve ahir 
iltica e~eceği bir yer vardır:: '(Kutu 
deresi) .. 

Hükumetin teClill kuvvetleri Der
sim mmtakasında iken bu azılı ~
kiya (kuş uçmaz, ğolan yürümez). 

bu sarp kayalar arasında saklanır, Den iz y o 11 a rı 
sonra askert kuvvetler çekilip gittik
ten sonra tekrar meydana çıkarlar 
ve eski fenalıklarmda devam edip 
giderler. 

Onun için şimdiye kadar Dersim 
mvıtakasmda yapılan ıslahat hare
ketlerinin hiç biri devamlı bir neti
ce vermemiştir. Cumhuriyet hü -
kumeti öyle yarım tedbirlerle iş 
görmek itiyadında olmadığı için bir 
kaç sene evvel Dersim meselesini 
eline aldığı zaman esaslı bir tedbir 
düşünmüştür. 

O zaman hatıra gelen ve ehem· 
miyetle mevzuu bahsedilen tedbir
lerden biri şu idi: Dersimi memle -
ket içinde iskan için memnu bir 
mmtaka ilan etmek. .. 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karak8y - Kaprüba.ıt 
TcL 423f2. Sirkecj Millıilrdar Zade 

•••Han telefon: 2274Q --• 

T7abzon Postaları 
Pazar, Salı, Perıembe 12 de 

lzmir Sür'at Postası 
Cumıutesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 
·"Salı postalan on bet günde bir 
yapılır.,. 

Diğer Postalar 
Bartın - Cumartesi, Malumdur ki altı, yedi sene ev· 

vel hükumet (Ağrı dağı) vaziyetini 
hu suretle halletmişti. Evvelce Şark- 1 lzmiı 
ta yansı Iran, yarısı Türkiye hududu 
içerisinde olan Ağndağı dahi büyük l 

~· ç..rpmba 18 de. 
- Pazar, Sah, Per 
· tembe 9,30 da. 

bir eşkiya yatağı idi. Bu Clağda ta- Mudanya 
hassun eden eşkiya bizim hududla- 1 

nmız içinde halkın mallarını soy
duktan sonra dağa çekilirlerdi. Hü
kumet tarafından tedih kuvvetleri 
gidince dağın İran hududu içinde o· 
lan taraflarma kaçarlardı. J\ğndağı 
dahi haddizatinde gayet sarp olduğun 
dan esaslı bir tedbir a1mmadıkca 
bu dağın temizlenmesine imkan b~~ 
lunmıyacağı anla§IUnI§tI. Nihayet 

- Cumartesi 14 de 
diğer giinler 8,30 da 
Pazarları sabah posta-

. 6 

Deraimli ağalardan Koç uşağından 
Cafer ve Miço ağalar 

))u e!aslı tedbir alındı. ~skeri lia-

~ 

sından baıka aktam 
18 de. 

Bandırma- Pazuteıi , Sah , 
-- ~ba, Per-

ıembe, Cmnartesi, 
__) 20 de 

Ktll'abiıa - Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık -ah, 19 da Cuma 

17 de. 

lmroz - Pazar 9 da 
TR A.BZON ve MERSiN poıta· 
lartna kalkıt ıünleri yük alm· 
maz. (3517) 

Z AY t 
- B;ykoz Kılı~lı okulu resmi mühürü 
kaybolmuııtur hükmü olmadığı il!n o • 
lunur. (V. N. 22326) 

Ba§Öğretmen Nurettin 

reketlerle dağ eıkiyadan temizleneli. 
İran ile hudud tashihi ve arazi mü
badelesi yapılarak Ağrı dağı tama
men Türk hududları içerisine almdı. 
Ondan sonra da bu dağ iskan için 
memnu mmtaka ilan edildi ve dağın 
etrafı karakollarla çevrilerek üstüne 
kimse çıkarılmadı. Bu sayede ağrı 
dağı C§kiya yatağı olmaktan kurta
rıldı. Şark vilayetlerimiz için bu 
daimi emniyetsizlik kaynağı da ku
rumuı oldu. 

'Acaba ayni ·tedbir Dersim için 
de tatbik edilemez miydi~ 

(Devam ediyor): 

1ramvay tarifesi 
1 Hazirandan ve yeni ilba kadar pa-
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GiDiŞ • GELiŞ OE1l'ELI 
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37 

No. Yollar 

İlk Son 

kalkış kalktı 
Şlıll • Tllııer 5.40 23.40 
Tilneı _ ı;Hoıı 6.00 24.00 

Şi§ll • Beyazıt 6.20 23.15 

Beyazıt • Şişli 7.02 24.00 

Harbiye _ 1' atıh ti.öU ~4.::10 

Fatih • Harbiye 5.45 23.40 

Harbiye _ Aksaray e.•o 24.-
Aksaray _ Harbiye Ui7 23.20 

·rakstnı _ Sirkeci 7.15 19.10 
Slrkecl • Tak.tim 7.85 19.30 

Kaçka _ Beyazıt 6.1~ 23.20 

Beyazıt • Maçka 7.00 
• 
2U5 

&şu (depo) Eminönü 6.10 6.~ 

Emin!inll • Maçka 6.40 20.50 
Kaçka _ Emınanu 7.05 20.20 

Ştıu _ SirkeCl e.2:; 20.00 

Strkect • şııu 6.55 20.30 

Mecidiyeköy • Eminönll 6.45 18.(5 
Eminönü. Mecidiyeköy 7.17 lD.1:5 

Taksim _ Beyazıt 7.30 20.SO 

Beyazıt • Taksim 8.02 21.10 

Kurtulu§ • Beyazıt 6.00 23.10 

Beyazıt • Kurtuıuı 6.415 23.:S:S 

Şltll (depo) Eminonli 6.6.05 6.'3 
EmJnönU • KurtuIUJ 6.M 20..5 

Kurtuıuı • Emlnönll 6~7 20.15 

Beılktaı _ Bebek M3 
Bebek • Eminönü :s.•5 23.40 

Emlnönll • :Bebek 5.:i5 24.20 

Bebek • Bc§l~ ı.oo 

OrtaklSy • Ak.saray :uso 20.:SO 
Aksaray • Ortaköy 6.35 21.35 . 
Be§lktaı • Fatih 6.30 20.40 

Fa~ - Be§l.ktaf 1.10 21.20 

Aksaray • Topkapı (i.215 

Topkapı • Slrkeci 5.40 23.30 

Sirkeci • Topkapı 6.12 24..IJO 

Topkapı _ Aksaray 2U5 

A.kaara.y • Yedikule 5.30 

Yedilrule • Sirkeci 5.45 23.35 

Sirkeci • Yedikul• 6.17 24.05 

Yedikule - Aksaray 2U() 

A.klara.y. Edirnekapı 5.2:; 

Edirneka.pı • Sirkeci M5 23.45 

Sirkeci _ Edirneka.pı 6.U 24.20 

Edirııokapı • Aksaray 24.45 

Uaküdar icra memu1'luğundan: 

Çengelköyde Lekeci bozuğu sokak 
56 Notu hanede mukim iken halen ika· 
metgihx me§bul §Oför Nuriye. 

1 

Güzel Sanatlar Akademisi 

·Aliycyc bir kıt'a ilam mucibince 500 

lira borcunuzdan ·dolayı mahcuz bulu .. 

nan Çcngelköyündeki lekeci bozuğu 110• 

kağında 56 No. lu haneye 1050 lira kty

met talddir edilmi§ olduğundan icra ma.. 
kanununun 103 üncii maddesi muci "' 

hince tarihi ilandan itibaren 10 gün zar 

!ında 'dairemize müracaatla vaziyet ve 

takdiri kıymet varakasını tetkik ve bir 

itirazınız olduğu takdirde bildirmeniz 
lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

Bütün memleket çocuklarına şamil milli 
bir müessese haline geliyor 

Cüzel Sanatlar cıka.demio;i, aircli· 
törlüğii dün bu seneki tedris devresi
nin bitiıi dolayısile akademi salonun
da bir konser vermi~tir. 

Kıymetli sanatkar B. Lİ1(a 'Auıar 
tarafından verilen çol{ zevkli Itenıan 
lionserinden önce, akademi eli reftörü 
B. Bur1ıan Toprak akademide gc~en 
seneki faaliyeti ve gelecekte yapıla
cak.la-:-ı entercssan bir dolgunlukla 
anlatmı§tır. 

lU'.ademinin hu seneki bütçesi 
maaşlardan hariç olmak üzere 53 hin 
liıayı geçmektedir. Mekteb nclıad ol· 
'duğu için §imdiye ICadar hillıası:ta mi· 
mari kısmının he§ sene1i1' t.ah!ilinden 
bütün memleket ~ocakları mfüteficl 
olamıyordu. '.Anadoludan gden füe 
nıeznnlan, talebe yurtları olan rliğer 
llıfie&Seselere intiı=ab ediyorlardı. Hal
buki memlek"ete ayni derer.ede mimar 
lhnnclrr. Her fırsatta a'kaclemi di:-c:·k· 
t?rlü!üne ••şimdililC 150-200 lira 
kaydile mimar istiyen,, talepnameler 

gelmel(tcClir. 
Bu ilıtiyaçı kar,,ılamali ve An:ıdo· 

lu liselerinin de en zeki ve müstaid 
talebelerini yeti§tİrmek 'üzere !lkude· 
miye devamlı surette verilecek 8.000 
lira tal11:;is edilmiştir. Bununla imti
lian neticesinde kazanan ta§ra talebesi 
akademinin mimari krsmmda beş se· 
ne okuyacaktır. . 

Bu ~urctle akademi, ~imdiye ka· 
«Jar bir İstanbul irfan müessesesi i· 
ken, bugün bütiin meml~ketin ~ocuk· 
larma şamil olan bir milli müessese 
haline geliyor. 

15 eylülde Dolınahali~e ı;araymda 
dahi re.-im sergisi kü~acl edilecek ve 
ağustos ba.)angrcında üç ayrı resşanı 
cemiyeti ınü~tereken bir ergi açacak
lardır. 

'·Heykellra~ Ray fh~anm talehele· 
ri,, nin e5er1erintlcn ıni.irekkeh bir de 
heykel sergisi açılacaktır. 

Akademi talebe.si için 15 hin lira 
şarfile yeni deı:;sen atelyeleri yapıla· 

CÜ.trr. ,, 
Bundan llq'ka .dört liey1'e1 atelye· 

ei daha yapılarak milli abidelerin 
meydana getirilmesi işi inki§af ettiri· 
lcccktir. 

Akademinin resim §ubesine şim
diye kadar mevcud olmıyan litoğraf
ya ve Gravür atelyesi ili,·e olunacak.· 
tll'. 

Bundan başlia bugüne ıiadar hiç 
yapılmamış olan "'Şark tezyini sanat· . 
lar sergisi,, açılncak \'e burada hat· 
tat Kamil Ye tuğrakeş İsmail Hakkı 
gibi üatadlarrn bütün eserleri tetlıir 
edilecektir. 

Osküdar icra memurluğundan: 
ı 

Bir borçtan dolay.ı mahcuz ve sa • 

tilması mukarrer ev eşyası muhtelif 
.möbleler 21-6-937 tarihine müsadif 
pazartesi günü 13 ten 17 ye kadar Kuz-

guncukta Nakkaş cadde11inde t:zzet paşa 
yalısında bilmüzayede satılacağından is
teklilerin mezkur gün ve saatte hazır 
bulundurulacak memurumuza müracaat• 
lan ilan olunur. (V. P. 1541) 

Akademi, üt lisan üzere en fay.da· ---------------
h .Anupa sanat mecrnoalanmı aboneı.--------------.. 
olmuştur. Akademinin kütüphan~~i S A F O 
zenginleştirilecek ve bu seneden iti· A. Dode - H. Riht 
haren miies&esenin 'kendine has telif Sayfiyede okunacak gür.el 
,.c terriime neırfyatı olaca\.tşr. bir roman 

Dün, keman konserini müteakib V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 
d"'etlilere çay \'e pasta ikram edil·ı1ııı1-----------·--· 
miatir. 
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Yazan: Tltayna - t!S - Çeviren: Vlr GUI 

Düştüğü kimsesiz adada Hindistan cevizi yiye
rek yaş~ayacağını düşünen kazazedenin karşı
sına bir Çinli çıkar. Bir kutu konserve uzatır: 

Ekstra ekstra koyun eti. Chicago,, 

Bir Ta1ıitili 

Çinliler dükkanlarında her ey sa· 
ııırlar, ha ~ hiçbir yerde bulanuya· 
cağmn: §eyleri bir Çinlinin dükkanın· 
da h~tr·umız. 

Onlar dükkanlarında oturup müıı;· 

nk atıyor ... 

hmıkıp knç..ını,lar? Bunu 'irncli ;ırtık 
kendileri de bilnıi) or. Biitün luı!.ıra· 
larmı da jljµ üpünnü!, uzaklara 
götümıü:. 

Yalnız, lnırnlarn gelen ynhancılar, 

teri beklemiye de pek gelemezler. Ar -------------
kalarma çuvallarını almca. iki ku· ---------------
rll§ jçin iki kilometrelik y'ire kadar 
giderler. Bir kutu konscn e saLm..ak i· 
çin, köy köy dola:ı;rr. 

Bir vapur kaznsrnda Okyauııaun 
en sakin adasma düşen bir adam, 
ka~r ma hirdenhire bir "Tinto,, nun 
çıktığmr görür. (burada Çinliye Tin· 
to,, diyorlar). Kim esiz adada Hindis· 
tan ce' iz.i yiyerek ya~1yara~mt dü ü· 
nen kaı:ıızedenin karfııı;ına çıkan Çin· 
li onn hir kutu konsen·e uzatır. K u· 
ttwun iizerinde uF..k-trn ek .. tra sığır 
eti. Chirago., yazılıdır. 

l\Icdcni insanlar. Hurnda, dünya· 
mn her tarafından kalkmı~ gelmi~ in· 
sanlar ,·ardır. Bunlar, huranm sul· 
]uın~an 'e iikünundan i ;tifode etme· 
ğe gelmi:Jcrdir. Aınerikahluı·, Çekler, 
İ5"·e~liler, Ru lar. 

Bunların hepsi bir gün, kimi i 
hundan bir ay e\'\'el, kiınH yirmi pl 
önce, Pıu>eete de bir hafta kalmak i· 
çin geldikten onra, yerle:mi)er. 
Ha\'a rnr uyunu sevdikten sonra. 
ahali ini de sevmi.)er. Hep tanıdık· 
Jarr, dü,üp kalktıkları )>erliler. Onlar 
da," yerliler gibi, ekseriya bclleriııe bir 
pareo hııBlıyarak dola:ıl)·orlar, kulrık· 
]arının nrkasma bir çiçek takıyorbr, 
denizde 'eya nehirlercle ·u ıvor)or. 

Kim hunlar? :\Ien-.uh ~ldukları 
medeniyettP.n ne fenalık görmii ler? 
Yahıu] mf'deııi etJer onlara fazla mı 
rahat .:gelmi:ı.? Niçin hir ~in her rvi 

11nıı111uııınııııauıunıııııını111 111ıııııunttıu1111ııııımuııı 1111111 ıııııı 

Sağlık 
Servisimiz 

HUawıı 4ok~orumuz Pazarteet günleri 
aaat OD beJ buçuktan ytn:niye kaür gao 
zete.mlz fdarehanc!lrıde, Cumartesi ıtlııler1 
de saat H ten 19 e kadar Lllell Tayyare 
apartımanlan ikinci daire Uç ıntımara.da 

d&1ma okuyucu'lamı1ızı yedi kupon muka. 
bflfnde kabul eder. 

Suriye 
Vatani 

partisinde 
(Üstyanı 1 inci snyıfacla) 

ki halk arasında duyulma ı bile Su· 
riyenin iç huhranını nrttıraı ak ınahi· 
ycttedir. 

Bunun iı;in, sartlarm orta) a çık· 
ınanıa~ı ehemmiyetli hir meH.u telak
ki c<l ilmektedir. 

Gizliliğine çok ehcınmİY~t 'erilen 
hu mali müzakerelere aicl !ıabcrlerin -srzmanıa ı için Suriye gazeLclP.rine de 
para dağıtıldığı iiğrenilmi~tir. 

SURİl'E PETROl,U IMTil'A.Zl 

~am.' 13 (Hu n"i) - Snriye pet· 
rol ımtı ·azmı alan lrak Petroleum 
§irketi Oizorcla idarehane açını§ , e 
memurları Layin ctmi~tir. 

. Haına. 18 (Hueu i) - Suriye E· 
mısyon bankası ve p1"1rol me elesi Va 
.ta~i. Parti erkanı ara rnda ~iddetli 
ılıtılaflara 'esile olımı;ttır. R11 iki ma· 

li mCEele<lPn hiikumet erkanı takhih 
olunmaktadır. Seheh d~ ~tu1ur: Yata· 
nile~e ~öre hükuırı,.t imtiyazlara mu· 
kahı! hıç olnınr.sa i)siz ~ençlcre ve 

Vatani mennırlanna ıi 'e bir :miktar 
para temin edPLilirdi. Bunu da yap
mamı tır. Bükunı~t ne memurlarmt. 
ne de Vatani g nçleri lıimayc etme· 
ınektedir. · 

Ayni &ıekllde dif doktorlancıız da oku- ı.---- K U R LJ N 
yuculamnızm emtrlerlne hazır bulwımak. ----. 
tadır. Dio doktorumuz FllhretUn D.l§men Hlzrneı kuponu 
Par:makkapı 1aUk1Aı caddcs1nde 12"1 numa· 
rada pa.zutes! ~eı1 snat H ile ıo ara. Bu kuponu gtl.Zete tcıa.resıue getirenler. 
amda bulunduğu gfbt doktor NecaU Pak· 1 - KUctık fllnlann1 parasa bMtmrlar 
e1 de Karak11.Y lılahmudJye cacSdest 1-2 2 - Kurur.un tıekfmlerfne pal'llJla balı 
l112Dl&rada l&lı n cuma gU.nlerl a,yııl eaa~ lırlar. 

1crde ckul'U(:Ulanmızm dl§lerlno bakacal.· S - Hukuk ve ınaıı mtı,,av1rlerfııe ber 
lar ve ufak ~avllerlnJ yapacaklardir. ttlr!U kanwı 'Yt>llamıı paruız eonıp öğnnlr 

Ayni zamanda 'Be§tktao traınvısy caô -------------~ dest Erlp npartmıanmda ıdlnDetçt Emin 
Fidan muhtaı: okuyuculanmızm çocuk . 

onlarm hikayelerini yerlilerin ağzm· 
<lan dinledikleri zaman hayret edip 
kalıyorlar. 

Papeete'de hir sinema 'ar: Hafta· 
da iki gün Ameriknn filmleri r,r te· 
riyor. O gün 6.inemaya memurlnt ''e 
tüccarlar doluyor. 

İnci, !'eclef, koku, nnilya ticare· 
ti. Çarşıda lıer nevi eşya 'ar. Kurna§· 
lardan tutun da konsen e "eh1dcre 
kadar. Garajcılar. ınakinistlrr. biın
sarlar, müın • iller. Sonr.ı, her Y.:!rdc 
o1tluğu gibi, i~ arıyan adamlar. · 

Memurlar burada, ba~kct mii tem· 
Iekelerdeki memurlardan dalıa ıııe ... -
nttur. Burada, geldikleri Fr.tnsıx 'elı· ,. 
rini yeni haftan knnnak istiYorlar. 

Bazdan i~in, y~rlilerin ~nu ikisi, 
o gür.el ma~allarrn, hayatlarm<laki ına 
eumiyetlerin hiç ehemmiveti vok. Bir 
aydanberi Zahitide olup. da ~dayı on 
scnedenberi orada yaşıyanlardan da· 
lıa iyi anlamak ne güzel ı1c ·! Oular, 
adayı ha:tan ha~a hile dolaşmannı;lar 
dır. 

Geldiğim ak~am, heni Okyanusta· 
ki mile .;eseJ,.rin umumi miidüriimin 
oğlunun düğününe <la,·et etti. rnr:nn 
giiıel oldu, iyice eğlendik: {;Uzel :-ii· 
zel kız:lar \'ardı; onların n«"~'«' i. Yer
liferin ileri gelenleri 'ardı~ Onların 
6e,·imli halleri. 

O arcnk Ye nuilya knk'ulu gec~de 
ay her tarafı gündüz ~ibi a ·drn latr 
yordu. Uzaklarda, 1'ayalarm <libiudc 
hacr1 olan köpükl«-r beyaz he) az ç:çck 
ler gibi göriinüyordu. 

Yanrrnda Djjon'fu bir Fran ız ~a
dını verdı. 

- ,.c ~a~ılacak m«"ınleı:rt ı de· 
dim. Ne güzel yerler! "'e ('f::ıanc,·j 
manzara! 

- re güz,.l ! ha? dedi. Ne ~ürcl r 
ha? Biliyor mu unuz. R3van, lıu a· 
hah hir kilo koyun etini k~ça ~lıltm ! '! 

Bazıları hura ını "Loti'nin e' 1en· 
rnesi,, .ndcki ıdhi bulanıaJıkları için 
hayret ediyorlar, 

"Ah, şu romancılar! Loti hiitiin o 
anlııtLıklarını nerede "ömıiiq y:.ıc;an11 

b
? ,, > •• -

aca a .• , 

Fakat, hazı Talıiti'lil«"r Ynr, nıcı:
lıur romanda anlatılanlıırı o la· 
rtar hakiki hu1uyorlar ki, bunların h:r 
kikate bu kadar uygun yazılnıı · ol· 
masına şa§ıp kalrywlar. 

Nehir)erin gölg;eli eahillerr..cle be· 
.n.inı. d_e lıükmii "~menı için, onlarm 
f ıkrını almama illtiyaç kalmadı. 

Papeete'liler inemarı bu uhllle· 
re tercih ediyorlar. 

Papeete'den kaçtnn: Herıı ele eş· 
yalanmr oraı)a hırakarak. Şiındi ada· 
nm en uzak hir kö esine çek.ilmi bu· 
lunuyorum: Burası Tantira. 

Burada bir tek Avnıpalı yok Ku· 
lubcın bmnhu ağaçlarile ~e\'rili. Yer., 
denizin yalayıp düı.ehtiği çakıl ta~la· 
rile dolu. Ba ımın Ü7.erinde Hindi • 
tan ce,izi yapraklarından bir U''an. 
Bir hamak, hir hasır Hndalva, hir <le 
bavul. Yenıckleriıni. açık ha~ aıl:ı :\far 

ki:r. a<llr ihtiyar hir kaclrn pi•irl~ or. 
Yaptıgr jş gayet ha it: Balıih temİ71c· 

mek, ayıklamak. Çiy ) iyeceğim hen bu 

hahğı. Sonra, hir anana soyınak. top 
rağm altına gömerek mayor y;Ümd 
f ey pİfİrmek. 

{Arkası ı·ar) 

t&rmıeUmı" edecektir. ~--~~~----~-----~--~~~------~--~---~~----~ 
Aynca Aluıara)' Pertev Eczanesi ya. 

nmda l:i2 ııumarada aUn.oeq;ı ve aıbbat 
memuru Nurt E§ŞlZ KURUN .:1oKıonınun 
vereceği e.njekal)'OJllan beherln1 yedi ku
JIOD mukabfliode ve alıonele?'fmm «ı ebP 
ven tttaıUe çocıildarmm atlmıet ıu:ııeU
,.ıwtm ,...,..,..-.-. 
lalmlertn..l ,Yazdığtmtz doktor, d1§çl ve atln
ce.tçllere mOracaat ederken KUR~ 
tıızmet kuponundan yed! tane setQrmek 
IAzmldır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-108-. 

isim: 
Adres: 
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Değerli romancımız Reşad Nuri 
çocukluk hatıralarını anlattı 

Kiiltiir Bahmılığı Genel ispPlm.ri te mulınrrir Re~ad Nuri Ç m ıH alft 
llalk <'' irıde 

Çanakkale, (Husu.si) - Teftiş labalık halk kütlesine, Çanakkale 
ödevile ilimize gelen Kültür Ba - mere çocuklult hatıralarım anlat
kanhğı genel ispekteri Reşat Nu· mı~. halk de ;er!i romancımı:zı al -
ri Güntekin çocukluğunu geçirdi- kışlamıştır. Toplantıda vali vekili 
ği ilimizde eski okulunu, oturduk· öğretmenler ve münevver zümre 
ları ve koşup oynadığı yerleri de· bulunmuş, Re at Nurinin eserleri· 
rin bir alaka ile aramış hulmuf ni okuyup ta kendisini tanımıyan 
romanlarında ilham aldığı mevzu lar büyük bir merakla salqnu dol· 
farla ba!ba§a bulunmuştur. Hal · durmu~larclır. Geç vakte kadar ko 
kevinde !ereflerine bir toplantı nu,ulmuf ho ça vakit geçirilmiş • 
yapılmış, bu toplantıda çok ka - tir. 

Kuyu yüzünden cinayat 
Bocada Demir 41; isİlnli bir adanı 

Arkadaşını 7 kurşunla 
öldürdü 

İzmir, (Husulİ) - Buca yine 
feci bir cinayete sahne olmuştur. 
Bir hiç yüzünden üç senedenberi 
devam etmekte olan bir husumet 
niheyt genç bir aile reisinin, ihti • 
yar bir bekarı öldürme~iyle neti -
celenmi~tir. 

Katil, Buca da fırıncı otuz sekiz 
yaşlarında Üeküplü Demir Ali, 
maktul ise altmıt yatlarında Girit
li Bay Hamittir, Cinayet hakkın • 
da mahallinde yaptığım tahkikatı 
yazıyorum: 

Maktul Bay Hamit i)e fırıncı 
Bay Demir Alinin evleri karsı kar 
şıyadır .. lki evin hududunda bir 
kuyu vardır. Bu kuyuya her ikiai 
de sahip olmak istiyor :ve niha -
yet İ§ mahkemeye akıediyor .. Mah 
keme. kuyunun Demir Aliye aidi· 
yetini kabul ediyor .. 

F 11.kat m hkemeden nra ikisi 
kartılaşır karşıla maz. Hamit: 

- Dexir Ali, kuyuyu sen ka -
zandın, f alcat ben işin arkasını bı
ra!cacak değilim. Temyiz mahke · 
mesine müracaat edeceğim Ye mu 
hakkak h?ı.kkınH alacağım. Her ne 
ise sonraki i~ .. Şu kuyunun yanm· 
daki taslar brnim "artırdığım in · 
taata aittir. Sen bunları çalmıı • 
sın, onları ver demİ§tir. 

D~mir Ali, bu teklif karşısın • 
da kızmı~ ve uluorta söylemeı!e 
başlamıştır. Bay Hamit çağırdığı 
bir adama: 

- Şu ta larr al, bunlar benim · 
dir. dernif ye tatların olduğu yere 
doğru gitmeğe ba§lamı§tır. 

TOKAT TOKAT A 

Demir Ali, Bay Hamidi kolun· 
dan tutarak itmiş ve Bay Hamit 
de elindeki §eınsiye ile Demir Ali
nin yuzune vurmuıtur. Bundan 
sonra boğazboğaıa gel mit lcr ve 
Demir Ali, Hamide birkaç ta to • 
kat atmıttır:. 

Bay Hamit bu vaziyet karıısın·ı 
da karakolun yolunu tutmu§ ve 
giderken de Bay Demir Alin;n ka 
rısma küfür etmİ§tir. 

Bay Demir Ali, kızgınlığından 
çılgın bir hale gelmiş ve a)·akkap· 
larını hrlatarak evine koşmuf, ba· 
r bellurn tabancasını alarak Ho -
midin karakola gittiği yolun önü· 
ne dikilmiş ve sormı:ştur: 

- Nereye gidiyor:;un? 

- Karakola! • - Seninle üç senedir uğrAfJYO"' 
rum, bundan sonra artık uğraşmr 
yacağım al! .. 

Diyerek Bay Hamidin ağzın• 
beş ku~un, beynine de iki kurıuP 
sıkmı~tır. 

Çıkan kurşunlardan be.si hcdr 
fine isabetl~ a~zma girerek boğa· 
zmda kalmış, birisi şapka&rnr do· 
lerek sıcçmiş yedinci kur~un da •· 
line değerek boşa gitmiştir •. 

YaT lı Bav Hamit altr mel 
bdar ilerledikten eonr yere yı 
kılmı~ ve hayata gözlerini kapa 
mı§hr. 

Bay H mit Bucada scvilmit ve 
akacı bir zat olaral< l anınmıth 

Katil fırıncı Demir Ali. cinayeti 
işledikten sonra doeruca jandar • 
ma karakoluna giderek teılim ol • 
muctur. 

Katilin dördü kız, biri erkek 
olmak üzere beş evladı vardır. 

14 yaşında olan en büyük kı11 Bu· 
ca. ortamektebine devam etmekte
dir. 

- ÇoeuJdarma yazık ettin. Şilll 
dine olacaklar? 

Sualine karsı katil: 
- Onlar da gebersinler. 

mİ§tİr. 

- Niçin dava etmedin de .. 
1e yaptın ? 

Sualine de: 
- Bir pınar iti üç sene ı·· 

bir avrata ıövmek kiın bilir 
sene sürer, böyle itlerle ıuiraf 
j?a taham:l1ülüm kalmadı. Bu 
<lam beni bitirdi, cevabmı ve 
tir .. 
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Hariciye ve Iktısat vekil
leri seyahatlerine çıktılar 
.Celal Bayar'ın mühim beyanatı 
Dünyanın en zengin 

Eski Fransız 
Cumurreisi 

Gas·on Doumergue 

öldü 
9 

Melnleketimiz ve Avrupa matbuatı 
Türk iyen in Atatürk'ün 

siyaseti müstakildir 
Faşıt devletler ve 

Türkiye · 
Fransaııın tanınnuıı sıyasi muhar

rirlerinden Klod Blanı;:arm, Türkiye. 
nin iç ve dı!'J politikasını, dUnya si. 
yas~lindcki \"C Akdcııizdeki mü. 
him mevkiinc dair uzun bir makale se -
risi neşrettiğini yazmış ve bu makale • 
lcrdcn bazılarını almıştık. Paris-Soir 
gazetesi, bu makalelerin sonuncusunu 
neşretmektcdir. 

eserleri karşısznda 
Bl!.itün dünya 

hayran 
ltdyanca Gazetta del Popo/o 

Türkiye hakkında yaz.clığı bir ma· 
kalede, memleketimizin ıultanlar 
idaresi z.amar:ıncla na6ıl geri bıra· 
/aldığı, cümhuriyet ile Türk mil • 
letinin nasıl bir terakki içinde i • 
lerle:liği kayclcclildiktcn ıonra §ÖY 
le deniyor: 

ve en kıymetli demir madenle
rinden biri Türkiyede 

( D~ı Wllll 1 inci surı/ada) 
nün son gü~lerde gazetelerimizde 
ve efkarı umumiyede alakalı akisler 
bırakan demir araştırma neticeleri 
etrafında Anadolu Ajansına aşağı
daki beyanatta bulunmuşlardır: 

"Bütçe mi.izakereleri sırasında 
Kamu tayda maden arama vaziyr ·:. 
miz hnkbnda umumi malu~at aı 0 

• 

mistim. Bu arada demir maden\ ri 
itibarile de malumat vardı. Arada.ı 
çok zaman geçmedi, bir sistem da
hilinde ilerlemekte olan mesai, demir 
madeni itibarile h1gün kendisinden 
tekrar bi:\hscttirccek safhalardan bi
rine girdi.' Türk basınındaki yazı· 
lardnn , b"lnn vaki miiracaatlardan 
anlıyorum ki, biiyük milletimiz, ma
den politikasına çok şuurlu bir ala· 
ka gösteriyor. Bu itibarla istediği· 
niz malumatı maalmemnuniye veri· 
yorum. 

DEMiR F ABRlKAMIZA 
HAM MADDE 

Demirin hususi ehemmiyetinden 
bahse lüzum yoktur sanmm. Bu 
madenin ve demir sanayiinin ehem· 
miyetini, hakiki sanayileşme, milli 
korunma ve kurulma bakımından 
büyük kıymetini, büyük Başvekil 
ismet lnönünün, Karabükte temel 
atış merasiminde irad buyurdukları 
nutukta en beliğ şekilde ifade edil
miş görüyoruz. 

Bu itibarla ve kurma mesaisi 
İçinde olduğumuz kendi fabrikamı
za, kendi topraklarımızdan kafi ip
tidai madde bulmak zaruretile, de

~,... mir araştırmalarımıza hususi bir e
hemmiyet vermiş bulunuyoruz. 

BULUNAN DEM1R MADENİ 
Şimdi bahsedeceğim Divriği de

mir madeni, bu mülahazalarla He
kimhan - Çetinkaya - Diyarbekir 
güzergahı üzerinde bir seneyi müte· 
caviz zamandır tarama suretile ya
pılmakta olan sistematik mesainin 
neticesidir. Bütçe müzakeresi esna
ındaki izahatımda da anlaşılmış ola

r .ğı Üzere, tıemleketimizde demir 
fe tezahürü olan sahalar yok değil. 

Bir. Fakat demirde işletme bakımın 
dan zaruri iki eleman şudur: 

Cevherin mikdan ve cinsi; ikin
cisi ihrac ve sevk bakımından vazi
yeti. 

Bulduğumuz yeni maden bu ba
kımdan matlub şeraiti haizdir. 

Cevherin bugün görülebilen kıs· 
mı 400 metre uzunluğunda, 200 
metre genişliğindedir. 100 metre 
irtifaında mahrut halinde bir dağ 
zirvesidir. Cevher siyanit taşlarile 
kristalin kalker tabakasının temas 
hattında bulunuyor. Mahruti şekil

ki bu ana kütleye müvazi cevher 
faları ve gene bu kütleden ayrıl
ış damar halinde demir cevherleri 
şimdiden görülmektedir. 
Cevher mağnetit denilen mikna

tisi cinstendir. Bu cevherde meşhur 
adenlerden lsveçin Kirunivara ve 
Yyet Birliğinin Mangitogoraktaki 

e büyük metaliirji tesisatına mes
'ned t~kil eden Urahn mıknatisdağ 
adındaki maden yataklarından çıka
idan cevherlerin cins ve ayarında -
dır. 

Serveti jeologlarımızın verdik· 
e.ri ilk hesaplara göre 10 milyon 
kn tahmin olunmaktadır. 

- ---·-.. ARAŞTIRMALAR DEVAM E -
'el D1YOR 

Vaziyetine gelince, maden sa -
h411 yeni yapılmakta olan demir 
yoluna iki kilometre mesafededir. 
Te,ekkül bir havai hatla, made -
İn doğrudan doğruya vagonlara 

line de müsaittir. Karabükte 
emir ve celik fabrikalarımızın 

r Dfaatı ilerlemekte olduğu bir aı -
ada bu vaziyet ve §erait!e keşfe· 
ilmiştir. 

Maden servetinin ehemmiyeti 

1 Ankaradan J 
Kadın ve· çocuklar 
gece çalışmayacak 

Fabrikaların talebi 
kabul olunmadı 

J\ ıı kur:ı, 18 (l'elef onla) - İş ka· 
nuııu kadın 'c çocukların gm·c çalı~· 
ınalarını mcnclınektc<lir. 

Bazı fahriknlnr, e' \'clce yapını~ 
ol<lııklıırı t:ıalılıütlerini yerine belir 
ıııck i~in, im lıiikmiin mnar) en bir 
ırıiidılct ~eri Lırakılıııa ı nrctile za· 
ranlan korımııııılarmı lklı<:m] Veka· 
Jetinden i lcnıi_lerEe ele k:ımıııuu çok 
ıwrilı olan hu lıiikmiiniin Iıiçhir SU" 

retle dcğiklirileıııiycccği cevabı 'eril· 
mi:.tir. 

Ankara Radyo binası 
inşaat:nda 

Bir kaza 
Bir işçi öJdü, iki 

yaralı ı'ar 
J\nkar:ı, )3 (Tclcfuıı la) - llngiin, 

llalkc,•i önümlc İnin cdihm·kte olan 
Radyo stüdyo hin:ısı temel kazı mdn 
ta~lık oları kı,;111111 çiiknıesi ı:,uretile 
üç amele ta: '\C toprak :ıhmcla kal· 
nırştır. 

Etraftan yeli)en yardım<·ılar 'e 
hadi eden iiç ıliirt dakika !'IO•ıra p;clcn 
iıfai) e toprak hırı knl!lırını~larbU ıl:ı 
amelcdm Sadık iilnıii:., Çorumlu ı\h· 
lıas 'e Arif yaralı olarak lnılıınıınıf· 
tur. 

Zahıtn ve diııılmriyct uıiiıldciuınu 
ıııiliği ıniiteı:ılılı id B. Acım en 'in iize· 
ı-ine aldı~ı im İn§antta kJzm a <:clıelıi· 

yet 'eren ihmal olup ol111a,]ı~rn ı arn~· 
lır111aktı:ıdır. 

TUrk - Sovyet trcaret 
anlaşması 

Ankaı·rı, 1n (Telefonla) - IIiikiı· 
metiıniılt• Sov) etler Birli~i nnı ... ında 
hir ıııüılılctıenlıcri tlcrnııı etmekte o· 
lan ticaret <ınla ... ına:.ı ıııiizakerclcri 
sona crrııck iizer;dir. 

Anlıı~ıııımrn iiniiıniizıleki lıafıa i· 
rinde llarnf e ellilccc:-;i siivlerııııekte· 
~ " . 
dir. 

izaha muhtaç bir şey değildir. Bu 
keşfin gerek ayni mıntakada ge • 
rek türkiyenin diğer mü,ait dağ
larında mümasil taharrilerimize 
hatime vermek değil, bilakis bun -
ları daha ziyade te§vik edecek bir 
hadise teşkil ettiğini de izaha Iü · 
zum görmem. 

Diuigi salıasında tctkikatnmz <le
\'3111 edirnr. Yukarda halıı.ettikleri111 
hir kalı~k halimle atılıcla giiriilcnle
re aitti. Şiıııtl i ,]erin 1 iki erini an} oruı. 
Bu aramıı1ar clu ıniLlıet n~tiee 'erir:.e 
valnız hn madene i ... tinatlcn hile Tür· 
kiye füinyanrn en zengin ve en kı} • 
metli demir maclcnlerinılen lıirinc 
maliktir, demek khail olac:ıktır. Biiy· 
le hir '\aziyct h:ıliıulc. demir, çelik 
sanayii plıinnnıza tla hii-.lıiitüıı 1rn~ka 
bir ehemmiyet '\ c 'ü~'at Yermek ica· 
hcdercgi tuhiidir. 

~lanıafilı imdiden me,cıul \C e· 
lıemıııiycti ııı~~lnu1 maden kısın mm ı 
i ~ l eti1ıneyc lıa ~ 1 am lma-.ı. hu tetkika· 
tın onunu bckliyf!rek değildir. 

.M. T. ,\ . turafınılaıı tel ik:ıtı hi· 
tirilıııi \C nıaclculcr ile devlete niıl 
matleııleriıı ra-.nrnal i~lctilıne!-İ 'c a 
ğır sannyiiıı te_is 'e iılare ... i "ıtzif c i 
,·erilnıi.., oları tihnnk faali\·ete ~e!;ınck 
iiu:rc<.li r. ı 

Drnıir ıııc\?.lmıırı ginni:-:kf'n size 
111111 da İİ'\ ]jy,.., iııı. İzmirdc Frw~c .. .,, .. ., 

ı·h·arlurııula ıııc' ı·ml dı·mir ııındrni 
)Hlaklnrmm jcolo,iik teıkiklcı·i <l e ik· 
mal c<lilm i:; tir. 

Ga.ı;torı lJoumcrgıw 

Pnri-, 18 ( A. \.) - E-.ki rf'ı,,ı· 
ciiııılııır (;nwlon Douıııerguc ( Du· 
mcrg) \'Cfat etıııi tir. 

Aigucs Yivııc, 18 (A. ~.) -Hoıı
merguc, hu abnlı saat 9. 30 l!a mali· 
kfınc~irnle ıııuıuıl gezinti ... irıc çıknıak 
iizerc lım~ırlanırkPn iizcrinrlP lıi•Jıir 
fen alık lıiıısetıııeılcn iilmü tiir. Ülii· 
rniin sehdıi kalp ne' riıiılir. 

B. Doıııııcrge 1.8. 1863 ıl~ Gani ' 'i· 
liı) Ptinılc }ll'otc ... ıan hir ailctl_.n ıliin· 
yayıı gelmiş, Pnric:tc lıukuk talı::ıi_lirıi 
yaptıktaıı ı;onra ,·i lftyı'tin mcrkczı o· 
lan İme 'ıle a,·ııknt lık, onrn ela C('· 
z:ıyirılc sııJlı lıfıkimli~i yupıııı:, 1893 
ele L ~ime 'flf'n radikal t;Qı-} afüt ırnın· 
zNli olıırak mdmı:: scçilıııi~, 1'>02-

905 ara ında Conılıc,. kahiıır:-imlc mii 
tcııılcke nazırı, 1905-906 ıla meclis 
rci \ekili. Sarrien \ ' C soıır:ı ıl.1 Clc· 
mcnrcmı kahinc"inılc ticaret, sanayi 
'c i ~ nazırı, ilk Hriarnl knlıi•ıc::iıulc 
'(]909-1910) glhwl ı-::ınntlar \C mn· 
arif nazırı olıı111~tur. 13 lıaziran 19~ ı 
(le diınlııırrci i ı:f'çilmi~tir. 

Dıı tl:ırıııııı ı rarınn r.ığnırn tek· 
rıır nnmzctli~ini kn ·ıııak i .. trnwnıi~. 
6.2.'J:~ ı lıfıdiı:ıclcrini ıniitc~ıkilı hiitiiıı 

"Bir ihLlaf zuhurunda, Tiirkiye 
h3.llgi devlete ,·eya hangi milletler 
blokuna dahil olacaktır?,, 1cvhası al
tında yazılmış olan bu makalenin 
ba<ılrca noklalarmı tercüme ediyoruz: 

"Avrupac~n yeni bir ihtilaf zuhurun. 
da, Türkiyeııın hangi devlete \'C')"a 
hangi millctl.:-r blokuna deı.hil olacagr 
ve gene Almanya ile birlikt~ hareket 
edip ctmiyC'ecğı. merakla scrulmakta. 
dır. 

llk nazarda Türk rejiPıinin, keneli. 
sini siyasi s:hriyct dolayısiylc, Hiller 
ve M ussoliniye yaklaştırdığı zanno:ii 
lir. Büyiik hata ... Pransız efkarı u. 
mumiyesi, l{emalist Türkiycnin açık· 
ça antifaşist clduğunu, buna muku· 
bil ayni şitldel ve kuvvetle Moskonı 
doktrinlerini de reddettiğıni, iyi bil. 
miyor. Türkiye, A\•rupayla olan siya. 
si tcmaslarınc:!r. bütün idcoloj k ecre. 
yanlardan uznk bulunmakt:ıcır.,, 

Muharrir bundan sonra, Türk in. 
kılftbını müteakip birçok dcv.ıetıe:in J 
Tlir}\iyeye nasıl tesir yapmak ıstcdık. , 
]erini Ye bütün bunların nasıl şidde~· 
le reddedildiğini uzun uzun anlatmak 
ta ve makalcsinı şu şekilde bitirmcK
tedir: 

"Görüldiiğü veçhile, Türkiye, itcfc. 
sinde büyük menfaatler bulunan bir 
terazinin ıbresini teşkil etmektedir. 
Türkiye kuvv<'tli zorlamalara maruz 
kalmaktadır. Fakat milliyetperverlik. 
le uyanmış olan bu milleti'l en büyü!{ 
irade ve arzusu siyasetinde tamamilc 
miistakil kalmaktır. O, hentiz Akrlcni 
:-ın kapalı meydanında bir meçhuı. 

rlı.!ı-.,, 

"Cümhuriyetin kurulmasını.:.:\ 
ilim ve fen dü~üncesi hakimdir. 
Oracla bir yenilik aşkı hissolunu • 
yor. Parola: "Rasyonalizm,,. Gc • 
ri kalmış bir milleti garp mede • 
niyeti ile bir hizada yürütebilmek 
baş]<~ tiirlü kabil olamazdı.,, 

"Cümhuriyet on dört yaşında 
bulunuyor. Takdire en şayan o· 
lan ~ey, hu cümhuriyetin yaratı!n
bilmiş olmasıdır. Kamal J\tatür • 
kiin eserini iyice anlayabilmek i· 
çin, bu esere negibi şartlar altın • 
da teşebbüs edildiğini hatırlamak 
lazımdır. ..., 

Makale, bundan lfonra Türki • 
}'enin iıtiklalir.i r.e çetin müc ... · ~· 
lc!crle kazandığı, evvelce geri bir 
ziraat memleketi iken bugi.in yal· 
r.ız 300.0?0 İı;çisi olan bir sanayi 
mcmlehdi ,..ıJ,,ğı:nu kaydettikten 
ve bu r~crlerin "y~ratıcısı .• olan 
Büyük Önderimiz Atatürk'ün brr 
portresini çizcliktcn şonra §Öyle 
bitiyor: 

"Mem!eketin her tarafında bil· 
hassa deniz kıyılarında kurulmuş 
olan sanayi merkezleri, yirminci 
asır üslubu ile, kusursuz yapıla • 
rile yükseliyor. Bu millet ve bu e • 
serler karşısında, eskiden ~i~de 
"Türkiye., df"nince uyanan f ık;r • 
ler siniyor ve kayboll'~·or. Evve.ce 
ne hakiki mektep. ne ;ıakiki mu • 
allim bulunmayan, adalet ve icl~· 
renin bozuk olduğu bir mem~?.: 
ketin şimdi her tarafında yem . . • 
gayreti görülüyor. nu. ~a bir ru.ı 
değişikliğinin alametıdır. ,, 

siya .. i parti SPflcriııin ı~rarı iiz<'rİnc ~~---------------------~-----~~ 
ıııihnrf'ke kııhinc .. ini tcckil \'(' lın ka· Bı· ı ba o'dan AmbalAjh eşyaların 
Jıin"rr lıiçhir nazırlık ılrrıılıı. f"ttıı('k gUmrUk muayeneferJ 
izin, riva·f"t f"tıni~tir. 9.11.9~ 1 

dr ik· hu·· ku"' met çe!.t•ldı• Ankara, 18 (Telefonla) - Göç 
ıiclar mc' kii11i tf'rkcclPi·t•\ I<'! rar K suretile ecnebi memleketlerden 
ToıırıH•fcuillc'ıl('ki akin lıav:ıtm'a dün l Tu'"rkı"yeye ~etı"r"ılcq veya memle • 

Asileı in "Jaime ,, :o mli~tür. ketimizden harice götürülen vat v.c 
k 1 ll IJ8Z Ö 1 İİ b a il l ev eşyalarının yollarda kırılmam:::..~ 

Yakalanan ve emanet 
altmlarrn teslimi 

Ankara, 18 (Tl'lcfonla) - Ka· 
~akçılaı iizerinılc yakalanan ultınla· 
rın crı ) akııı mal ıındığına ,.e nınl.:aıı
dı~ı olııııvmı ''crlertle Ziraat lrnnkala· o • J 

rıııa tc:;linı eılilıııc i 'e Tiirkiye lııı
clmlıınclnn !:•kan yolcuların, nnlctle
rincle iaıle cıliluıck ~arıilc, ellianct o

larak hırnktrl ... ları altınların da Hiiın·, 
riik idarclcrimlc nınlıafazatoı ~i.iıııriik 
,.c 1 ıı1ıi arlar V cki'tlcti t:ır:ıf mıl:ın le~· 
kiliitırıa ıaminı cclilmi~tir. 

ispanyaya giden gem!cl
lerimlz 

Aııkııra, IH (Telefonla)- l\Jaılrid 
elı·ili~i, lıin·ok ıııerıılcketlcrin \'aptık· ... " .. .,, 

lıırı gihi, 1 paııya <:ularmıı ~itlt1ı ··Ka-
radeniz •. vap11r11 la) falarmııı ikranıi· 
, .e ile tnltifleriııi teklif etıııi~ttr. 
• Teklif i\Tali)e 'C İktı·acl Vckıilct· 
leri tarnfrntlnıı tetkik edilınektedır. 

Memurin Kanunu prnje~j 
vekil etlerde 

ı\ıık:ıra, rn (Tı•lcfnn la) - Ba,.· 
'ckiılı•I 1111·ııt1triıı l ... mıuırn projesini 
yeniden Y ckiılctlı•rc :;iincleı ııı btir. 
Ha~' eldill'l \ ' ckıif P.llcrclf'n kf'ndi leş· 
kil.1tınd:ıki kaıınnlal'la flroi•·nin teha
liif tc~kil ('cll'ıı kı)nwtlcri hılunnp 
hnlıınıııa.lı~ııır ' .. 11ıııuı11İ\'ctlt• proje 
lı:ıkknıılııki ıııiit~ılı•alarm;ıı hildiril
ıııc iııi i temi.tir. 
Tekaüde sevkolunacak 

gümrük memurları 

Ankara, IS (Telefonla) 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti yn 
şını tamamlamış memurların tc -
kaüdc sevkedilmelerine karar ver 
miş ve bu gibi mcm •rlarm id0rirıe 
14 temmuzda son verilmesini leş • 
kilalma bildirmiştir. 

Dayonne, ıs A.A.) - Bask matbuat için yapılan ambalajlarının mu 
bürosu, tcblil ediyor: ay ene icabı gü iTl rük!erde bozu.ı. • 

Bask hükumeti, Biskayenin bir kasa- ma5tm yurtta~ların ıararına ga • 
basma nakletmek üzere Bilbaoyu ter- ren gümrüU ve inhisarlar veka • 
ketmiştir. Jeti memurların ambalaj yapıl • 

Hükiımctin dört azadan mür('kkep r.:adan evvel ev ve a?:>:,rtımanla· 
bir heyeti, müdafaa harekatını idare et- ra giderek m!H>.yenelerını. vaı>m:ı • 
mck üzere Bilbaoda kalmıştır. ları şeklinde bir hal çar~ı bulmuş· 

Bilbao cephesi 18 (A.A.) - Havas 
tur. ı . d k ajansının muhabiri bildiriyor: Memurl:u muayene.en san ı • 

Franko kıtaları Bilbao:ıun ilk evleri- hrın yapıldıCiı veva a;:ldığı yer .. 
ne 700 metrelik bir mesafede bulunmak lcrde vat>"'t3.klard1r. ı 
tadrılar. Gramo~onlu radyolarsn 

Santander 18 (A.A.) - Baskların gUmrU~U htdlr:ldi 
fen kıtaatı, Portugalcteyi Arcnosa bağ. Ankara 

18 
(Telefonla) - Gra. 

layan havai demiryolunı."ı berhava et· • · · d" k 
mofonlu radyolarda sım ıye ·a • 

mi1lcrdir. d .. r kıymetleri üzerinden 'r 90 
Basklar, Ncrvion nehri yakınında nev " G · ··k 

gl .. tmrük alınmakta.idi. . iım.ru · ve midmıc mukavemet etmektedirler. Bask f 919 
in.hisarlar Ve11<aletı .. tarı en. n lar, alelacele istihkamlar inşa ediyor- 1 

·· s pozisvonunun tatb;ki suretı e r~ • lar. Bu maksatla yalnız dünkü gun an k"l't tamım 
sim alınmasını teş 1 n ına tandcrde 6000 kişi i~e alınmıştır. 

ı · etmi§tir. . 70.000 mülteci Santandere gc mış ve Bu s~retle % 40 ,bir istıfadc te· 
oradıı iaşe meselesi vchamet peyda ct-

min olunmuştur. miştir. 

Bayonnc.. 17 ( A.A.) ~ Santandere 
gitmekte olan altı İspanyol vapurunun 
Villano burnu hizalarınd3 asi harp ge· 
milcri t:ırafından yakalanarak Pa
cajes limanına sevkedildikleri haber vc
d!iyor. Eıı vapurlarda çoğu Bilbao ve 
civarından "elen kadın ve cocuk olmak l> • 

üzere 3000 yclcu bulunuyordu. 

JAIME 1 DE BlR iNFiLAK 
Valilnsiya. ıs (A.A.) - Kartajende 

tarn:r edilme':te olan Jaime Primero 
zırhlısında bir infilak vukubulmuş. 18 
kişi ölmü~ ve yüz k"şi kadar da yaralan 
r.ıı tır. jnfılakrn scbcb• henüz anlaşıla

r.l:ı::uş tı r. 

KRUZAVÖR BATTI 
Salamankn, lS (A.A.) - Öğ -, 

renildiğine göre Jaime ıf>rimero, 
vukubulan infilak neticesinde bat 

ınıştır. NOTA' 
FRANKO tNGIL TF.REYE n. 

VERDi 

Londra, 18 (A.A.) - Sivasi 
mahfiller, ~eneral Frankonur. .~en 
daye'deki İngiliz büyük elçısme 
bir nota vererelı;: muharip hak v~ 
İmtiyazını ist~diğini kabul etme 

tedirler. · 
lnı?iliz mahafilleri. l~giltefc • 

renin bu husustaki. n":kldt~ı~:ızrı • 
nı değistirmediğinı hı ırıyor ar.l 
Z d "ld• w• aör~ &~nern .. anne ı ı_gmc ,. -, . 
Frankonun bu tebliğatı Fr~nsa 11.e 
noktainaza\" teatisine ra~·:~u .tc~kıl 
edecek ve lm'?iltcre Parislc 1s~!şn· 
re etmeden hiçbir karar vermıye· 
cektir. ' 
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Emniyet sandığı llAnları 1 
tnlak ahcllarına sekiz 

taksitte satış 
S E M T ı C i n • i Muhammen 

·t'ay Gurebahüseyinağa ~ah.alle ~ · İki buçuk katta yedi oda ve 
kıymeti 

~~kınazgümüşhane yeni Kakma • 2 sofayı havi bahçeli bir ev 
tılci 13, 15 yeni 15 numaralı ! ,.. •ll:lliı&'Y' 

. anıarn Hacıalaaddin mahallesi Ustün'de üç odayı müıtemil 
to 'le Asmaltı sokak eski ve yeni kagir bir dükkanın nısıf .. - ' 
\ rıuınaralr. hissesi. 1500 

hçe Softasinan mahallesinde iki katta 2 oda, 2 ıofa ve t<I>" • 

lokale eski 17 yeni 14 numaralı. elektriği havi kagir bir ev .i 
ı· ,(içiı . ahşap). 650 

~ ~!t eski Samanviranisani yeni Kargir ve elcktriii havi bir .,. 

3~h ına.hallesi UzunçaI'§I sokak dükkan. 4 300 
41 Yeni 88 numaralı. -v ~ .. 

~ ~tıipazan Hacıüveys mahalle· 2 katta 5 o'da 2 ıofayı havi • 
ı ttilyas sokak eski 44 Mü.: yeni kargir bir ev. • 'fi 700 
~Unıaralr. , -~ 
0r Merdivenköyünde yeni Bı • Biri iki Jiatta ti odalı ahp.p •~>fl' 

~ •okak eski 5, 7, 5 Mü. yeni 42, ve 'diğeri klrgir 5 oda ve ~ ·- -
' 42/2 numaralı. bah~eli iki ev. I 800 

~ . Tavaşihasanağa mahallesi 2 katta 4 odalt ahpp bir ev ~ 300 
lkk:aı ve yeni Baliçavuı sokak ;. 

it '-eni ı 7 numaralı. --- - -
tt Kamerhatun mahallesi eski ·4 xatta 8 ddayr, elektrik ve 

-.,!tııl Çeki~ sokak cııki ve yeni kumpanya Juyunu havi kar- ..,. ' 
~lı. gir ev. ~ 3000 

'1\rttırma 25 haziran 937 tarihine düşen cuma cUnü u.at 13 ten 15 e 

' 
hıırllcak ve e-ayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde kala .. 

~ 
..... '.&' ·-= • • h. 1-.. t' "1rttırmaJ i girtne.K ıçın mu ammen o.,me lft 

akçesi yatırma1i lazrmdır. 
~ ...... ~edelin dörtte biri peıin geriye nlanı aekiı senede 

1 'nır. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

-G' Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa 
~•lır i 

yilzde onu nisbefüı 

tekiz müsavi talC 

birinei dereeede 

erzurum Aslıye Mahkemesi Ticaret 
18tııından: 
) 

"'tıurum Huıust mubaaebe idaresi vekili avukat Ömer Otıunun Bursa'Cla 

tal Bey mahallesinde Şimıirci dede Bey sokağında bakkal Ahmet evin-

1 l\tı lllimar Saki aleyhine Erzurum hususi muhasebe ildareıine izafeten bil

~tı:urum asliye mahkemesi Ticaret kısmında ikame eylediği alacak dava

dcıı,Yt tebliğ için Bursa asliye mahkemesi ticaret kısmına gönderilen 

'niıı altına mezkilr :mahkemece verilen ııerhe nazaran mumaileyh Sakinin 

'fu t\'dcn ~karak İstanbulun meçhul mahallesine gittiği ve elyevm nere • 

ttttfi bUinemeldiği anlaşılımı olduğun'dan mahliemece hakklnda hu -
lııııliı nıahkemeleri kanununun 142 nci maddesine tevfikan ilanen tebliğat 

ltarar verilmiş ollduğundan bermucibi karar illnen febliğat icrasile net

lq t gazetenin iki nilshasmm auruşma: günU olan 16-Temmuz-937 tari • 

lıyıuı cuma gününden evvel mahliemeye tevdi ile berat;cr mumaileyhin 

~ C!nedc hazır bulunmasr ve aksi takdirde hukuku uaulU mahkemelesi k.a .. 

3~ bladdei mahsuıuna tevfikan baktanlda gıyaP. kararı verileceği ilan olu
lo). 

türk Hava Kurumu 
IBOyQk Piyangosu 

~:~ncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
\liyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
, lldan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
ilctamiyelerl.e ( 20.000 ve 10.000) liralık 
b iki adet mükif at vardır. 
~tk~T: , ı 

· illan herk'ea 7 J"emmuz 1937; gili)ü alifamına IWl&fliilefui( C:le-
~ bulunmalıdır. ! .. -

~ten aonra bilet üzerinC:leki liakkı saliıt olur... 1 1 : 

t.\llnbol Defterdarlığından: 
. ~~ ..---.... w -: • t Q Ut Li~ Kunıı 
~~tay: Kitipliasnn alooyaolar soağrn'da klin eski 6 ye-
~ ,.e 11 metre murabbaı arsanrn lamaınr.. , 33 oo 
\ a'1inde: Zühtilpap. mahallesiıi~e Çifte Havuzlar sokağm-
~l\~lti 18 yeni 8 sayılı ve 1600 küsQr metre murabbaı bahçesi o. 
~4 de 28 payr... ... 745 00 
\ ~ Ça~pda: Keseciler sok:ağın'da kain ~ski 12 yeni 10-12 
~ ttt dükkinın tamamı.. ' 1 ZO 00 

~ltlnda: Tarlabaşındır HUseyin ağa mahallesinin Yeniıehir 
't)c 1'lin eski 173 yeni 153 sayılı dükkanın tamamr.. 670 00 
tııt lltında: Yenişehir mahallesinin Kaya ıokağtnda kain eıki 

1?1 sayılı evin tamamı. 550 00 

~ 1>4ıada: Kulaksız mahallesinin KulakJiz caddesinde kiin 
) )tt\i 156 sayılı dükkinm tamamr. 160 00 

h ~l"iıla yazılı mallar 2-7-937 cuma cünü saat 14 de ntılacak?ardır. 
1~ ;,tine istikrazı dahili -ve% S faizli haizine tahv"ılleri de kabul olunur .. Ta-
' ~ ?,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evve.1 yatırarak yevmi meıkür
~, lthk Milli Emlak Müdürlüğünclc müteJekkil satı§ komisyonuna müra • 

,(F.) .(3514) 

19 HAZiRAN 1937 7-KURUN 

lstanbul Belediyesi ilanları . SORSA 
18. 5- 937 

lllalannda )'llda ....,,tll ol.uı.lıu, ns.. 
dide m _.. slna1erdlr. Ke1rpm1pt 

-.at U de kasa-ıt •bt ll;faUıan m. 

Pasta, Şeker ve şekeı leme, çıkolata, biskilvi, 
tahin ve kos helvası ve emsalini yapan 

·---,.-A-R--A-L_A_R ___ • mllesseseler hakkında talimatname 
• SterlJJI 6!17,- Pezeta ,, 
•Doar ~ 126 - • lıfarlc -. 28,-
• J'ranJr 11'- •zıou 23.-
•Liret 123- • Pengo • ~-

Btlçlka J'r. 84.- •1.A1 ~,, 1'-
•DraJı.mS 23.- • Dlnu il {ı2 50 
·ım~Fr. 675,- Yen 
•Ltn 2S- •KroDtneo 32-

.narin 66. - • A.ltıa 10'2-
KronÇek. 75,- •BankDot 256-
ŞlllDATIJ.a 25 

ÇEKLER 
• LoDdre 626, 
•NffJOl'lt 0,7876 
• PaN ( 11.'l15 
• Mlllno ..... 1'-987:i 

·~ '-6721 ••t1u ~· 8780 
• CeneTN lU421 
• llor:Ja 68 8975 
• AJuterdam 1.43W 
• Praı 22.6250 

·~ 420!l5 
• )(adrid 13 89i5 
• BtfUD 1.9675 
•VUJOft 4,1630 
• Budapeft9 B,9866 
• BUkrtl 107 1884. 
• ltelrrad M 5060 
•Yoko!WU UW 
• lıloôcmt 23 ~ 
• Btokbolm S,0!)8i 

ESHAM 
1 it Bankası 9 80 TramftJ 

•AJLadolu 2UO Qlme.DtD ıs.20 
ftaJI . - thıyaa Del. 
.,. llayrlJo . - ,,..k DeL 

•Kert• Baü 86 06 8tJ19 .-
o. Blrorta . - eark m. ... 

Somonu 9.- Telelaa 

l•tlkrazlar Tehvlller 
• ltıal T.Jlor. 1 18 60 l:ltktJill 

• • • D 1825 Trw.mftJ ,;. -
• • • • m 18 - Rıhtaa 
• tstfk.D&hlll ~.- • An.adolo t (() 30 
• Erıenl bUk. 96 - AııadoJu D ((),2.; 
1128 .6. 11 oo u&doıu m 
& lhaı iU11 91 - Jııt:UmeuU A "-

.-lll.,....,, .... 
OOL!l NEŞRİYATI: " . • ' r l i .... 

hat 12,30 Pllkla TUrk muıılklaf. 12,50 

Handı.. 15,0IS :U:uhtellt p1Ak ııeıriyatı. 14,00 

Son. , 1~ .J.ıİ.ıt..1.f 
AKŞAM NEŞRİYATI: ., ' fiH 9'1 ·~ 1 

Saat 17,00 Takl!im 2tadYomundan naklen 

:Ankara Gençlerbirllğl - GDneş futbol maçı 
18,30 pllkla dana ınuılldsf, 19,20 Konferans 

doktor İbrahim Zatl (Gıdalamnız) :?0,00 Fa.. 

ırıl saz heyetL 20,30 .Arapça sl5ylev ömer Rı

za taratmdaıı, 20,45 Fasıl aaz heyeti (saat 

ayarı)'. 21,115 orkestra. 

Saat 22,115 :Ajana n borsa haberleri Te 
retesl gtınnn programı. 22,30 Pllkla sololar, 
opera ,., operet parçaları. 23,00 Son. 

........ 1':"'' 

T • Cumart.ai PAZAR 
akvım 17 Haıira 18 Haziran 

=~=-===-ııııt 8 R. Ahır 9 R. Ahrr 
GOıı dolUfll 
Gtbl batıp 
Sabah 1WDU1 

ôtl• umazs 
lklndl IWllUI 

A.qamumuı 

rat.u umur 
ımm 

rıım recen 11Wert 
'!"dm kalan S1hıJerl 

4.28 
19.« 
3,00 

12 ı~ 
16,It 
19,44 
21.47 

2,07 
170 
19;; 

428 
19"4 
3.00 

1215 
16,16 
19,44 
21.48 

S:,07 
171 
19-' 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsinılik metin 
"fe şık kuma§lar. 

latanbul Yeni Postahane kar~ındo 

·: Dl§ Doktoru 

CJbeyt poçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 

r 

Edirnekapı, Kara~ümrük Tramva~ 

Durağı No. 9~ 

1 - Pasta, gcker, §ekerleme, Çikolata, bisküvi, tahin helvası imalathancle • 
ri kagir binalarda kurulacak ve bu unat ve mesleğe tahsis edilecektir. Bu ima • 
lithanelerde baıka sanat ve i~ yapılması veya bunların mesken veya yıtakha • 
nelerle bir kapı ve merdiven ile ilişik olmuı veya yatakhane olarak kullanılmaaı 
memnudur. 

2 - iki metre yükıckli!e kaldar C!uvarlan her vakit yıkanarak temizlenebil· 
mek için fayans He muntazam bir surette örtülmüş ve z;:mini çini ile döşenmiş 
olacaktır, ve zeminin münasip yerinde akıntı sularını la~ıma scvkedcn ıskaralı 
ve ıifonlu delikler bulunacaktır. 

3 - Müesseseler imalatın şekline ve vils'atine göre kati i:eni~likte ve serbest 
çalışabilecek surette en az aşağıdaki kısımlan biribirinden aynlmı~ olarak ihti • 
va edecektir • 

A) tmalithane ve ocalC 

B) Bulaıık yıkama yeri 
., C) iptidai maddeler deposu 

D) Hazırlanmış maddeler deposu 
T E) Mahrukat deposu 

4 - !lk dört kııım ziyadar ve pencereler munfazam oltcali ve sine1C 1:irmc .. 

sinı: mani olmak üzere ve dı~andan sa bit ve ince bir tel kafes ile örtülecektir. 
Hava değiştirmek üzere ihtiyaca göre pencereler üzerinde tertibat veya hava ba -
calan yapılacaktır. 

5 - Bu müesseselerden her türlü su ihtiyacı şehir merkez suyu (terkos) ile 

temin olunacak, bulunduğu sokakta terkos suyu tesisatı olmıyan mücs~esekr 

temiz olduğu isbat e~ilmİJ bir ıu ile dolc!uracaklan en aıağı yanm tonluk ve mü

essesenin laakal bir ı:ünlük ihtiyacına ki.fi bir ıu deposu bulunduracaklardır . 

imalathane dahilindeki masalar mermer veya fayanstan olacak ve bütün kaplar 

ve malzeme tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 
6 - Ocaklardan (havagazı da dahil) çıkan dumanlar ve ıular etrafa yayılma • 

dan davlumbaz tarzında bütiln ocak sathını kaplayan gcniı ağızlı bacalar va • 
sıtasile damdan dı§anya çıkarılacaktır. 

7 _ Bulaşrk mahalli mermer veya kiökme taıtan olup yıkanmıı kapların 
aUzülmesi için oluklu kısmı bulunacak ve duvar kısmr mermer veya fayans o • 

lacaktır. Kazan, tencere, mablak, formalar gibi §eyler temiz raflarda veya do • 

laplarda: saklanacaktır. . 
8 - tptidi maddeler afızlan kapalt kaplar içinde ve muntazam kapaklı do

laplar ~ahilinde veya raflarda bulunacaktır. 
9 - f mal edilmit ııda maddeleri cam tahta veya kapalı dolaplarda muha· 

faza edilecektir. 
10 - fmallthane kısımları ile dofrudan ôoğruya alakası olmıyacak tarzda 

i~çiler için soyunup giyinme, yemek yeme, el yüz yıkama yerleri ve aptes~ne 
yapılacak ve iıçiler daima temiz tutulacak tam bir iı ıömle~i giyeceklcrdır . 
fmalithane dahilinde Y'!tılamaz. 

11 - Mahrukat deposu muntazam ve etrafını kirletmiyccek bir ıekilde o1a • 
' caktır. . 

12 - KullanılacalC iptidai maddeler aaf ve temiz olacak ve bu husustakı ta-

limat ve nizamlara uycun bulunacaktır. 

Pasta, ıekerleme, §eker, ç~kolata, bisküvi tahin, koıhelvı~ı, ve emsalini 
yapan müesseselerin tabi olacaktan sıhhi §arttan ıöıteren talımatname yukarı• 
ya yazılmıştır. ilgili olanların malfunu olmak üzere il3n olunur. (B.) (3530) 

Y eniköy sulh mahkerneÜ batkatipli-ı 
ğinden: 

Büyükderede Satılık Oç BaP Hane 
Hisseleri nisbctine nazaran taksimi 

kabil olamadığı cihetle §liyuun izalesi 
zımnında satılarak bcldelinin paylaştınl
masına Yeniköy aulh hukuk hakimliğin 
c:e karar verilmiı olan Büyükderc cami 
ve çeıme sokaklarında kain 8, 10 ve 26 
NÔ. larla murakkam üç bap hane açık 
arttırma ile u.tılacaktır. 8 No. ile mu -
rakkam hane çeıme sokağında kain olup 
çartıya yakın ve iki kat üzerine inıa e -
dilmiJ alt katta bir taşlık bir bela bir 
matbah bir kuyu ve bir o'dunluk ve üıt 
katta bir ıofa üç oda ve bir hell ve b1r 
sandık odaar ve eşcan müsmireyi havi 
küçük bir bahçesi ve elektrik tesisatını 
havi ahşap binadır. 10 No ile murakkam 
hane yine ayni sokakta kısmen ayrı ve 
kısmen 8 No. lu binanın sekfi altınlda 
antircsi ayrı tek katlı kısmen ahpp kıs
men çini -döşeli bir sofa, bir kömürlük, 
bir matbah ve küçük bir koridor üze -
rinde bir hela, bir gusulhane ve iki o
dayı ve elektrik tesisatını ve arka taraf
ta ifrazı kabil müşterek bahçeyi havidir. 

26 No. ile murakkam hane ise: Yine 
ayni mahalle cami sokağında keza ah -
zı kabil müsterek bahçeli iki katlı ah -
ıap alt katt; bir tatlık bir he~a bir oda 
ve bir matbah ve üst katta bır sofa ye 
bir hela ve iki odayı havi olup ayda on 
lira kira getirmekte ve halen içinde ki
racı bulunmaktadır. Bu üç gayri men -
kulün muhammen kıymeti keıif ve ehli 
vukuf raporuna nazaran 1200 liradır. 

Arttırma peşin para ile yapılacaktır. Yu 

kanda yazılı bu üç gayri menkule ait sa
bıka bina ve arazi ve belediye vergileri 
ve vakıf icare borçları satı§ bedelinden 
çıkarılacaktır. % de iki buçuk dcllaliye 
rüsumu ve ihale pul bedeli ve 20 sene· 
lik taviz bcrieli müşteriye aittir. Arttır• 
maya iştirak edecek müşterilerin kıyme~ 
ti muhammenenin o/o de yedi buçuğu o· 
lan doksan lira pey akçesini veya milli 

bir bankanın teminat mektubunu peşi. 
nen tevdi ve tediye etmeleri lazımdır. 
Şartname ilan tarihinden itibaren 20 gün 
mü~detlc herkesin görebilmesi için mah 
keme kaleminde açık bulundurulacak • 
trr. Birinci arttırma 21-7-937 çar -

ıamba rünü saat 14 ten 16 ya koldar 
~keme kaleminde yapılacak ve % de 
7 5 şini bulduğu takdirde kat'i ihalesi 
yapılacak ve aksi takdirde son arrtttranın 
tahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
be~ gün daha temdit edilerek 4-8-

937 çarıamba gUnü saat 14 den 16 ya 
kadar yapılacak arttırma sonunda en çok 
arttıran üıtünde bırakılacaktır. Hakları 

tapu ıicilleriyle ubit olmayan ipotekli 

alacaklılarla diğer alikadarlann ve ir -
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
huıusile masraf ve faize ld<1:r olan hak 
ve iddialarını evrakı müsbitelerilc itan 
tarihinden itibaren yirmi gUn içinde bil· 
dirmeleri lizımdır. Akıi takdirde hak • 
lan tapu ıicilleriyJe sabit olmadıkça 

aatıı bedelinin yaplaımasından hariç bt
rakılacaldan •t daha fazla mallımat al
mak isteyenlerin 937 / 162 No. ile baş -
kStipliğe mür~caat eylemeleri ilan olu -
nur . . (V. N . 22324 ). -
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LiKiT 
YAGLI 

VAGSIZ 

• 1 
Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız· 

DEPOSU: rrıin nü 47 Ci V 

Kültür ·· Bakanhğından: 
1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiyc, Fransızca, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak jstiyenler için bu yıl sınav yapılacaktır. 
2. - Sınavlar 1 eylUl çarşamba günü İstanbul Universitesind.: başlryacaktır. 
3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
~) - Türk olmaları, 
B) - 20 den apğt ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mahkQ • 

miyetleri olmadığı hakkında Maha1li vilayet veya kaza idare heyetinden bir maz
oata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesna o
luP. mensup oldukları daire amirinin vereceği •csika kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut anzalann
dan aalinı olduklanru isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E)" - En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların ~u
adili tahsil görmü§ olmaları. 

öğretmen okullarından mezun olanların en az iki des senesi öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan üniversite ve Yüksek öğ
retmen okul; talebesini;"iakip ettiği lders müfredatından seçilecektir. Bundan 
batka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5. - Namzetler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun l. in
ci .. ddesiıtde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğre!menliğine atanacaklardır. 

t>. - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa müra
caat edeceklerdir. Bu istidaya JU · vcsikalar bağlanacaktır. 

~) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarırun asıl veyahut 

ıuretleri, 

C) - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Mahalli kültür idaresinden nUrr.uncsine tevfikan tasdikli sıhhat rapo .. 

ru, 
E) - Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiJ. 

F) - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kaTtonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiı 

olması limndır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gclmiı olan veya evrakı müsbitesi 

noksan gönderilmiJ bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
(1455) (3191) 

-

-

Birincisınıf Operatör -
Dr.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yilz, meme, karın bu
rtı§ukluklan,, Nisaiye ve doğum 

mUtehassrsı 

Muayene: Sabahları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

--- Dr. lbaanSauıi ---
UksilrUk şurubu 

Uksürük ve 11efes darlığı boğmaca 
ve kızamık Öksürükleri için pek te· 
sirli iUçtır. Her eczanede \'e t-czı 

- depolarında bulunur. 

Kl.JRUN doktoru 
Necaettln Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumartesi gilnleri 14 den 20 ye k!dar 
muayene parasızdır. 

ilkbahar selleri 
Türgenyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
VAKIT Kitabevi - 75 kuruş 

• 

• 

I 

ı 

-

ELBiSELERiMi 

4 LiRADAH 

BA$LIYAM 

KUMAŞLARINDA~ 

YAPTIRIYORLlft4 

, 
YEl2LI 

~ MALLAn DAZAllA~I 
Devlet Demiryolları ve •Liman1911 

, 
işletme Genel Direktörlüğünde"' 
Haydarpaşa • Gebze banliyö tarıfe81 

değiştirilmiştir 
Bu değişiklikler meyanında: .,,ı~ 

1. - Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerine ait ücretlerde ınU 
bellerde tenzilat yapılmış. .. i.I 

2. - Abonuman karnesi usulü Hi.ğvedilerek yerine bütün banliY0 ,e 
üzerinden mühim nisbetlerde tenzilatı havi ve her gün istenildiği kadar rı'il 
müsait abonuman kartı (serbest seyahat kartı) usulü ikame edilmiş ~e i ti 
yit nisbetlerde tenzilatı havi 15 günlük, aylık ve üç aylık kartlar daııtl 
yolcularının istifadesine arzolunmuştur. . kti!• 

Yeni tarife 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren mer'iyete gırece 344S' 
(1594) ( 

lstanbul üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığınd9, ı 
·st'' 

İstanbul üniversitesince Yabancı dil bilgilerini kuvvetlcndinnelc 
1 

fr' 
mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertip edilmiştir. Kurslarda Almanca, ~ 
ca, İngilizce, Rusça, Türkçe ve İtalyanca dilleri gösterilecektir. 8ııel' 1 

Dersler Zeynep Hanım konağında edebiyat ve fen fakülteleri der~,ııııı'1 
pazartesi, per§embe ve cumartesi günleri yapılacak ve 17-6-1937 P; 6 t11~ 
nü ba§lryarak Ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Her dil hafta a 1'11rf111 
kutulacaktır. Fransızca, Almanca ve İngilizcede başlıyanlara mah~us 
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başka ilerlemişler için kurlar da vardır. iştirak etmek isteyenlcrın zefeP 
21-6-193 7 pazartesi gününe kadar her gün saat 10-12 arasında 
mm konağında yabancı diller mektebi kalemine müracaatları. (3455) ~ 

4'Jllllet 
Sahibi: ASIM UB Neşriyat Olrektortl: Refik 


