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lnönü Hükümeti Bir Kere Daha 1 am itimat Kazandz 

B·aşvekil, Umumi Siyasetimizi 
anlatan tarihi bir nutuk söyledi 

Dersz·m haA disesine gelinCe ·fi sAe.HA GOKljENıN;ı 1 KAHRAMANLIKLARI 

Hükiimet Vaziyete Tam 
Hakimdir, Yalnız 13 Şehit 
~e 18 Kadar Yarah Verdik 

·Dostumuz Sovyet Rusya 

~=--et!i bir nutkunu 4alaa 4inle-
-."'IQ Ba,uelıil lımet lnönii 

~·---
'füz Senelik 
Dersim isi 
Şifa Y olu

1

nda 
~laınet Emin YALMAN 

"' •ınleketin dıtan dertlerini 
~ halleder etmez ııra içeri 
~~e ıeldi. Bunlarm batında 

l\_1111 beliaı vardır. 
~ uırlardanberi çareıi 
~ •t bir derttir. Tanzi
~ laaıanına kadar bütün mem. 
!ehe ~Yni &narfİ, ayni mevzii de
~~lik içinde yqadıiı için 
te lllldeki gerilik ve vahfet gö. 

~llUyordu. 

Q ibıUıı birinde memleket, asırlar· 
~11. ca süren uykudan uyanır gibi 
~~ Rendini korkunç bir uçurumun 
~da buldu. Tanzimat adı altın. 
~ir ~avi hareketine girişildL 
~ketin her tarafına yeni idari 
~az, çok girdi. Fakat Dersim 
clllyd ın eteğinde Tanzimat aczini 
be)ıe u: Oradaki iptidai hayata, dere. 
)et l'inin karanlık istibdadına, clna. 
~e hırsızlık üzerine dayanan ge
lbtUn~~kline nüfuz etmek bir türlü 

... "11 olın a.dı. 

l anı bir asırdır memıe.ket uersim 
ilk . . hastalığı ile u'rraşıyor. Hasta. 
lrıit~tidadanberi az, çok teşhis edil
~rt · Fa.kat tatbik edilen tedavi ça. 
~ :ep. Yanlış ve noksan olmuş ve· 
~tınekten başka birşeye ya-

~ ~ahatı hak~ y • 
rlar ve llyihaiar bir dold 

(Arkası. 

ile aramızda hiçbir 
pürüz ve soğukluk yoktur 

Bafvekilimiz evveli harici siyaseti söı.gelişi etti ve kom,Warmından 
en önce Sovyet dosUarmıızdan başladı. Başvekil, Sovyet Rusya ile doet
luğumuzun kuvvetini açıkça tebarüz ettirdi ve dedi ki: 0Aramızda soğuk· 
luk yoktur. Bunlar dedikodudan ibarettir. Sovyet komşumuzla iyi dostuz. 
Çoğrafl vaziyet bu doetluğun idaıneaine yardımcıdır.,, 

Bafvekil Irak ve Iranla da doetluk mUnasebeUerimizin inkişaf yolun· 
da :yüıildüğünU anlattıktan sonra Afganistan ile de dostluk rabıtalanmı
zm her zamanki gibi kuvvetli olduğunu bildirdi. 

INGIL TERE • TORKIYE 

FRANSA VE HATAY DAVAMIZ 

If at ay Zat eri 
Meclis, Anlaşmayı 
Heyecan Havası 

içinde Tasdik Etti 

İnönü ve 
R. Aras 

Geliyorlar 
Anhra, 14 (TAN mulaa

~ birinden) - B'lfvekil ismet 
~ lnönü ile Hariciye Vekili! 

Doktor T evlilı Rü,tü Ara, 
bu alqam ıaat 19,30 ıla lıal
lıan la1ı1111i trenle lıtanbala 
hareket ettiler. 

rine kar,. göıterılileri can
dan bağlılığı ve minnet laiı
lerini tekrar ve ıilahen 
zeJ ecektir. 

Benzin 
ve Petrol 
Resimleri 
İndirildi 
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Üniversitemiz Hakkında Düşünceler : 2 

YA HEP. YA HiÇ 
Mesf ek Mektebi Ruhunu Tanıtmak, Üniversitede 

Tam Bir Arkadaşlık Havası Yaratmak Lazım 

Ahmet Emin YALMAN 
•• u ni~ersitede .ik:, fikir cereyanı var. Birini müdafaa edenler 

. . . dıyorlar ~ı: . Memleketin her meslek iç=n yüksek tahsil 
sahıbı ınsanlara. ıhtıya.cı vardır. Üniversite, böyle adamları bir an 
evvel bol miktarda yetiştirmelidir. Bunun için de sıkı inzıbat la
zım, merkezi idare lazım ... (llim için lim) düşüncesi biz:m için 
timdilik bir lükıtür.,, 

Tam Üniversite fikrine taraftar 

1

. 
olanlar şu kanaattedir: "Üniversite ıC:ari vazifeler yü~letilmiştir ki buu-
ya vardır, ya yoktur. Maksat meslek lar teflkilatçı bir ıdare adamına ihti
mektebi ise adına meslek mektebi de- yaç gösterir. 
nilsin. Bu mektepler de, Adliye ve F akat bize kalırsa Üniversittde 
diğer daireler için memur, doktor, daha başka bir hava bulıu,y 

TAN 15. 6 - 937 

iS KANUNU BUGUN 
TA TBiK MEVKiiNE GiRDi 

-

Sıvas - Maıatya Hattı 
20 Hazıranda Açılıqor 

. 

-ı Müf ettisler Bu Sabahtan 
' . 

İtibaren Her Tarafta 
Kontrole Başlayorlar 

İş Kanunu bugünden itibaren tatbik mevkiine girmiş bulunu
yor. Bu kanun, bütün iş yerlerinde yeni bir çalıtma sistemi kura
cak, if verenle işçiyi mürakabe altına almıf olacaktır. 

Dün ıon gün olmasına rağmen birçok itçiler ve it verenler be· 
yanname almak için İt Dairesine müracaat etmitlerdir Birçokları 
da bu beyannameleri derhal doldurup vermişlerdir. İstanbul it 
mıntakası müfettişleri, dün it amiri Halukun reisliğinde toplan· 

mı~lar, kanunun tatbikatı için tesbit edilen esaslar üzerinde gÖ

rütmü,lerdr. 

Kontroller ba,lıyor 1 
Müfettişler bugün sabahtan itiba-1 

ren muhtelif mıntakalarda dolaşa-

• 

muallim, kimya mühendisi yetiştir- mamasının sebebini şekı' mesele:;·u
sin. Kendi kendimizi üniversite di- de aramamak lıizımdır.Universitenin 
ye boş yere aldatmıyalım. üniversi- havasını değiştirmek ve daha ferahlı 
tede hedef, bilgiyi ilerletmektir. Bu Vt- geniş bir hale koymak Üniver!:>Ht.: 
gaye ile araştırmalar yapılırken ve Rektörü Bay Cemil Bilselin clinde.iir. 
emekler sarfcdilirken bir taraftan da Bay Cemili senelerdenberi toııırım. 
Üniversite muhiti, ilini usul denilen Meziyetlerini takdir ederim. Bunun 
ölçü ve aleti kullanmağa alışmış, is- için Üniversiteye ait bir mUnakaşci 
terse kendi kendine çalışacak ve ih. içinde kendisinden bir müsbet teı.1ot 
tisas sahibi olabilecek surette teçhiz ölçüsiyle bahsetmek bana gUç geli
cdilmiş, idealist bir nesil yeti§tirir. yor. Fakat bunu yapmayınca Onivcr
Bu nesilden de takip ettikleri tahsil siteye ait her bitaraf görüş yarım 
istikametine uyan her meslekte istL ~:.almaya mahkumdur. Bay Cemil B;'
fade edilir . ., selin yer dolduran kuvvetli biı ş'lh· 

Çctlnkaya lıda.41yonunda blrlet;en Sıvaı - Malatya trenleri ann yirmi 
s~nden itibaren meraslmle lşletmiye a~ılacaktır. Bu törend~ Ba5Yekill; 
Nafıa VekUinln de bulunması ihtimali nrdır. YukaıWI resimde, iki hattın 
birleşmesi müna ebetlyle Çetlnkayada yapılan merasimi görüyoruz. 

rak i§ yerlerinin verdikleri beyanna
melere göre vaziyetlerini tetkik ede· 
ceklerdir. Kontrol dilecek esaslı nok
talar arasında, amelenin sekiz saat-
ten fazla çalıgtınlmaması, gece ça ll
§anlara gUndüz aldıkları yevmiyele-
rin yüzde yirmi beşi kadar fazla bir 
ücret verilmesi, verilen beyanname-

Benzinde 
ihtikar yokmu~ 

B elediye gaz ve benzin fi· 
yatlarmdakl yükse116i 

tetklk etmiş ''e son kararını 
vermiştir. Hu karara göre, ben. 
zin ve petrol fiyatlarında ihti

kar kelimesi ve kanuni ~erçe. 
\'esine girebilecek bir yükseli~ 
yoktur. Fiyatlardaki artma 
beynelmilel na\·lun fiyatları

nın fırlamaslyle alakadar gö. 
rUlmUştür. 

A rada derin bir zihniyet farkı 
vardır. Fakat hak hiç şüphe

siz hakiki Üniversiteyi isteyen ta
raftadır. Maksat meslek mektebi ise 
bunıu açıktan açığa bilelim. O zaman 
tatbikat derslerini de gözönUnde tu
tarak tam meslek mektepleri yapa. 
lım. Yok, Üniversite istiyorsak Üni
versite ruhunu tam bir surette koru. 
mak lazımdır. Bütün mekanizma· 
yı, açık ve serbest düşünür, hadise
leri müsbet ve muvazeneli surette 
görlir, kendisine tam bir surette gU
venilir, idealist bir nesil yetiştirecek 
surette kurmalıyız. Profesörün not
larında bulunan malUmatı, kısmen zih 
nine yerleştirdiğini, kısmen de im~i
han için muvakkat surette misafir 
ettiğini on dakikalık tesadüfi bir su
al ve cevapla imtihanda isbat eden 
her talebeye sınıf geçirirsek ve tah
sil sonunda : "Bu talebenin kafası 
Üniversite ruhunun icaplarına göre 
yoğurulmuş ve hazırlanmıştır." diye 
koca bir diploma verirsek mcm1ekete 
karşı, h:ıtta diploma sahibine karşı 
haksızlık etmiş, onun kendi kendisi
ni aldatmasına sebep olmuş oluruz. 

sıyeti vardır. Üniversite hayatma o
lan şahsi tesiri, ihmal kabul etmtı~ 

hir amildir. Ben öyle zannediyorum 
ki bir Üniversite münakaşasmm çer
çevesi içinde Bay Cemil Bilselden ft· 

çık bir Jisanla bahsetmek üniversı
tcye de, kendisinf' de bir hizmettir. 

Trabzon 
Limanı da 
Almıyor 

Bir Genç Kız 
Sev9ilisini 
Yaraladı 

lerin sıhhati, işçi ve iş veren ar~sın. 
dnki o.kit münasebetleri araştınla -
caktır. 

Gece çalı,tırılan erkek çocukldr 
Bazı müesseseler, iş dairesine ve 

lktısat Vekaletine müracaat ederek 
16-18 Ya§larmdaki erkek çocuklarla 
18 yaşından büyük kadrnların ye-Bay Cemil Bllsdln yUksek ilınI me

zi)•etleri vardrr. Ço1: çalışkandır. !yi 
bir teşkilatçıdır. Kimseye fenalık et. 
tiği duyulmamıştır. Vazifesini büyilk 
bir intizamla görür. Muhitinden sa· 
mimi bir takdir ve dostluk bekleme
ğP. hakkı vardır. Böyle olduğu halde 
kendisinden tariz ve tenkitle ba.lıst!

denler çoktur. 

Istnnbul Um.an i§letmesi mUdUr mu . Evvelki akşam Büyükadada garip 
avini HA.mit, Trabzon liman &irketi bır tecavüz vakası oldu, bir genç kız 
tesisatını teslim almak üzere bugün sevdiği genci bıçakla yaraladı. Ha . 
Trabzona gidecektir. Trabzon Liman disenin tafsilatı şuour: 

rine gece çah§tırınak için i§çi bulma- yol Vergisinin ilk 
nın ve yeti§Urmenln güçlüğünü bil -
dirmişlerdir. Bu müesseseler, gece iş
çi ç~1ıştıramadık1arı takdirde faali -
yetten kalacaklannı ve bütün işçile
rin de zarar göreceklerini söyliyerek 
bir çare bulunmasını istemişlerdir. 
lktısat Vekaletinden müsaade gelin
ciye kadar, bu gibi müesseseler eski
den oJduğ\.! gibi i_şçl çalıştır:mıya de· 

Taksitleri Kesiliyor 
Belediye 937 yılına ait yol vergili

nin birinci taksitlerinin on beş haıl
randan itibaren tahsili için şubeleri 
emir vermiştir. Resmi daire ve mUe9" 
seselerde çalışanlardan ilk taksit ,... 
ğustos maaşından kesilecektir. 

G eçen gUn Üniversite röportaj
larıma dair askı tahtasına ası 

lan bir tamimi hakkında bu sütun
larda bir yazı yazmı9tım. Bu yazıda
ki tenkitlere her ra,ijtgeldiğim adam 
candan memnun göründü. Ertesi güu 
Bay Cemil Bilselin, bu tamimin m.Uı
rem olarak dekanlara yazıldığı ve 
yanlışlıkla asıldığı hakkında bana. 
verdiği izahat üzerine münakaşayı 
kestim. Bu defa etrafın hücumltm 
bana döndü. Münakaşanın kısa 'ie:Jil
mesi birçok okuyucuları kızdırdı. 

idaresl, Anonim şirket olduğundan BUyükadada oturan Hrisola, dün 
yalnız hisse senetleri satın alınacak- gece caddede piyasa ederken eskıqcn 
tır. Tesisat, gelecek ay başından iti· konuştı·;,.ı ve arkadaşlık ettiği Niko 
haren tamamen hUkumıa·e geçmiş o- ismindeki gençle karşılaşmıştır. Hri
lacaktır. Satm alınacak hisse ııenet- sola, eski sevgilisine kıskançlıkla ba
leri 50 • 60 bin liralık kadardır. Şirn· zı sözler söyl~mi3, µ~ko, buna taham· 
dilik Trabzon limıınnıın C'Ptıisl~tilme- :mlil 1>t'IAmİvPrAlr hrr.ail'ınr N>lrmlot: .. 
sinden vazgeçfımiştir. Yalnız birt:a~ Bu sır~da bı~k, gencin elinde~ yere 
yeni ıinç getirilecektir. Asıl tesisat düşmüş. Hirsoia bir hamlede onu yer
lran transit yolunun açılma81ndan detı alarak Nikonun karnına sapla
sonra yapılacaktır. ınıştır. Yaralı genç, hemen hastnne

ye kaldırılmış, genç kız da yakalana
rak hakkında takibata başlanılmı~~ır. 

vam eQe.c._ek1er.aır. ı.:ı:uretu§IeJ"l!, p 
yolda talimat verllmiştir. 

Akay Tarifelerinde 
Değişiklik Y apaldı 

--r-'..-111 v-r .... •-· l'S•·· 

Bet Milyon LirCI 
Iktısat Vekaleti, Almanyaya ısınıır

lanan vapurlar için bu yıl be§ mi!Yoll 
lira ayırmıştır. Bu paranın bir kıPJ111 

vapurlar tezg!ha kondukça, geri 
kalanı da denize indirildikçe ödene. 
cektir. 

Polis Mektebinde 

D ünyanın birçok yerlerinde Ü
niversite namı altında bun

dan da sathi usullerle iş görlildilğünü 
pek iyi biliriz. Fakat biz hayatımızı 
yeniden yüksek ölçülerle kurarken 
fena örnekleri taklit etmcğe razı ola
mayız. İdealimiz, en yüksek ölçü ol-

Bilgi ve meziyet sahibi, çalışkan, 
intizamlı bir Rektöre karşı muhi•te 
neden bu kadar zıddiy~t duyguları 
var? Bunu merak ederek tal ıl ettim. 
Vardığım netice şudur: Bay Cemil 

Polis mektebinin umumt imtihanla
rma başlanmıştır. Bu ayın nihayetin. 
de imtihanlar bitecek ve mektepten 
çıkan talebe staj için inzibat mınta
kalanna verilecektir. Mektebin yeni 
tahsil devresi eyl\lltin on befjinde baş
lıyacaktır 

malıdır. 
En iyi ölçliyU almak ta talebeyi başı 

boş ve tahsilin sonuna kadar imti
hansız bırakmak cY.:ğildir. Fakat :,ir 
defa Üniversite bakımından sıkı bir 
11eçme imtihanı yapıldrlttan sonra 
imtihan, talebe ile daimi temas sure
tile herglin yapılmalıdır. Talebenin 
bir mevzuu kavrayıp kavramadığını, 
tahsile alaka gösterip göstermediği· 
ni, kafasının ilmi usulleri; bir görüş 
\'e ara~tırma aleti diye kullanabile
cek yolda inkişaf edip etmediğini 
yoklamak için tlirlU türlU çareler bu-
lunabilir. Eski usul imtlhanlann baş
lıca fenalığı şudur: Talebe, bunlarda 
filim numaraya kadar numara aldığı 
takdirde On.iversiteye. memlekete, 
ailesine karşı vazifesini yaptığı ve 
borcunu ödediği yolunda yanlış ve 
zararlı bir kanaate vanr. 

•• 
U niversite ve meslek mektebi 

münakaşasında can alacak bır 

Bilsel Üniversitede profesörlerl& ve 
talebe ile arkadaş olamamıştır. Amir 
olmuştur. Sözüm geçsin, inzibat bo· 
zulme.sın duyguslle kendisile muhiti 
arasında biraz mesafe mevcut knlnın· 
{nnı, belki de farkında olmıyarak ıs· 
temlştlr. 

Üniversite RektörilnUn büyUk ha
tası işte buradadır. En yüksek hükfı
met muhitimizde katiyen amirlik, ;re-
murluk duygusu yoktur. Ankarada 
mesela bir vcıkille vekllet erkanı, bir 
mekanizma içinde ayrı ayrı i§ler gö· 
ren müsavi bir arkadaş zümresi teş
kil ederler. İşleri intizamla yürüten 
kuvvet, amirlik otoritesi değildir, nr. 
kadnşlık sevgisidir. 

Hele bir Üniversite muhitinde 
rektörle profesör arasında şöyle dur
sıın, rektörle tale':>e arasında bile a
mirlik duygusu ve ayırıcı bir mesa
fe bulunmamalıdır. Bilgi namına de
rece derece mücadelede bulunan bir 
mUnevver zümre arasında vücudü 
beklenen samimi bir arkadaşlık duy-
~usu nrtalığa tamamlle hakim olma
lıdır. Böyle bir duygu en mUkemmcl 
inzibat kudreti vazifesini görebilir. 

mesele vardır ki o da İstanbul Ü 11i
versitesinin dünyanın her hakiki üni
versitesi gibi muhtariyet ve hükmi 
,ahsiyet sahibi olmamasıdır. Üniver M esela benim röportajıma taal
sitenin şekil bakımından vesayet al· lClk eden tamimi ele alalım : 
tında bulunması iyi bir manzara de üniversite Rektörü, bana kolaylık 
ğildir. gösterilmesini dri<anlara bildirdiği 

Fakat bunun mahzurlarına karşı halde benim dekanın ve profesörün 
birtakım faydalarını da iddia etmek muvafakatile talebe arasında bir ders 
caiıdir. Evveli şurası var ki Üniver- haneye girmemi, sınıfın kudsiyetine 
sit~ kurulmak halinde bir müessese- bir taarruz addediyor ve bunu tarizii 
dir. Kurulma faaliyetinin bir elden ve acı bir amirlik lisaniyle dekanına 
devamlı bir surette idare edilmesi el- bildiriyor. Bir Üniversitenin dekanın
bette faydalıdır. Şurasını da unutma- da bu kadarcık '::lir takdir hakkı ol
mak icap eder ki mali kanunlarımı- mazsa bir Üniversite nasıl kurulur? 
zm "amiri ita" diye fena, fena usul- Sonra derse geç ge1mek meselele:-i 
Jeri vardır. var. Mutat devam saatinden sonra 

üniveraite Rektörlüğüne ilmi va., saatlerce üniversitede çalışan bir pro· 
slf elerden c:ok fazla birtakım mali ve fes ör, tesadüf en sabah be,ş dakika 

geç geldi diye Rektörden ihtara ma
ruz oluyor. 

Devamda kat'i bir intizam temin 
etmek için türlü tUrlU umumi tedbir
ler dUşUnUlebilir. Fakat bilginin t:n 
yüksek rUtbesine çıkan ve vazife 
ne demek olduğunu bilen bir profesö
rün ytizUne karşı böyle haşin bir ih· 
tarda bulunulunca elbette kırıcı bir 
tesir husule geliyor. lşte Rektörlü
ğün etrafındaki hava, böyle küçük 
küçük kırıcı hareketlerden birikmiş 
bir havadır. 

Hiç şüphe yok ki Bay Cemil Bilsel 
bu hareketleri bir zevk diye yapmı
yor. Amirlik sıfatının icabı ve va:i
fenin harfiyen yapılması düşüncesile 
yapıyor. Fakat netice çok menfir.lir. 

E
ğer Cemil Bllsell yakından tn
nımasaydım ve bundan bam

başka ve ahenkli bir hava yaratacak 
kudrette olduğunu bilmeseydim hıı 
eatırlnrı hiç yazmazdım. Fakat ben 
öyle zannediyorum ki Bay Cemil Bil· 
sel sun'i olarak takındığı amirlik şah 
~iyetini terkcdcrek bunun yerine k~n
di samimi şahsiyetini geçirecek olur
sn Üniversitede sevgi ve lhenk dolu 
bir arkadaşlık havası yaratmak iş
ten bile değildir. Bu istikamette yü. 
rlimcğe baslayınca profesörlerle t'l
lebe arasından uzanacak dost elleri
nin çokluğuna kendisi de hayret ede
cektir. 

Tekrar ederim ki ben bu meseleyi 
bir ,ahıs meselesi addetseydim kapa
lı geçerdim. Fakat ortada Üniversite
nin verimine ve doğru bir istikamet
te inkişafına ait ciddi bir mesele var· 
dır. Ben f#Urasma kaniim ki Üniversi
te Rektörü, üniversite muhitinde bir 
arkadaşlık havası kuracak olursa Ü
niversitemizin muhtariyet sahibi ol
mamasına rağmen hakiki Üniversıte 
ruhunu inkiışar ettirmek mümkün o
la!ıilecektir. 

Otomobillerin 
Muayenelerine 
Başlanıyor 

Akay idaresi, yaz tarifesini 30 ha
ziranda tatbik edecekti. Sıcakların 
birdenbire bastırması üzerine bugtin
den itibaren bUtün hatlara her giln 
il~ve seferleri konulmuştur. Cumar
tesi, pazardan başka günler de her ak 

1 şam köprüden 19,15 te bir ili.ve sefe
ri yapılacaktır. Her sabah Yalova -
dan 6,30 da kalkan vapur da Heybeli. 
adaya uğramadan yalnız BUytikada 
yolu ile Köprüye gelecektir. Bilyük
adadan da her sabah 7,50 de bir va
pur kalkacaktır. 

~JJ1ll')J{~
~ATlRYA Bu!!Unden itibaren otomobillerin 

o 
yıllık fenni muayenelerine başlana. 
caktır. Muayeneye otomobiller seyrü
seferden aldıkları ve sıra numarnRile 
ruunvene tarihini gösteren vesikalar· 
la irebileceklerdi.r. GUnde elli ota. 
mobil muayene edılecck, muayene gii
nünde müracaat etmiyenlcrden beş li· 
ra para cezası alınarak muayenesi 1 
hafta sonra yapılacaktır. 

Civardan gelen otomobiller 
Şehrimizdeki bazı otomobil ve k!lm 

vonlann civar ka~aba veya vilayetle· 
~in plakalarını taşıdıklan görUlm\\ş· 
tür. Seyrüsefer müdürlüğü. üç gün· 
den fazla müddetle burada kalan bu 
gibi otomobilleri~ ~lakalannı almıya 
başlamıştır. Şebnmızde uzun müddet 
kalacaklar, Istanbul plakasını tafrmı· 
ya mecbur edilmi§lerdir. 

Gazi Enstitüsü ü~ 

Seneye Çıkarlldı 
Gazi Terbiye EnstitUsilnde resim, 

elişi tedrisatı iki yıla ç1karılmıstır. 
Diğer şubelerdeki tedrisat müddeti 
de üç ~ıl olacaktır. 

Enstitüye olgunluk imtihanında ka 
zanmış olanlarla Muallim mektebi me 
zunları alınacak. yalnız leyli girmek 
istiyenler arasında ayrıca bir müsa· 
baka imtihanı yapılacaktır, 

.----.-----
D~niz Bayramı için 

Program Y apıhyor 
Bir temmuzda, her sene olduğtı gi

bi deniz bayramı kutlanacaktır. Bay. 
ramın hazırlıklan?a başlanılmış, bir 
komisyon bu iş içın çalışmıya başla
mıştır. Bir temmuz günü, gündüz ve 
gece bUyUk §enlikler yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Şirketi Hayriye i
daresi de bu yaz Altmkum ve Sala
cık plajları için komple biletler yııp· 
mıya karar vermiştir. Plaj salıiplerilc 
de uyuşulduğu için yaz tarif esile bir
likte biletler de satışa çıkarılacaktır. 

Bunaltıcı Sıcaklar 
Dün, Istanbul, yazın bunaltıcı ve 

sıcak günlerinden birini daha ya~a -
dı. Hararet, öğleden sonra güneşte 
58 - 60 santigrada kadar çıktı. 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malumata göre, iki gün 
denberi Türkiye, Sovyet Rusya ve 
Balkanlarda hava tazyiki ile sühunet 
arasında pek az bir fark kaydedil · 
miştir. 

Ş oförler plika borçlannın tak~lte 
bağlanması için dün bir isti~ 

ile tekrar belediyeye müracaat etnılt' 
lerdlr. 

• 
Y akında Hicaz \'e Yemen Veliııht. 

leri memleketimizi ziyaret r 
deceklerdir. Ziyaret tarihi hen Uz tJelll 
değildir. 

• 
E mirgan otobtislerine rağbet f.,_ 

lalaştıı;'lndan bu hatta konuı-ıt 
arabalar da ona çıkanlaca'kır. 

• 
M aarlf Müdürtl Tevfik Kot Ani$ 

radan dönmliştur. 

• 
F ıranr,ala Ue birinci ve tktncl eıı-

mek fi~·atları yarından itibt'' 
ren gelecek on beş gün i~in bugUııldl 
fiyatlar üzerbıden ipka edilmistir· 

• 
B elediye muhasebecisi Kemal, bt 

le<llyenin 937 bütçesi hakkında 
lıahat vermek üzere Ankaraya ı,..ft-

Bu hal, hemen her zaman görUlen 
hava akınlarına engel olmuştur. Bu 
istikrar devam ettikçe. sıcaklığm ay
ni şekilde hissedileceği hatta artaca-
ğı anla~ılmaktadır. miştir. ~, { ..................................................... ... 
l TAKViM ve HAVA 1 
~ .................................................. .......... 

[15 Haziran 193' Bugünkü Hava: BULUTLU 
J SALI 

Yeş\lkBy meteoroloji i~tasyonun. • ı 6 oc;-ay -Gü;,3ô"' Hı~ı 
dan alman malumata gore, bugun Arabi 13!';6 Rumi 1353 
gökytizlinün .. açı~ ve baz.an ~ b.ulut- Rebiülahır: 6 Haziran 2 
lu olması, ruzgarların şımal ıstıka • .. . v • z.ı4 
metinden orta kuvvette esmesi muh G~ne~.' 4 •28ı;: - Ogle. . 

1
19,42 

temeldir . Ikındı. 16,lu - Akşam. 

D H 
Yatsı: 21,45- Imsak: 3,03 

ünkü ava ---• 1' 
· pün hava, açık geçmiş, suhunet 1 detli hissedilmiştir. Hararet, en ~~i 

ve hava tazyiki arasındaki farkın 30, en az 16 santigrat, hava ta~}l 
:ı7. nhıım vii7.ilnnPn RtrAklık rok sid- 761.3 milimetre kavdolunmustUI· 
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• 
Kanunu için iş 

lzmirde Büyük Bilbao son dakikalarını yaşıyor 
Şehrin işgali bir saat meselesi 

Bugünkü 

Harabe 
Dun 

1 Bir Tören Yapddı 
Izmir, 14 (TAN muhabinnden) -

Yarın tatbikine başlanacak olan iş 

kanununu kutlamak için kadın, erkek 
binlerce işçi ve iş .veren bugün Cüm· 
huriyet meydanında toplanarak rr~ 
azzam bir miting yaptılar. işçiler ve 
iş verenler tarafından Atatürk 

Böyleydi 

liaJine gelmiştir. ~ - --
---------------ı Londra, 14 (TAN) - ispanya 

KISA harbinin en mühim hadiselerin

Dış HABERLER 
L übnan Cümhurrelsl ev· 

\'elki gUn Parise var. 
~tır. 

• F l'ansız Bankasının iskon· 
t-0 faizi. yüzde 4 t.eıı; 

~e altı buçuğa çrkanlmış-

• • 

den biri vukubulmak üzeredir. 
Bu hadise, Bilbao' nun aukutu
dur. Şehrin etrafındaki demir 
çember müteaddit noktalardan 
yarı/mı, ve &iler bütün gün e!le
rind eki bütün asri 1Jeaaiti kulla
narak fehri tahribe ve düşür• 
miye çalışmıılardır. Bombardı
man yüzünden ıehir harap ol-

1 sviçrenin Cenevre Kan.. 
1:-0nunda, komünist te· 

Şekküııerini meneden bir ka
rıtııı, reyi8.mla. kabul ed~
tir. 

ma~tadır. A•il~~' büt~n k~IJ~e.t· Bilbao' dan dışarıya. 1Japur. 1 
lerile ,ehre yuklendıklerı ıçın lar dolu.u muhacir '~'"·· ı Fransa Hükumeti 
fehir fazla mukav~met edeme- yor. Halbuki dün, Bilbao la- ı 
miıtir. Şehre, tealım olmaktan panyanın en güzel eğlence Al 
bcqka çare kalmamlftır. Kati ka- .,e istirahat şeh 'rlerinJendi. Avans ıyor 

• naat, şehrin •on dakikalannı ya· 
~ ngün Atinada bir Ziraat famakta olduğu merkezindedir._ Paris, 14 (TAN) - Yeni çıkan ve 

....... Sergisi açılını br. M dd" l .,. hlıl s·ı ı D b k sağ cenahın organı olan Epoque ga. 
~ üte~ ıt ngı .ız • zır arı ı - 1 ş a an 1 m Z 1 n zetesinde Marcel Hutin, Fransız mali 

lJI bao lımanına gıtmış bulunuyor. vaziyeti hakkında bir makale neşret-IYIGIUI Gaziler Asilerin hedefi Bilbao'yu düşü- 1- h f • mekte ve ezcümle şunları yazmakb· 
A Terek bütün kuvvetlerile Mad· ra n seya a 1 dır: 
~fQfÜrke SGYCJI rid'e yüklenmek ve bu suretle Tahran, 14 (TAN) - Paris maba- "Başvekil Blum ile Fransız Ban. 
,. kati bir zafer kazanmaktır. filinden öğrenildiğine göre ~kiye kası müdürü arasında bir konuşma 
elgrafı Çektiler Salamankadan verilen malüınata Dış Bakanı Doktor Tevfik Rüştu Ara.. yapılmış ve bu konuşma neticesinde 
~ A • göre Bilbao hükumeti, Santander'e sın, Tahran seyahati,. muha~kak ~s· Fransız Bankası, devlete avans ver · 

let . ara, 14 (A.A) - Malul Gazı- nakletmiş bulunuyor. Bu bakımdan, ya paktile neticelenmıyecektır. Tür- mek çarelerini aramıya baş'amıştn · 
~~t :kanunun Meclis~e kabulü _mu: Bilbao fillen sukut etmiş sayılmakta.. kiye Dış .~~anı bu ~eyahati muhak. Hükfunetin istediği avans miktarı 4 
tar etıyıe, Malfıl Gazıler Cemıyeti dır. Yalnız şehrin asi kuvvetleri tara. kak siyası bır gaye ile yapmamakta· milyar franktır. Bu para. bugün mec. 
iıd:~an, Büyük Şef Atatürke, a.sa. fmdan ışgali bekleniyor. Çünkü, §eh. dır. Maamafih bu ziyaret münasebe. liste müzakeresine başlanmış olan 

"
1
,telgraf çekilmiştir: rin işgaline mani olan bütün engeller tile Asya paktının mevzuubahsolması Auriol mali projesinin vereceği fazla 

lüt Bıı lllalUller hakkında.ki büyilk bertaraf edilmiştir. Yine verilen ma· da muhtemildir. varidatla ödenecektir.,, 

ıı :!~ruıın e~_erı ~~~ terti.hlnıize a- ıumata göre son muharebelerde milis. Anlaşma Ne Zaman 
lisin un, bugua Guyük &llllet Mec- ler yüzlerce maktul vermişler ve 1500 
..;._,,de k~l;uı olundu. Bütün mal~e- milis asilere iltihak etmi§tir. HükU.. Necredilecek 
tlı:r1h\'iuııöndel'fl Türldümin ve Tiirlr · ·~·· • "'--.. --·· .. --.ı- .. n-ı""..... 3' 
t\·t en <mfyük ~·e en cefakar maktulden başka sayısız silih bırak- Londra, 14 ( A.A.) - B. Eden, 
bu;::a. ~ ~il ,.e ~. b~- tıklan haber verilmektedir. kontrol filoların ehemmiyeti hakkın 
llett . ' Buyük Ataturke ebedi mm· Cümhuriyet hükümeti, Bilbao Uze· daki anlaşma teferrüatmın, bu anlaş 
3'atlı \e bağlılıklaraw arzemek bahtl- rlndeki tazyiki hafıfletmek için müte. ma İspanyol makamatınm eline ge
ltrt.ıı ğ~, ~uyduğumuz bütün saadet- addit taarruzlarda bulunmuş ise de çer geçmez neşredileceğini bildirmiş 
'8UkJ~tiindedir. Büyük eserlerinin nsiler, General Molanın ölümü üzeri. tir. 
Ve b al .. ve Cümhuriyetin, pen·asız oe, Cümhuriyetçilerin manevi kuvvet. ============= 
dar. U~'Uk bir inanla daima arkanız- !erinde hasıl olan farkı nazarı itibare Hükfunet Hueska tarafında şiddetli 
en .. \(oşan konıyuculan arasında \'e alarak bu işi başarmak istemişler ve bir taarruza geçmıştir. Otomatik si. 
~inon .. sart.a bulunmak ~refi, ~izler bütün kuvvetlerini Bilbaoya kar§ı kul lahların hükumetçilere ağır zayiat 
b· tükenmez bir bahtıyarhk iken, tann.uşlardır. verdirdiği bildiriliyor. 
:e.rı hUsusi \'e yüksek alakalarının Asiler tarafından verilen malümata Guadelhara 229 İtalyan gönUllil-
d llnet ve §Ukran saadetlerine boğ. göre General Franko da Bark cephe. sünün öldüğü ve 123 ü zabit olmak il. 
,.~n~ı. Bütün maluller namına tazim sinde.lir. Son ha.rekat esnasında Bil. zere 1994 gönüllünün yaralandığı ve 
~an ve bitm~ bir ta~_assürle bao hiikumetine ait 34 tayyare tahrip 250 gönüllünün kaybolduğu bildiril· 
he . tekrar ellerınizden operken olunmuş ve Bilb~.o müdafileri son de- mektwir. 
ını~ bı:inln üstüne titrediğiniz asil rece faik kuvvetler ve silahlar karşı. İtalya Teyit Ed:yor 
'rt eUtnlzln. ~e!~.n bir kat ~ha smda bulunduklarını anlamışlardır. Roma 14 (TAN) - 4 aydanberi 
tat~nı dilerız buyük ve ebedı A- Dünkü pazar günü asiler, tüfekle. taarruzl~ra uğrayan ve Cüınhuriyet 
ltf k. rile Bilbao sokaklarında dolaşanlara hükumeti tarafından müdafaa olu -

Qlql Gazüer Cemiyeti Genel karşı ateş etmekte idiler. Bu vaziyet nan Bilbao son altmış saatlik muha
ltf erkezi namına avukat milislerin mukavemetini zayıflatmış. rebe neticesinde bütün müdafaa ka~ 

t biliyetini kaybetmiş ve şehrin işga -Asım Ersan ır. 
1 Asiler, askeri harekatı kolaylaştır. !inden başka yapılacak bir iş kam~ 

iplik Fiyatları 
· ~ l esbit Edildi 

mak için umumi karargahlarını Bur - mıştır. Yalnız şehrin dinamitle tahrı 
gos'a naklettiklerini bildiriyorlar. bine imkan vermemek için işgal hu· 

Resmi bir tebliğe göre, dün bütün susunda teenni ile hareket edilmekte 
gUn Madrit bombardıman edilmiş ve drı.. Şehir halkı kaçıyor ve vapur -
şehirde birçok kişiler ölmüş ve birçok lar çocuk ve kadınları mütemadiyen 
binalaı yıkılmıştır. taşıyor. 

Alman Dış Bakanı 
Peş~eden Ayrlldı 
Budapeşte. 14 (A.A.) - Almanya 

hariciye nazırı Von Neurath ve refa. 
katindek.i zevat bu sabah hususi bir 
tavyare ile iki gilnlilk ziyaretten son-... 
ra Peşteden ayrılmışlardır. 

Von Neurath, Macar ajansına yap 
tığı beyanatta, demiştir ki: 

"Dranyi ve Kanya ile yaptığım go 
rüşmeler Alman - Macar dostluğu
nun kuvvetini ve samimiyetini bir 
kere daha teyit etmiştir. Iki mi let a. 
rasındaki dostluk, istikbalde TuM 
havzasında.ki yapıcı faaliyetin mü 
him unsurlarından biri olarak kala 
caktır.,, 

Resmi Tebliğ 

Budapeşte, 14 (TAN} - Alman 
Dış Bakanı Van Neurath'ın buradan 
hareketinden sonra bir resmi tebliğ 
neşredilmiş ve evvelce muhtelif ve 
ailelerle söylenmiş olan ~ostlu.k söz
leri ve mUzakere mevzuları resmen 
de teyit edilmiştir. Bu tebliğde iki 
devletin herhangi bir blok ittifakı 
yapmrya çalışmadıkları temin edil -
mektedir. 

1 heykeline bir ço« çelenkler kondu. 
Czmlr işçileri namına tütün işçilerin· 
den Bayan Remziye bir nutuk söyle
di ve amele1erin büyüklerimize min
net hislerine tercüman oldu. iş veren
ler adına Bay Mehmet AU her ikisi
ne cevaben de ilbay Fazlı Güleç bir 
rıutuk söyledi. Tören, şehir bandosu· 

' nun çaldığı onuncu yıl marşile niha
yet buldu. 

Küçük Antant 
Konu$maları 

Pra.g, 14 (A.A) - Çekoslovakya 
Başvekili doktor Hodza. diin akE;am 
Bükreşe hareket etmiştir. Bu seya. 
hat, geçen martta Tataresku'nun 
yaptığı ziyareti iade maksadile ya • 
pılmaktadır. Tki memleket başvekil· 
teri oradan Klarlov'a giderek YugQ.'i· 
lavya Başvekili Stoyadinoviç ile bu
luşacaklardır. Böylece Küçük Antant 
başvekilleri Tuna üzerinde yapacak· 
lan bir gezintide görüşeceklerdir, 

Amerıka gıevi 

bitmek bitmiqor 
Londra, 14 (TAN) - Amerikan 

grevleri bazı yerlerde sükunet bulmı· 
ya yüz tutmuşsa da, bazı eyaletlerde 
yine bir hayli artml§tır. 

Youngstown şehri işçi teşkilatı 

kongresinde, yapılacak olan umumi 
grevden vazgeçilmiş, buna mukabil 
talebelerin isafına yardın. etmesi i· 
çin Ohio valisine başvurmuşlardır. 
Mouroe' deki nUmayişler de slikUnet 
içinde geçmiştir. 
Diğer taraftan Levis Golin yeni bir 

grev tertip etmiştir. 17 maden ocağı· 
nm 9500 amelesi bu greve iştirak et
miye karar vermişlerdi 

Çınde yeni bir 
İsyan 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter ajan. 
sının Pekinden aldığı bir habere giJ
re, Çaşar eyaletinde bir isyan çıkmış 
ve asiler Çaşar şehri ile Jehol ara · 
sında müteaddit yerleri zapt.etmişler. 
dir. i~iançu makamlan, asiler üzeri
ne on fırka yollamışlardır. 

Lansbury ~omaya 
Gidiyor 

Londra, 14 (A.A.) - Eski amele 
lideri George Lansbury, matbuata b-?· 
yanntta bulunarak Mussolini ile sulh 
ve harp meselelerini müzakere et -
mek üzere bu yaz içinde Romaya gi
deceğini söylemiştir. 

~a nkara, 14 (Tan muhabirind~n) -
ıeı:i1dan (bugünden) itibaren muh
tış fi lllınıara pamuk ipliği azami sa· 
lar ~Yatı, fabrika teslimi peşin satı§· 

S 1s!n §Öyle tesbit edilmiştir. 
Vatfi .4.530 kilogramlık bir paket 
a10 er 1Pliğinden No. 4 350, No. 6 
tso' No. 8 390, No. 10 410, No. 1:? 
515' No. 14 470, No. 16 490, No. 18 
~so' : 0 • 20 540, No. 22 565, No. 24 

Garp Devletleri 1Vlisakz 
S Uruştur. 

\te :fi 4,530 kilogramlık bir paket 2 
iOo ~atlı iplikten No. 4 380, No. 6 
497 No. 8 425, No. 10 451, No. 12 
58()' o. 14 523, No. 16 549, No. 18 
673' kNo. 20 611, No, 22 642, No, 24 

S furuştur. 
lt.l\rr:~ ~.530 kilogramlık bir paket 
•os N 1Pliklerden No. 4: 357, No. 6 
517' o. 8 437, No. 10 468, No. 12 
611' ~0• 14 518, No, 16 575, No, 18 
715' k 0

• 20 645, No. 22 681, No. 24 
li' Uruştur. 

lac~brikanın bulunduğu şehirlerdeki 
~ki t~r fabrika fiyatına % 1, hariç. 
Olarak ccarlar da bu fiyatlara masraf 
411e den çok yüzde üç fiyat farkı i
tı fa~ ~bileceklerdir Ambalaj masra
~fı d rtkalarda, balya ambalaj rnas· 
l><ılar n tnU§teriye ait olacaktır. De
~u.rlnda iplik olan tilccar ve fabri· 
ıniJ>ec sklatış Yapmaktan istink!f ede-

e erdir • 

~igg~?f;~- [~~~~~~~~i.~~~:?.~:~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~] 
kında düşündüklerini bildirdi ve bu 
nota ile §hndlye kadar ali.kadar dev· 
letler arasında vukubulıuı fikir mü. 
badelesinden elde edilen mUsbet ne
ticelere göre bir vaziyet aımmasma 
taraftar olduğunu gösterdi. Fransız 
nota.-smm bu hattı hareketi takip et.. 

meainin sebebi, son Alman ve ltaL 
yan cevaplarının eskilerine nlsbetle 
daha Deri ve daha vazıh bir vaziyet 
almalandır. Fransız notası da şim
diye kadar yapllan fikir mübadele
sinin anlaşma noktalan Uzerinde do. 
rarak aynlık noktalarmm daha son· 

ra halledilmek üzere bıralalmasını 
iltizam etmektedir. 

N otanm ne tesir yapacağmı şlm. 
diden tayin etmek kolay değildir. 
Fakat yeni bir Garp misakı, yahut 
yeni bir Lokarno, Almanyamn Ren 
havzasmdaki nYl'la8keri mmtaka-

yı işgal etmesindenberi Garbi Av. 
rupanm en mühim, en hayati mese
lesini teşkiJ ediyor. o zamanda.o bu 
zamana kadar bir~ok mUzakereler, 
müşa\·ereler, toplantılar, yapılmış, 

bütün bunlann bir semere \'erme. 
mesine hizmet eden i.mlller, galebe 
çalmıştır. 

Kah Almanya Şarki Avrupa sol· 
bUnü Garbi Avrupa sulhUnden ayn 
tanıdığını ileri sürmüş, ve Garbi Av. 
rupa sulhU ile Şarki Avrupa suthU· 
nü biribirlne kanştırma.k istemedi-

ğini ileri sürerek sulhüu bir ktll ol
duğunu kabul etmek istememiş, k&h 

daha ba.,ka manialar ortaya ~ık.. 
mış, ve bu yüzden yeni bir Lokar· 
nonun yapdmasmdan limitler kesil. 
mişti. 

Bugün allilılan azaltma konf e-

ransından veya milletler arasında 
lktısadi bir anlaşma vücude getire. 
rek wnuıni ticareti canlandınna.k 
içbı vuku bulan teşebbüslerden bah· 
setmek na.4lıl herkes tarafından oL 
mıyacak duaya amin tarzında teJi.k. 
ki olunuyorsa Loka.modan 'eya ye. 
n1 Garp misakmda.n bahsetmekte 
de ayni tesiri bırakıyor. 

G erçl yeni Lokamo, daha doğ· 
rusu yenJ Garp misakmdan 

uzun bir mUdd~ttir bahM>lunmadığı 
için Avnıpanm müzmin meselelerin. 
den birine yeniden kavuşmuş olmak, 

bizim üzerimizde, eski bir dost ile 
ka.rşıla.,ma tesirini yapma.mıı; değil
dir, fakat eski bir dost ta kafa), hu· 
zorsuz ettiği için değil, eski ve iyi 

bir hatıraya yeni bir hız verdiği için 
sevilir. Yoksa kafayı sersemleten1 

içinden çıkılmıyan meselelere a\·de. 
ti hatırlatan, elhasıl rahatı bozan, 
muhakemeyi p.~ll'tan eski \'e müz· 
min bir mesele Ue yeniden yüz yüze 
gelmek hiçte hoşa gitmiyor. 

Acaba bu defa, Garbi A nupa 
dedetl bir netice alacaklar ve bir 
anlaşmaya varacaklar mı! 

Bugünkü hale göre böyle birşey 
kolay kolay ümit olunamaz. 

Yine uzun ozadıya görüşmeler 

başlryacak, yine Garbi Avrupanm 
sulbü ile Şarki A vrupamn sulbü 
ayırmalı nu, ayırmamalı mı? nokta.. 
t.alan uzun uzadıya münakaşa edJ
lecek, yine sulhün layenkasim olqp 

olmadığı tetkik olunacak, huli.sa 
yine içinden çıkılması için menfaat. 
le.rin ahenkleşmesi, ideolojik müca
delenin hududunu tayin etmesi la· 
mn gelen bir mUnaka.,a başlıyaca:k. 

Evet, bu münakaşa ba.,lıyacak, 

faka bitecek mi! işte bunu kolay 
kolay nmmamaktayız. 

s 

!(flEK 
Taıdelen 

Dün, belki on on be.5 senelik bir f • 
sıladan sonra Ta.jdelene gittim. 

Ta.5tfelen, bizim ~uklu~"'lUlluzda 
bir uzak memleket idi. Sabahtan er
ken, amma güne~ doğmadan kalkılır, 
öküz arabala.n hazırlanır. Yemekler 
pi~irilir \·e yola revan olunurdu. Bu 
yol aşağı yukan altı saat kadar sürer 
ve ancak bu suretle Alemdağı korusu.. 
na gidilirdi. 

Sonralan at arabaları ile dört saat.. 
te ve daha sonra bisikletle bir buçuk 
saatte giderdim. Hatta bir bisiklet 
partimizde bardaklardan boşanırcası· 
na yağan bir yağmurdan dolayı eve 
)ilk arabasiyle \'e ancak gece yansı 
döndüğümü de hatuhyorum. 

Ondan sonra bir veya iki defa oto. 
mobille gittim. Yollar bozuk ve ara. 
balar da hurda idi. Bütün bu seyahat. 
lerin bende bıraktıklan intıba, )iiksek 
ağaçla.nn sayeleri altında derince bir 
yerde güriiJ gürül akan iki oluklu bir 
çeşme ve ~eşmenin önünde de ısuyun 
deldiği taş. (Taşdelen) ismi bundan 
kinaye. 

Bu sefer gidişimde orada çok mun.. 
tazam ve kapalı bir doldurma pa\iyo.. 
nu gördüm. Lakin ne yalan söyliye
yim, Ta.,delenin orman içinde bir pı. 
nar oluşu vasfı kaybolmuş. Gerçi 
halk için dışanya ikJ mu hık bırak. 
mı. lar, liikin ~~elen bir çeşme ol· 
muş, su safiyetini muhafaza etmekle 
beraber. Bundan kimseye şikayet ede_ 
meyiz. Herı;ey modernizme doğru gL 
derken, herşey ıslah edilirken o taş o
luklu ~şme de o halde bırakılamazdı. 
Orası doğru. IAkin keşke o haliyle 
bırakılıp, pal'YOD içine alınsa \'e o ip. 
tidai hali muhafaza edilse idi. Ben 
Avrupada birçok sıcak \'e soğuk kay. 
naklar gördüm. Oralarda halka sa· 
yun nasıl ve nereden kaynadığını gös. 
termek için membam üzerine cam ko. 
yup içine elektrik yakarlar, fakat ka
~ab olarak muhafaza ederler. vtşide 
(Sele.st.en) kay:nagmın içinden çıktı 
kaya, pa\'l'onun i~.erisine olduğu gibi 
alınmıştır. 

Bilmiyorum. M'ümkUn olabDir mi 
idi! Ukin Ta§delenin tabü manzara. 
sını muhafaza etmenin yolunu bulsa. 
lardı o meşe ormanma bu~nkü pavl· 
yondaıı çok daha fada yakışırdı. 

GönW bu ya! Ben böyle istedim. 

8. FELEK 

Atatürkün 
T el9raf ında 
Bir Tashih 

Dlinkü bültenimizde münderiç BU 
yük Önderin İsmet lnönüne çekm~ 
oldukları telgrafta "basiti,. kelimesı 
transmisyon hatası olarak "başta,, 
şeklinde intişar etmiş olduğundan 
özürler diliyerek büyük ehemmiyeti 
olan telgrafı aynen tekrar ediyoruz: 

Başvekil lsmet 1nönüne 

Hatırlarsmınz, Türk köylüsü Tür 
kün efendisi olduğunu söylediğim za 
manı. Ben• o efendinin arzu ve irade 
si altında senelerden~eri çalışmış o
lan bir ha.dimim. Şimdi beni çok he
yecana getiren hadise. Türk ~öylU . • 
sUne naçizane olsa da ufak bır vazı
fe yapmış olduğumdur. Milletin yük 
sek mümessiller heyeti bunu iyi gör
müş ve kabul etmişler ise benim için 
ne unutulmaz bir saadet hatırasını 

bana vermişlerdir. Bundan dolayı çok 
yüksek zevkle millet, memleket ve 
Cümhuriyet hükumetine yapmı~ra 

mecbur olduğum vazifelerden en ba
siti karşısında gösterilmiş olan te -
veccühten, takdiren ne kadar müte
hasss olduğumu üadeye müktedir 
değilim. Mevzuu bahsolan hediye 
yüksek Türk milletine benim asıl ver 
meyi düşündüğlim hediye karşısında 
hiçbir kıymeti haiz değildir. Ben ica 
bett@ zaman en büyük hediyem ol • 
mak üzere Türi.< milletine canımı ve. 
receğim. 

K. ATATURK 

Almanya Memnun 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman siyasi 
mahfilleri İspanya deniz kontrolU 
hakkında Londrada dört c!~vlet ara 
smda yapılan anlaşmadan memnun
durlar. 

Berlinde, bu anla~m~. lbiza ha 
disesinden sonra Almanya tarafm· 

dan ileri sürülen matalibatı tatmin 
ettiği bildiriliyor. 
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UC iSNA T ETM-15 
Bir Davacı, Mahkemede 

Tevkif Edildi 
\ 

Dün, İkinci Sulh Ceza mahkemesinde 10 aydanberi neticelendi
ri_I~miyen bir davaya bakıldı. Suçlulardan birinin kar det i, dinle
!ı.cıler a~asmdan muhakemeye karıt b. Bu sırada suçlu her teyi 
ıtıraf ettı. Tafsilatı tudur: 

HCil M 
• • •. - , Davacı Şefik isminde bir gençli. udur Şefik, hasta yatan kardeşi Yusufu, 

ıiyaret için eve gelmiş ve Ceıntl ve 
Hasan aciındaki iki arkadaşının halı • • 

uavını 

Kararı 
Bera et 
Aldı 

Resmi müessese hademesinı gahsi 
hizmetinde kullandığı iddiasile ;eçrn 
mayısta işten el çektirilen hal müdür 
muavini B. Feyzi Gerçiğin Asliye 3 
üncü ceza mahkemesinde devam et -
mekte olan muhakemesi neticelenmiş 
v B. Feyzi Gerçiğin beraetine karar 
verilmiştir. 

Sevgilisini 
Yarahyan 

Genç Tutuldu 
.Evvelki gün, Fazlı ile Hayri}'<? adın 

da iki J?enç Büyükadada gezdikten 
sonra, akşam üzeri Köprüye dönmüş
ler, vapurdan çıktıkları zaman hır 

mesele yüzUnden kavga etmiye baş
lamışlardır. Birdenbire çok hiddetle
nen Fazlı, sevgilisini bıçakla iki ye • 
rinden yaraladıktan sonra kaçmış ve 
nihayet dün Kasımpa.5ada ~ir akra
basının e'vinde yakalanmıştır. 

çaldıklarını ileri süriiyordu. Bn iddi
aya göre halıları Cemil çalmış. ertesi 
giln Haeanla beraber Hulusi adında 
oir halıcıya satmıştır. 

Yusuf, evvelki celselerde dinlen • 
mişti. Dün de hakim karşısına Ha . 
san getirildi. Reis sordu: 

"- Oğlum, karakolda verruğin i
fadede berber dükkanında otururken 
Yusufla Cemilin sana bir halı getir· 
diklerini, bunu ertesi gUnU Hu fısiye 
sattığını söylemiŞsin. ftalbuki mah
kemede, Cemille beraber Yusufa git
tiğini, fakat evden evvela Cemilin çık 
tığını ve ertesi gUnü de sana halı ge
.irdiğini bildiriyorsun. Bunların han
gisi •doğru?,, 

Bu sırada dinleyiciler arasından bir 
adam söze karıştı: 

"-Ben Hasanın ağabeysiyim l{or 
kudan hakikati söylemiyor.,. dedi. 

Reis, duruşmıya karışan bu dinle
yiciyi dışarıya çıkarttırdı. Suçlu da 
hakikati sl>y!iyeceğini bildirerek şun
ları anlattı: 
"- Ben berber dükkanında oturu. 

yordum. Yusufla Cemil, bana bi" tor
ba içinde halı getirdiler. Yusuf: "Bu 
halı benimdir. Sat, 150 kuruşunu Ce
mJe ver, fist tarafını senden alırım,,, . Kızgan Tava ya 

Düşen 
Yavru dedi. Sonradan anladığıma göre, Yu

suf, bu halıyı ağabeyisi Şefiğin evin-

Ayvansarayda oturan Yaşarın e • 
vindı;, kabak kızartırlarken 3 yaşın
daki Fikret tavaya doğru yuvarlan
mış ve vücudünün muhtelif yerlerin
den rı.ğır surette yamnışt:ır. 

Bilecikte Bir 
Tren Kazası 

Bilecik, (TAN) - Bileciğe gelmek· 
tc olan marşandiz treni Karaköyün 
Naldövcıı mevkiindeki dbnemeçte Ka
raköylü 'Mustafa kızı elli yaşlarında 
lCmineyc çarpmış, kadıncağız başın . 
dan ağır surette yaralanmı§br. 

Yaralı kadın ayni trenle buraya ge 
tirilerek memleket hastanesinde te
davi altına alınmıştır. 

Merzifonda Bir Ev Çöktü 
Merzifon, (TAN) - Alala köyün

de bir ev çökmüş, iki adam altında 
kalarak ölmüştür. 

den çalmış. 
Yusuf sabıkalıdır. Beni ölümle teh

dit etti. Korkudan hakikati sakla . 
dım,, dedi. 

Hakim, Yusufun hilD.fı hakikat )'C· 

minile, Cemile hırsızlık suçu isnat et
tiğinden dolayı hakkında takibat ya

, pılmnk nzere müddeiumumtıiğe tez . 
kere yazılmasına ve Hasanın serbest 
bırııkılmasına karar verildi. 

iki analı 
Çocuk 

Dün altıncı hukuk mahkemesinde 
iki analı çocuk davasına devam edil
di. Fatma, lthan, Ali ve Nezah<!t mah 
kemede bulundular. Evvelce Ati ta -
rafından sulh cezada açılan da,·Dnın 
dosyası gelmediğinden duruşnıJ baş
ka bir güne bırakıUı. 

---
- Peki bu Kamran Beyle -Nurullah Beyin su • • 

ratları nasıldı, renkleri niceydi? 
- lkisi de ter bıyık .. bembeyaz .. gelin kızlardan 

nazik. Birisi emme yavu: zengindi. Babası paşa mı 
imiş ne imiş. Her hafta ~ohça bohça armağan gön -
derirdi. Şeater mi istersin, lokum mu ararsın? ipekli 
bağlrklar mı, kadifeli frenk hır kalan mı?. Herşey 

nerşey ... 

TRAMVAYDA 
ABDEST 

D 
.... ~0.ZMUŞ . d 
un uçuncu ceza mab.Kemesın e 

tuhaf bir davaya bakıldı. Suçlu, 48 
yaşlarında Tahsin isminde bir bele
diye memuru idi. Tramvayda alenen 
abdest bozduğu iddia ediliyordu. 

Tahsin, mahkemede hadiseyi §Öyle 
anlattı: 

.. _ O gece, kızımın nikah merasi
mi vardı. Toplantı sabaha kadar de
vam etti. Sabahleyin, Bahçekapıdan 
tramvaya bindim. Beyazıdı geçerken 
yanımdaki bir adam, abdest boz -
mıya başladı. Görüldüğü sırada tram
vaydan athyarak kaçtı. Biletçi beni 
zannetti.,, 
Tramvayın biletçisi Şevket şahit 

olarak dinlendi. Beyazıt istasyonun -
dan kalkarken bir müşterinin arka 
taraftan bindiğini ve kendisine bağı· 
rarak bir yolcunun üzerine doğru ab
dest bozduğunu haber verdiğini söy
ledi ve: 

" T - ramvayın arkasına koştum. 
Hakikaten bu adamın abdest hozmnk
ta olduğunu g-ördUm ... ., dedi. 

Dinlenen diğer şahit Rama1an d~ 
biletçinin bu şehadetini teyit etti. Kı
sa bir müzakereden sonra, mahkeme, 
suçlu Tahsinin 15 gün hapsine karar 
verdi. 

Limana Gelen Yatlara 
da Kolayhk 
Gösterielcek 

Tilrkiye Iimanlanna gelecek hususi 
yatların da bundan sonra seyyah ge
mileri gibi ayni muameleye tabi tu
tulmaları kararlaşmıştır. Yalnız em
niyet memurları yatları ticari bir mu
amele yapmamalarını ve yolcu alıp 

vermemelerini kontrol edeceklerdir. 

Antalyada Bisiklet 
Yarışları 

Antalya, (TAN) - Bisiklet seri 
yarışları bitmiş, Akdeniz klübünden 
Mihri birinciliği kazanmış ve kendisi
ne b\r saat hediye edilmiştir. 

İkinciliği kazanan SUleyınan ismin. 
deki gence de bir saat hediye olun
mu"tur. 

[--·Askerlik ışleri \ 
Ehliyetnameliler Çağırılıyor 
Fatih askerlik şubesinden: 
Orta ehliyetnameliler 1 temmuz 

937 de Yedek Subay okuluna sevke
dileceklerdir. 25 haziran 937 tarihine 

15 Haziran 1937 Salı 
Öğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk musikisi. 12.50 
Havadis. 13,05: Muhtelif plak neşri
yatı. 14,000: Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30: Konferans: Beyoğlu Halke
vinden naklen Bay Semih Mümtaz : 
(Eski ve yeni muaşeret telakkileri). 
19,30: Konferans: Eminöni.i Halkevi 
Sosyal Yardım Şubesi namına: Dr. 
Kazım Esat (Çocuklarda diş baınmı) 
20,00: Belma ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev. 20,45:Cemal Kamil ve arka
daştan tarafından Türk musikisi ve 
Halk şarkıları (Saat fi.yarı). 21,15: 
Radyo fonik dram: 22,15: Ajans ve 
~orsa haberleri ve ertesi günün prog 
ranıı. 22,30: Plakla sololar, opera ve 
operet parçalan. 23,00: Son. 

Senfoniler: 
21,30 Bilkreş: Bobesko'nun ida 

resinde senfoni (Saint - Saens, 
Bruch, Beethoven). 22,15 Laypzig: 
Eski Viyana senfonik musikisi. 
22,30 Paris P. T. T. : Mendelssohn, 
Mozart, Gounod vs. 

Hafif Konserler 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak 
konseri. 7,30: Orkestra. 11 Paris 
kısa dalgası: Plak konseri. 11,30 
Holanda kısa dalgası: Eğlenceli 

program. 13,10 Bükreş: Romen 
musikisi konseri. 13,10 Paris kı
sa dalgası: Strasburg'dan konser 
nakli. 15 Prag kısa dalgası: Hafif 
:musiki. 15,25: Orkestra. 15,25 Ro
ma kısa dalgası: Kanşık musiki. 
16,20 Paris kısa dalgası: Plak. 16, 
25 Prag kısa dalgası: Hafif mu
siki. 20,15 Varşova: Hafif musi
ki konseri. 20,20 Bükreş: Mando
lin orkestrası. 20,30 Holanda kı
sa dalgası: Fi1ips stüdyosundan 
karışık eğlenceli program. 20,40 
Viyana: Karışık musikili program. 
20,35 Prag : Askeri bando. 21,40 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
21,50 Peşte: Radyo orkestrası 
22,05 Milano, Florans: Nevyork
tan nakil: Yeni Amerikan musi
kisi. 23,0~ Prng kısa dalgası: Ha-

-&it:. .-ı..-4-• ......_un :t..:-! 001 •'"\J'\ Z>\&••• 

reş: Eğlenceli musiki. 23,20 Viya
na: Orkestra refakatile flüt kon
seri. 23,20 Prng 4 Uncü Şarl za
manına ait kilise musikisi 

Opera, Oı>eretler 
20,45 Varşova: Borodin'in " Le 

Prince tgor,, operasının birinci ve 
ikinci perdelerini operadan nakil. 
22 Roma: Offenbach'm "Hofma
nın hikayeleri,, isimli operası 22,45 
Milano vesaire: "A colpi di buna,, 
isimli operet. 

Oda l'tluslkisi: 
15,45 Prag kısa dalgası: Sesli 

kuartet tarafından halk şarkıları. 
16,15 Roma kısa dalgası: Oda mu 
siki triyosu. 18,25 Prar Ymlı saz
lar kenteti (Mozo.rt). 

16,05 Prag kısa dalgası: Piya-

- Ya öteki? 
-No.34-

Bigada Y af Ilı 
Köy Okullarına 

ihtiyaç Var 
Biga, (TAl ) - Diğer yıllardaki

ne nisbetle burada bu sene köy kültü 
rli daha canlı, daha verimli olmuştur. 
Köylülerde okuma aşkı, şehirlilerden 
çok fazladır. Hele Bigada orta okul 
açılalı bu heves bir kat daha artmış
tır. 

Vakti hali müsait olan her köylü
niin birinci emeli çocuğunu okutmak, 
cahil bırakmamaktır. Lakin Biaada o 

köy çocuklarının barınmalarına mü
sait talebe yurdu veyahut buna ben
zer müessese olmadığından evlatları
na pansiyon bulmak için birçok ba
balar nereye başvuracaklarını bilemi
yorlar. 

Bütiln köylüler, köylerindeki ilk o
kullann beşer sınıflı olmasını istemek 
te, Uç devreli mekteplerden yavrula
rının hakkiyle istifade edemedikleri
ni söylemektedir. 

Bugünlerde tatil edilen köy mek
teplerinin her birinde müzeler, ser
giler açılmış, talebenin elişleri teşhir 
edilmeğe başlanmıştır. 

Partinin lzmir 
Sporcularına Hediyesi 

İzmir, 14 (TAN Muhabirinden) -
Cümhuriyet Halk Partisinin satın a
larak gençliğe hediye ettiği Karşıya
kadaki UçüncU stadyum sahasının ha 
zırlanmasına bugün başlandı. Bu mü 
nasebetle Vali B. Fazlı GUleç bir nu
tuk söyledi. 

Taşköprüde 

Klüp Faaliyeti 
Taşköprü spor klübU umumi kon • 

gresini toplıyarak nizamnamesinde 
bazı değişiklikler ylpmış ve yeni ida
re heyetini seçmiştir. Idare heyetinin 
baı:mıda kaymakam vekili vardır. 

YENi NEŞRIY AT 

Kırmızı - Beyaz 
Maruf spor muharrirlerimizden Ta

lat Mitat tarafından kurulan "Kırmı
zı - Beyaz" spor mecmuasının ilk nüs 
hası dün intisar etmisijr. Hafunın 
bı.itun spqr hareketlerim yazı ve re-
simlerile ihtiva etmektedir. Tavsiye 
ederiz. 

MUGI ... A - Muğla Halkevlnin bu 
isim altında çıkardığı derginin 4 üncü 
sayısı da neşrolunmuştur. 

no ve oda musikisi. 18.30 Roma 
kısa dalgası: Napoli havaları. 22, 
05 Prag kısa dalgası: Oboe piyano 
konseri (Schmann). 22,25: Halk 
şarkıları. 23,15 Be1grad: Çift pi
yano konseri. 23,20 Peşte: Piyano 
konseri (Beethoven, Brahms). 

Dans mu~ikisl 
2'1 Laypzig . 24,15 : Peşte. 
l\luhtelif 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça, Türkçe ve Rumca program. 

15 - 6- 937 =-
Suni Kan 
icat Edildi 

. ı:nO· 
Viyananın Sero • Therapeutı~~ .. 11. 

essesesi doktorlarından Friecır
Gottendenker iki yıllık tecrubcle:,: 
den sonra sun'i ıkan icadına rnuv 

"tr 
fak olmuştur. Bilhassa askeri ınu 
hassıslar bu icat ile alakadar oıı:nut 
lar ve bu icattan harp zamanı.nrııt .,j 
da çok büyük istifadeler ten11Jl 
leceğini söylemişlerdir. . 

Doktor Gottendenker ise, ibtil'I" 
mın harpte olduğu gibi sulh zatıll' 
nında da insan hayatını kurtara: 
hizmet edeceğini anlatmış ve ŞU 
leri söylemiştir: 
"- Fazla kan kaybedildiği za -

man bu kanı silratle telafi et~ 
lazımgelir. lnsan kanı için bu ı11-
hemen teHifi etmek imkanı heT ,Z 
man mevcut değildir. Onun ye 
tutacak bir şey icadı lazımdı tecrO" 
belerim sayesinde dayanıklı ve te • 
miz kan yapmıyn imkan buldUill 

Malatyada 
Hastane 
in sa atı 

Malatya, (T~N) - Hususi tdJI" 
tarafından yaptırılmakta olan bil1"' 
ve asri hastahane inşaatı ilerle~ 
binanın çatısı atılmıştır. Geçen ,,.,,. 
bir yangın neticesinde yanan sineıllf' 
da yeniden yapılmaktadır. !smetP~ 
bahçesi çok mükemmel bir tar-
tanzim edilmiş ve açılmıştır. Bah~ 
yazlık sinema tesisatı da yapıJınıştd'· 
Yerli hükfımet konağı inşaaU hBytlO' 
ilerlemiştir. 

Açılacak büyük mensucat fabrilEI" 
sına ait muhtelif binaların inşa:; 
hararetle devam olunuyor. Söyl 
diğine göre, asıl fabrika binasının tr 
mel atma merasimi yakında ya~ 
caktır. 

Dakti'o arıyoru 
Türkçesi kuvvetli, 

ser 1 y cu .. aı LJll '·"·"''' ,.., 

arıyoruz. AN idare· 
hanesine müracaat 
edilmesi. 

TAN 
&BONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi --
:'400 Krt- l Seno 2800 Kr• 

750 " 6 Ay 1500 .. 
400 " ~ '\y 800 .. 
ı50 " ı Ay 300 .. 
Milletlerarası Posta ltuhadın9 

dahil olmıyaı:ı memleketler lçiıl 
30 • 16 • Q • S.S ''.radır. 

" ..... ... , __ .... ..., ... 
----

mız üstünden geldi geçti. Hep oralarını alan talall 
etmeğe başladı. Bölükte okumak bilenler söyledi. 

- öteki de ceride, kitap düşmanı. 
- Kitap düşmanı mı? 

- ikimiz, önce şu siperi aşaıun. Baı:ıcuım ileri.. - Sonra mı? dedı. Biz karşı sipere girdiaimiz za-
Elbette bu asker haram süt emmemiştir. Arkamız- man, ikisi de istinat yerinde upuzun yatıp dururdu. 

Tayyaresinin kanatlarına kendi eliyle (Yaşa Tiltw 
kiye!) yazmış. Efendime söyliyeyim, tam en gü# 
bürtülü bir sırada makinesi mi sakatlandı ne old._ 
daha ... kuş gibi görünürken makanizma yayı gibi 
döne döne hücum hattının gericiğine indirmesin ıni f 
O patırdı içinde yüreğimiz hop etti. Acap IstanbıJI 
Kartalına birşey oldu mu diye meraklanmağa bat" 
!adık. Hem ileriye koşuyoruz, hem arasıra arkamıza 
bakıyoruz .. Derken efendime söyliyeyim. Arkadall 
bir ses işittik. 

- Her posta bir zembil dolusu kitap, ceride ge-
lirdi. 

- Pekfılti. Bunlar ne oldu? Şimdi nerede? 
Bekir yutkundu, gözlerinin ucuyla dağlarsı hıı ktı. 

(ısık bir sesle: 
- Şehit... 

Diyebildi. Erden, ayni sada ile tekrar sordu: 
- Kaçarken mi? 
Bekir birdenbire irkildi ve yumruğunu sıkaraK 

sesini yükseltti: 
- Yoo .. Kaçarken mi? Dört ay beraber bulun

duk. Kaçtıklarını görmedim. Hem efendim, sana bak 
anlatıvereyim.. Bir gün Zıgmdere boyunca hUcum 
var dediler. Karşıdakiler ~unu sezmiş, gülleyi öyle
cesine savurmağa başladılar ki, kimse göz açmağa 
vakit bulamıyordu. Kasaturaları bile zor taktık. Gel 
gelelim hücuma. Ne yalan söyliyeyim, asker de za
bitler de donakalmıştık. Bilir misin sen orasını? 
Ahret gününde cehennem kurulduğu vakit, Çanak· 
kaleden örnek alıp kurulacak. Allah bir. böyle ... KB.
miran Efendi bizim ikinci takımın zabitiydi. Oteki de 
üçüncünün. Bir aralık baktım, bizimki, siper içinde 
arkamıza sürünerek, benim sol tarafıma geçti, gü
rültü içinde Nurulak Beye bağırdı. O da yanına gel
di. Biribirlerine dediler ki: 

- Böyle olmaz. 
- Ne yapalım! 

dan fırlarlar. Inanır mısın efendim? Tüylerim dim Emme gene elele, gene bayrak elde, gene o hançer 
dik oldu. Haram sUt mü? Benim babam Dömekede acuvunda. Solumuzdan bıçkıya uğramıştık. Bilir mi-
kaldı, ben ki.içümendim. Büyük amcam eski Mos - sin, bıçkı nedir bıçkı? .. Biz askerler mitralyöze öyle 
kofta, Şikadan dönmemiş .. Tabanım hemencecik is- deriz işte .. Bizim iki takımdan beş altı kişi ancak 
tinada bastı, avuçlanm kenetlendi, iki zabit hala ko- sipere girebilmiştik. 
nuşuyorlardı: - Sen o zaman yaralanmadın mı? 

- Oyle ise hadi dediler. Nah bu gözlerimle gör- - Ufa değmez.. Gövdemden ikicik kurşun geçi-
düm. İkisi de elele tutuştular. Kô.miran Beyin elinde vermiş? ı 
ktiçük bir bayrak. ötekinde de bir hançer vardı. - Gördün mü ya? Demcık Istanbul çocuğu, taze 

lki hamlede siperi çıktılar, ikisi birden haykırdı- kızdan nazik amma, çelik siperlere, cehennem ağız· 
lar: !arına saldırıyor. 

- Yaşa Türkiyt Bekir, atının boynunu okşamak bahanesile eğildi. 
Siperler inledi, göklerin gUrUltUsü sanki sustu, gö- Yanık çehresi utançtan kıpkırmızıydı. Kekelemeğc 

rUnmezden geriden bir kuvvet geldi, hepiciğimiz başladı: 
kendimizi siperlerin dışında bulduk. Bir nefeste na.- - Ben, söz temsili demek istedimdi. Yani .. Mese-
sıl sıçradık, nasıl bakıştrk, nasıl yürüdük, h8.la bile- ıa. .. Hani görürdük te. Hem öyle işitirdik te ... Yalnız 
.niyorum! Onde iki ter bıyıklı, gelin kızdan nazik Is- bu kadar mı? Hele bir Galiçyadakini bilsen .. 
tanbullu mUifı.zim .. Arkadan mahşer .. Bir Allah Al· - O da mı Istanbullu idi? 
lahtır koptu... - O tam stanbul çocuğuydu. Adını Istanbul kar-

Bckirin gözleri ileride, yumruğu havada kalmış- talı koymuşlardı. Tayyareci idi. Her muharebede ba· 
tı. Erden bu sakat gazinin, o mühip şeklini bir sa- şımızın üstünden geçer, karşıya bomba, bıçkı yağ-
niye seyrettikten sonra içini çektid dmrdı. 

- Ey! Sonra? - O da mı şehit oldu. 
Bekir kendine geldi ve bu sefer ağır ağır, ağlıyan - Ecel bu .. B\rşey dinlemez. Bir gun gene taar-

bir ses, hicranlarını kar§ısındakinin ruhuna damla ruza kalkmıştık. Bir baktık ki staobul kartalı, gU· 
damla akıtan bir sesle: rUldUye gUrUldUye arkamızdan uçup yatır.. Başı-

- Ben yerde de dövüşürüm! 
Diye haykırıp durur. 
Bir bakıverdimdi, ne göreyim? Sakat tayyaredeıl 

inen Kartal mlilazim, elinde tabancası, bize doğrll 
koı;nıp gelir! Saflara sokuldu. Göueri kançanağı gi
bi.. Rengi sapsarı ... Emme dudakları gülüyordu beP: 

- Ben yerde de dövüşürüm kahbe tali diyip atı-
lır. 
Doğrusu dövüştü. Tabancanın son kurşunu bitti. 

Dil.şen bir askerin tüfeğini kapt1, bizim Cadı Mill&
zimin yanında koşmağa başladı .. Bnşladı emme ... 

- ? ..• 
- Yazrk ki bir şarapnel gövdesini yağ gibi eritJı. 

verdi .•. - ......... . 
- ......... . 
- Cadı Mülhim mi dedin? 
- Hımm .. Oy le ad takmışlardı. Neden bilen tnf T 

Gece demez, gündüz demez, ateş, top. tUfek detne ... 
Karşısında hangi siperi kumanda etseler .. Biraz scdl 
ra o siperin ya içinde, ya başında görUnUrdl-

Gazaya dönü§ümüzde bir bacağını kaybetmiş.•• 
- Nereliydi o? 
- Fatihli derlerdi. 
- Fatih nerede biliyor musun? 

(Arkası var) 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRIRf 

'r Ahmet Emin YALMAN 
ıtdN'ın hedefi: Haberde, fi· 
.. e, her feyde temiz, dü· 

l'üıt, •aınimi olmak, kariin 
!:'2eteai olnuya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

4tatürkün ı .s 
ltecayeslndekl Mana 
~e büyük bir zirai lcallrmma =--dedir. Toprapı verim lmclre

llb61....~' köylünün latlbaal kabl
.. ._.. S)OPJtmak I~ hlik8met ae. 
~rl tetkikat yaptınyor. Şl.m. 

Cümhurlyet ıdanllnln feylsU mlahat banketi 1ay"9la4e tenllklye ka\'11fUl Denimde "Vaktiyle •lyret h&yatmm başında bulunanlar: 
Af14ı Abbas Helal ~ AP Bahtiyar Atl)'retl Reisi Söleyman ala • Şeyhuanlar kolunun bqı, Seyit Rıza 

.. ~ta dayanarak genJt mlk
:::: faauyete geçmek üzere ha.arla· 
lellı • 8a maksatla memleketin muh. 
....__ llhalarmda büytlk zirai llombl
~-kuruımuı dUttlnöltlyor. 
~amada Atattlrk, zirai kal· 
he birer muvaffakıyetıt teertı.. 
tJJ ....._. teekll eden çlftlllderlnl he-

6300 Kilomet re 
Ye etnuş buhınuyor. 
~ çiftlikler mükemmel birer kom
leıd. nttmmıesldi.r. Çünkü bu çHtlik
l'hldı Verlm8iz annedilen toprak ve. 
"- hale getlrilmlş, ~şma ta.rznı
~ 1110dern metotlar tatblll edilmiş, 
"af 1'Va ve hayvan yetlttlrmede mu. 
leı- falayetll semereler veren tecrübe. 

M·urabbalık Bir 
hPllmıt ve sonra ~ ko::eratlt tetldl&tı vttcude getlrlbnlf 

bt tlftukıerln doğrudan doğnıya sa
~ P&ıarlarile irtibatı temin olun. 

D .rsim, memleketin, 6300 y rt p 
g~n'.~.iğ~~~e~~~=:r.- u a rças 1 
rınlıgı 70, genıtlıgı 90 kılo-
metredir. Etrafım çe•iren 

tur. 
llae ~tattlrk bu çlltlllderi hecllye et
ille kle, zirai kalkınmada hilkftmete ör. 
tat kler vermiş oluyor. Hllkflmet Uk 
...:.Mı.q bu çiftlikler tiurlnde yapa. 
~ clalaa Plllt bir mlkyuta faallye-

memleket kıaıınlan tunlardır: ı ı )) a 
Şimali Şarkide: Erzurum-Ter. e lr s 

1 
m caıı - Mamalıatun. Şimalde: Er-

ıtncan, Kemah. Garpte: Kemaliye 
ve Arapkir. Cenupta: Elials, Keban 
maden, kısmen Palo. Şarıkta: Kıs. 

~lllr. 
4e 8q sebeple biz bu kıymetli hediye-

• liral lnkıllbm tohumlanm görU. 
~~ Bu tohumJar lnkif&f edip dal
;...._ saldıkça, memleketin zirai ha· 
~ -~~!şec.ek, köylü refaha erecek, 
.:.~VJUye en büyük davasını hallet. 
·· ...._,e tnnvattak olacaktıt. 

men Palo, Erzincan, KigL 
Yedi milyon arazisinin yalnız bir 

buçuk milyonunda ziraat imklnı 
vardır. Yarım milyon mera ve or -
manlıktır. Be~ milyon da kayalık
tır. Fakat ziraate ait araziden de 
pek az istifade ediliyor. Bu arazi 
kısmen mera diye kullanılıyor. 

Nüfusu 65 bin ile 75 bin aral'mdA. 
tahmin ediliyor. 

1 .. 1. IUUİWtfi __ ... _ _;.....__~~--

D erstmln ilk sakinleri tama. 
mile TUrktUr. Bunu dere, Sovyet R..;yada 

~eler Oluyor? tepe iıimıerinden anıamak mum • 
iündilr. Sonradan gelenlerden gar. 

.._~"Yet Ru.cıyada ordu kuma•uta.nla- bi Dersimliler, Horaııandan gelmft 
~:ıu birkaçı idam edildi. Diğer bir· olmak iddiasındadır. Zazalar Orta 
-çı hltA mevkuf bulunuyor. Asyadan gelmişlerdir. Kafatasının 

l>aba tetekkWllne ve seciyeye bakılıraa 
~ Troçklstlerln muhakeme ve hepsi TUrktUr. Fakat ilk zaman • 

• 

>'ada uoutulmaını§ken, Sovyet Rus. larda Iran ve ŞiUiğtn tesiri altın. 
fi .. _ Yeni bir ihanet şebekesinin mey. sine yüz senedenberi muvaffakıyet-
-.. da kalmış"ardır. Sonra aralannda 
~t tıa<anlması bertarafta garip le karşı durduklan için maişet kay-
aı..~~re yol ~or ve bu büyük mu- ya,ayıp giden iptidai dinler, kıs - nakları gok dar kalınıttır· En lpti-
"--...nuı düğümünü kimse ~mi- men Şafilik ve kızılbathk kılığına dai devirlerde bile nakliyata hizmet 
ıror. girmi~lr. eden tekerlek henUz Denim haya. 
.. Sovyet Rusyada ne otuyor? Bu lha. Çok gariptir kl, Tanzimat za • tına girmemiştir. Ekser kımnlarda 
.. et manmdanberi buralan memlekete 
lr...a Ve hıyanet teşebbüsleri ne vakte tekerlek geçec.ek patikalar bile yok 
~.devam edecektir? Sovyet hU. yakla9acak yerde akllne olarak u- gibidir. Nakliyat yalnız hayvanla 
-.ıetl, zaklaımıştır. Dersim dağlan yeni al fa.1_ en kuvvetli unsurlamu ıneden rUlği .yapılıyQı ki, tabii çok pah ıya g~. 
...... Ya mecbur kalıyor! medeni teıirlere kartı ge n liyor. Keçi lalı, yüa, deri, pq.muk, 
Bu muhkem bir kaleıi olmuttur. De-

a..L •uallerln cevaplanru verebilir- peynir, kilim, fasulye, mercimek, 
;"'· bu büyük muammanın düğümü- rebey'Jğln en lptidaf §ekli buralar- bal, balmumu, yağ, cevil. odun, kö-
"'~~ kısmen ~ye muvaffak ola. da devlet nüfuzuna set olmu3tur. rnUr gibi mahıuller çok az miktar. 
-........_ Bllhas8a saltanat devrinde çok yan· da olarak Elaziz ve diğer civar mer-
8ovyeı Rusya Stalin konstltüsyonu hş idare edilen mücadele vaziyeti, keılere iner. Tüccar, Dersime 10ku-
~ \'erilen yeni bir anayua kabul et. Türk bir muhitin Kürtleıımeslne se- lup bunları alamu. KUçilk ölçüde-
-...,ıır. Bu yua De Sovyet Dinde aoa- bep olmuetur. Hamidiye alayı tet- ki ticarette yakın vakitlere kadar 
!~t bir demokrasi kuruluyor. Hal· kilatile Kürtlere verilen imtiyaz • birtakım tefecilerin elinde bulunu. 
'!il h iar, Kürtlük hareketini bir kat da· y rd "'- ertürlü hürriyetleri tumm11tır. o u. 
=~.krat memleketlerde bile kabul ha kuvvet'endirmiştir. Yol yapılıp, emniyet kurulaaydı 
t..~'en büyük bir demokrul ku. Türk Dersim, bugün dil itibarile ve tnahaul genlt ölc;Ude pazara ln1e 
~ tefebbüs edllmlltlr. yüzde 70, his itibarile yüzde 20 ld' .,.._ 

1 
iki 1 8a büyük teşebbU&Un muvaffak KUrtlcşmlştir. Fakat TUrk dili hiç ~ utıl'Bim şekavetin n sa 0 an 

......... so.yalbmln muvaffak obnası bir taraftan kaybolmamı§tır. Ya - maişet darlığı ortadan kalkabilirdi. 
0~. Bu mu\·affakıyetin önüne pılacak esaslı ıslahat bu kuvvetli Buralarda altın, gümüş, simli kur-
:~k eDJtelleri kaldınwrli zarureti daı"t in8anlanm a7; zamanda TUrk- ıun, manganez. ve diğer kıymetli 
QYulınuttur. lilğe kazandırab!Hr. ma~enler bulmak ihtimali vardır. 

le ltaıeuerden biri politikacı TroçkJ&t.. D•r•imin Jertleri Fakat şimdiye kadar ciddt araştır-
blrl'dl. Bunlar uıemleket içinde fena ------ - ma yapılmamıştır. Bu madenler de 
.__ hlwa yaratıyorlardı. Bu bulan.k Q ersimde normal bir durum kolayca halka rec;inaıe fırsatı ve • 
=~YI temizlemek li&undı. Zaten ya- olsa iki milyon dönUmHlk rirdi. Dersimi bilen'er. vakm bir 
d._.. tetkikat bu adamlarm hıyanet tarla ve mera 60, 70 bin insanı ko- istikbalde bu güzel dafhk arazinin 
.. ~~ine \'Bran teşebbüslerini mey- layca geçindirebilir. Fakat ağalar, dahili bir turizm hareketi uyandı-
~ çıkarmııt.. Bunlar aesalanm yol yapılmasına ve emniyet ve me- raca~r ~Upheslz görüyorlo,. 
töl'dWer. Birinci enıel kalknuş oldu. deniyetln kendi ara\anna yerleııme- I 

"allat bunlar memleket clahDlnde ı:::ıı:=====--=---==-----=- _,"""'.t::-ima~i-h_aa-..:...yt ___ _ 
llılideıı cizllye büyük bir teşkilat vü. naıılar, cemiyet için tehllkeU ve r.a. M emleketin büt\ln toprafl ve 
~-CetirmlşlerdL Bu teşldl1tı arat- rarh bir kuvvet olmıya ba.,larnışlar. mahıulleri ağalann elinde. 
:-..-.en akd ve hayale gelmlyen sır- dı. Bunlann mevcudiyetleri ctPmokra- dir · Emek aahlplerine lSlnılyecek 
1., kfJffettUer. Eski nesilden kalma si kumuya mAnl idi. Stalln biitUn fır· kadar yiyecek verirler. Bufday ek
~, llUnan Ue kuvvet ve kudret sahibi ka teşkUltmı baştan bata ıslah etti. ınefhıi yalnız af& yer. Halk, dan 
:~~- lnsanlaruı Troç.1d Ue elele ver· Batta bulunulan. kenara attı ve h.ı. ekmett ve fasulya ile geçinir. Fa
-....ın meydana çıkarıldı. Bunlar ara. km ltlmadma mazhar klm9eler lf'Çlldl. kat bu ckflık: arutde hava ve au 
'lada kaınaaduılar ~ meusoplan. Ayni ıslahat tnıdtınyoalan1a ya. mtlkenunel olduğu için aaflık •e-

t.o~, btiyu)l ma!(amla~ işgal eden sabo. pılclı. vlyesi yllkaektlr. 
l'lar vardı. bdncl

0

partl olarak bun- Ve bu suretle Sovyet ilinde demok- Şakavet tabii bir mealek halin· 
laı,. temizlenmesine lüzum vardı. rasl kunıuya mini btitttn engeller bl· dedir. Ananeleri, lytnlert vardır. 

l'akat bunlar ortadan kaldınlmak· rer birer ayıklandı. Civar kazalar ldet hallndeki teca-
la engeller bertaraf edilmiş olmuyor. işte Sovyet Dinde gördUğllmlU bll.. vUzlerden bıkmıılar, uaanmıflardır. 
::-.:ÜJılst fırkuHllD .memleket da. tün bldlaeler bu temlzlmıe am,llye.. Buralarda yUz elli bin vatandae ile· 

teeekktiuerl bafmda bulu· sinin muhtelif safhalandır. nelerdenberi emnivetalllik ldnde ya 

" ' - llılıi.W,e~~ 
-.~ . 
-~ .......... 

§amıelar ve takilerin tecavU.ılerlne 
rna1'111 bulunmutlardır. 

1931 de Kemaliye Ticaret oduı. 
nm buırladıfl bir muhtıraya göre, 
bir ay lglnde yalnıı burada 10ygun
culuk yUJtlnden 60 bin lira zarar 
görülmiiftür. 

Dersim halkı kUc;llk kUçtlk aıılret. 
lere ayrılmııtır. Bunlar normal ıu
rette biribirlerile iyi geçinmez. A
ralarında aayısız kan davalan ve 
muallakta kalmıt aoygunculuk he. 
Bapları vardır. Fakat dağların te -
pesindeki pki inleri haricl teca • 
Yüze manız kalmca atlretler der
hal elbirliği yaparlar, aralarmda 
hükumete sadakat roıu oynıyanlar 
olsa da bunlara hiçbir zaman iti
mat edilemez. 

Dersim ailelerini ovaya yerlet • 
tlrmek lçln defalarla teşebbt111ler 

yapılmıştır. Ova halkı, emvali met
rftkenin elden gitmeıi korkusile bu
nu hoş görmemi•tir. Bir taraftan 
hükiimete, Deralmlilerin ova köylü· 
lerini Kürtlqtirdiği hakkında 3i • 
ki.yetler yafdınlmıştır; bir taraf. 
tan da ovada yerleoen Dersimliler 
arasında hUldUnetin te~ebbUslerı hak 
kmda fena propagandalar yapılmıış
tır. 

Deralmlilerin laiJk<imetle 
münasebetleri 

O ersimliler, askerlik ve verJi 
hususunda hUknuı~te borç

lannı hiçbir zaman tamamile öde
memltlerdir. Tamtmata kadar bu'
radan uker ve vergi alnıak için 
zaten hiçbir tetebblla yapılmaını,_ 
tır. 

18Tl5 te redif taburuna efrat ver. 
mek için yapılan ilk müracaatı Der. 
Bimliler cevapaız blrak1Ulllardır. 

1877 • 1878 muharebesinde Ga
zi Ahmet Muhtar Pap.nm kendi. 
lerlnaen beklediği 10 bin miliıi ver
memifler, bunun akline olarak Rus
lara yardım teklifinde bulunmutlar 
ve ha?Dten evvel kurulan ilk lat-

laları harp eanaıında yıkmıflardır. 
Meşrutiyet devrinden 10nra, hü

kiımet, Dersimin cenubuna sokul -
muetur. Fakat Cihan Harbinde es
ki vaziyet dönmUı;tUr. Aakediğinı 
yapanlann nisbeti Pertek ve Cemit
kezekte yttzde 80, Maluldrtte yüz
de 60, Namniyede yüzde 2•. Dersi
min diler taraflarında Y.\llde 10 
dur. 

Vergiye gelinc.e, 1903 te Denim 
sancağı idare mecliainin bir mazba· 
tasında Dersimden 50 bin, ıalahat 
yapılın& 80 bin altın lira vergi a
lınabileceği yazılmıştır. Fakat ta
hakkuk ettirilen vergilerin oofu 
bakayada kalmııtır. Bir aralık yol. 
larm yapılmaama kartılık olarak 
Denıimden on aene için vergi alın
mamUI teklif edilmiı, bundan da 
netice çıkmamıftır. Denıimli yoldan 
dalma korkmuftur. 1860 senesinde 
Dersimde yol yapmak için ilk adım 
atılmış, o zamandanberi tepbblla • 
ler devam etm\t, fakat daima h\1 • 
kflmetin aczlle neticelenmlıtir. 

1931 de bel kazadan 99,244 Hi'a 
vergi alınmı§tır. Bunun 48,045 U. 
ruı sayım verglJıidir. Bunun da 
20 ,515 liraaı vergi vazifelerini niı
beten yapuı-Pe~ kanamdan, P· 
ri kalan 37,530 lira diğer dört ka
zadandır. Bu varidata mukabil ay
ni senede Dersimin normal idare 
maırafı 185,650 lira idi. Bakayada 
yüz binlerce lira para vardır. 

Dersimll memlekete olan para ve 
kan borcunu asırlardanberi öde
memietlr. 

T et/ip ltarelıetlerl ve 
ulahat te,ebbiisleri 

1 85' aeııeeindenberi Denimin 
ıslahı devletin baflıca dert-

leri arasında bulunmuıtur. O ta· 
rihte ilk idari teıkilit yapılmış, Ho-
zat merkez haline konulmuıtur. Bu 
ruı 40, ~ evli bir köy iken az za. 
manda 1600 evli bir kasaba olmut· 
tur. Eskiden yapılan bir hUkfunet 
konağı vardır k;i. altı hapiaanedir. 

O zanıandanberi 11lahat için sa
ynıız tetebbU.ler yapılmıttır. Bura· 
ıı klh villyet, klh sancak olmUIJ, 
ki.h ta kazalan civar villyetlere 
b:ır:ıaıımıştı. 

Dk adım, a,iret relilerin! kua 
kaymakamı yapmaktan bqlamıı, 

fakat bunların eline zaten mevcut 
devlet nüfuzunu ilaveden başka ne
tice vermemiştir. 

Mektebe de iptidadan beri ehem
miyet verilmiıtir. 1891 de 750 ta • 
lebesi, 9 Uk mektep ve 170 tale
beli 6 medrese vardı. Mektebe ço
cuk toplamak için her çocuğa sene
de bir entari, bir kuıak, bir fes, her 
gün yüz dirhem buğday ekmeil ve
riliyordu. Bir kısım aileler bu he
diyeleri kabul ediyor, bir taraftan 
da mektebi akamete uğratmak lçln 
elden reıeni yapıyordu. 

1863 seneeinde epeyce celadet 
göıterilmiı. Denimin o zamanki 
en büyük derebeyi olan Hüaeyin 
Bey Vidine ıUıillmtıetUr. 

1892 de epeyce kuvvetli bir tedip 
hareketi olmuıtur. 1893 ile 1905 
arumda zaman ıaman ka"'ıkbk • 
lar ve tedip \ıareketlerl devam et • 
mittir. 
ı ~% da Şakir Paşa ile Dördilııcil or
du kumandanı Zeki Paea birlqerek 
eaaalı bir tedip ve ıelahat projeal 
huırıamıtlardır. Fakat Zeki Pata
nın ıonradan fikrini değiıtirmeai 
üzerine i, muallakta kalmıştır. Bu 
projeye röre, muktedir bir kuman
danın idareai altında 2l5 taburluk 
blr kuvv.tle hareketler yapılacak, 

5 

Tiirkiyenin l.viçrni 

Yakın Bir Atide De.

sim, Uludağa Rakip 
Olacak 

l'ös ısenedeaberi Dersimde medeni
yetle gerilik arumda devam edm 
çarpışmayı nihayet medenint tarafı 
kazanmıştır. Başveklllmizin. mecliste
ki nuümndan anbyoruz ki geriliği 
tasfiye hareketi esaab surette kurul. 
muştur. Taazlmat devrindenberl 1f 
batma g~ her hük6meti aciz bıra
kan Dersim afeti, Cümhuıiyet hliki
metlnin hazırlıklı, planlı tedbirleri sa. 
yeslnde milsbet bir hal saflıaama glr
mlıt bulunuyor. 

"Dersim,, hı ne demek olduğunu be. 
pimiz bildiğimizi zannederiz. Dersim 
layuıJan, t.ecllp hareketleri, ıslahat te. 
tebbu.leri diye kulajnnıza çalmmı, 
blrşeyler vardır. Fakat Denim keli
mesinde nekada.r gerilik ve iptidailik 
minalan bulundufunu tamamlle bL 
lenlerlmls herhalde aıdır. 

Memleketin hemen her kısmı elek
trik, radyo, otomobil ne demek olcla
ğunu biliyor. Dersim, tekerlek denDen 
çok Mld lnu.n icadını henüz nakliyat· 
ta kullanmıyacak bdar iptida.Dik 
~indedir. 

Dersimde yol yoktur. Tekerlekli VL 

1ıta yoktur. Mektebin, ticaretin ve zl· 
rutin adı var, kendi yoktur. Şaka. 
vet tıpla ~. ~obanbk gibi bir 
meslektir. 

Mevsimi geHace Denlmll şal<Uer o
valara yayılırlar. IUJbk zahlrelerlnl 
slllh kuvvetiyle toplarlar. Sonra kıtı 
g~ek here mlerlne çeklllrler. 
Şakavet ağalann h~ma yaprhr. 

Raik her haktan mabnun bir köledir. 
Karaabk, eehalet, korku içinde ln8811· 
dan ziyade hayvana yakıfır bir ömür 
geçirir. 

Cttmlıurlyet httktmetl, ha.4'talılJ e. 
sash bir •o.rette tetkik etti ve tedavi 
Ç9.l'fllerl aradı. 

General Abdullah bu elvana Genel 
Mülettlfl olunca binlerce Deralmllye 
8ıvaa - Enurmn hatmm lntaatında 
it buldu. Denim içindeki yol faalJyeL 
teri, diğer blr kısım Derslmllye ~ 
ma sahası hazırladı. Sonra DerslmD 
mllstahsOln en bUyttk derdine el mat. 
tı: Ba da Denim köylüsü Ue ıtehlr a. 
rumda tefeelllk eden bir lllllf tufe7• 
linin feci faaliyetidir. 

Atlret relllbda ve apnm köle9I eL 
mak yetlpnfyormuş gibi Dersim köJ
liisti tefeclnln esiri idi. 

Şehirde yetmiş lrnruşa sat.abUecell 
Yaiı bet kW'Uf& bu mutavauıta ...a. 
yor, on kuruşluk lstlhlik e,yumı oa. 
c1aa SO, 40 kunıp alıyordu. Tefealalııa 
tabli menfaati, köylttntift ıtehrln yo
hmo öğren.memesinde klL Hükfimet 
hakkında oaa daimi bir korka içinde 
bulunduruyordu. Böylee-e hem Der
slmll htikfımete dütman kalı)or, hem 
de rnalmm kıymetinden ook kU
blr kısmı elbıe geçiyordu. Umumi MiL 
f ettı,llk tefeclııln faaliyetini menetti 
ve köylüye şehrin yohınu öğretti. Bw 
sayede hem Denime para glrmlye 
beşladı, hem de htiktmete kartı oı.. 
dlişma.nlık ortacian kalktı. 

Halkın böylece köieük vazlyetladea 
kurtulmasına ve medeniyet yoluna 
~ine aplar ve tefeciler hiç mem 
nun olmaddar. Son h&dlscler, işte b9 
hot11utauzlupn uyandırdığı bir cu 
~kJşme hareketldL. 

Pek yalan bir zamanda Denim 
memleketin en asaylşll yerlerlndenbl
rl haline gelecektlı. Burasının TUrld
yenln lsvlçresl o~ gttnler malr 
dellldlr. ·-Dersim; dağlan, ıöllerl, ol'lll&ll. 
luiyle datım turlzmln en güzel ~ 
kederinden biri olmak lstldadmcJ.
dır. Munzor gölUnlin alaballğmı yi
yenler bunun Jlinyanın en nerıs balı-
• olduğunu söyıUyorlar. 

Bugüne kadar bu güzel yerler, geri 
lnsaobmn şakavet ini hallnde kalabD· 
mlş, bu zavallılar medeniyete kaıy 
durmak lhtlraslyle nesillerce kend 
kendilerini yemişlerdir • 

aşiretler arasında birliğe mlni ~ 
lunaeak, muhalefet edenler Yemen 
ve Trablusa sUrUlecek, iSrtt idare ve 
örft mahkemeler kuracak, kayma
kamlık vuifeaine ukerler getirile
cekti. 

Zeki Pap, Ermeni meeeleslnf dile 
eUnerek bu yola gitmemi,. bi lkia 
Bamidiye alaylarmı kurmu•tur 

1007 de 20 bin lillh ı tsya.n ,,.,. 
lemlıllr. O 11rada bunlara karşı 20 
tabur aaker göndermek lmklm el. 
madığı l.;ln vakit kazanmıya çab
ıılmış, teıkin edici tedbirler a1m • 
IDJltır. 1908 de layan devam etmif. 
tir. Bu aralık Meşrutiyet Ub edJ. 

CArkall 10 unr.nd•\ 
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ariciye Vekili 
Azamet ve 

Hatay Zaferimizin 
umulünü izah Etti 

Hatip,1erin Sözlerinden • • 

Ia erı At ııa Borçluyuz 
rı za Saldırmak 

De hal Ezilecektir 
ve Hudutl 
lstiyenler 

(Başı 1 incide) kiyenin tarihleri arasında şümullü bir 
mukayese yapan B. Ruşeni sözlerini 
şöyle bitirdi: 

Hariciye Veküimiz Rüştü Araı Meclis kiirıiisüncle 

sas devrelerinde en çok metanet gös 
teren ve bunun mükıifatını gören oiz 
ler ,Suriyeli kardeşlerimize şöyle 
hitap ederiz: 

Rüştü Ar as 

Benal Arıman (/zmir) 

Dil}or ki: 

Hatayda Türk, Arap, Alevi, Erme
ni vesaire gibi cemaatler vardır. Bu 
usul, müstemlekelerde halkı daima nı 
fak halinde tutmak için tatbik edilen 
bir yoldur. Bu ekalliyetler arasında
ki ihtilaflar, ufak hadiselerle derhaı 
bir uçrum olur ve bunlar bir türlU 
birleşemezler. Esasen bu usul iyi bir 
usul olsaydı, Fransa bunu kendi mem 
leketinde de tatbik ederdi. Göreceğiz 
'ki, önümüzdeki senelerde mütemadi 
bir niuı. eksik olmıyacaktır. Benim 
tahminim §udur: . 

Bu meseleyi halletmek için hangi 
yol tatbik edilmiştir? Onun için Mil
letler cemiyetine başvurmak gibi açık 
bir kapı bırakılmıştır. 

ac_ imparatorluk, her ayağa kal· 
kışında karşısında dünya dolusu dil§· 
man görmekte idi. Bugün ayağa kal· 
kan Türkiye, karşısında dilnya dolu· 
su dost görUyor. Bu, Atatürk Türki· 
yesinin ne kadar metin yürüdüğünü 
isbat eder.,, 

Bayan Benal Anman (İzmir) de. 
şunları anlattı: 
"- Bugün, Atatürk Türkiyesinln, 

ismet Inönü hükUmetinin sayısız za
ferlerinden birini daha görüyoruz. 
Türk Hatay davası, nihayet oradaki 
vatandaşlarımızın haklarını ve istiit
lallerini kazanmalarile bitti. Bütiiil 
Türklerin halaskan o!an Büyük Türk, 
elbette hariçteki Türkleri de kurt<ı
racaktı. Işte kurtardı. Artık, Türk 
anaları yas tutmasınlar. TUrk çocuk
ları müsteri!ı olsunlar. Kardeş Hn • 
tayWar, istikltıliniz kutlu, günlerinız 

Suriyeli kardeşler: . 
Bizimle muaraza etmekten vaz 

geçiniz. Sizin için çalışanlara, sızı 
bugünkü mevkiinize getirmiye amil 
olanlara minnet ve şükran duyu • 
nuz .,, 

Bunu müteakip Hariciye Vekili 
B. Doktor Aras, Manisa mebusu Hik 
met Bayurun suallerine cevap ver • 
mek istediğini söyliyerek dedi ki: 

"- Cemiyeti Akvam müessesesi
nin faydasına inanıyoruz. Beynelmi
lel taahhütlerdeTürk.iyenin takip etti 
ği usul, taahhütlerine riayet etmek 
ve riayeti istemektir. 

Hatay Davamızda 
Cihanşümul Bir 

Muhabbet Gördük 
Diğer cincuırın intihapta a

leyh:mizde bulunacaklan hak
kındaki cereyan da görülmek
tedir. Hükumetten fUnu ıora. 
cağım: Bu vaziyetin önü alın
dığına mutmain midir? Cemi· 
yeti Akvam murakabuine ina. 
myor mu? Ben, pek bariz: hak
larımızın çiğnendiğ "ni gör· 
düm, kalben mutmain değilim. 
Binaenaleyh hükUmetin bu hu. 
susta beni tatmin etmesini rica 

mutlu olsun,, 

Dün Me~•:ıte ıöz alanlardan: 
Raaih Kapfon (Antalya) 

Türkiye ile Suriyenin dostluk men· 
faatini anlayışları, Hataylıların vah
detlerini korumada gösterecekleri 
dirayet ile Cemiyeti Akvamın işi ko 
layl~mı§tır. Bunlar, Hikmet BaY!:ıra 
euwıycı. 'Vt:l ~K aeuU1:1 uır.,, 

Ankara, 14 (A.A)-B. M. Meclisinin 
bugünkü toplantısında Sancağın mül
ki tamamiyetini tekeffüle, Türkiye · 
Suriye hududunun teminine daır mu
ahede \'e anla§manm ve butJ!.ln ile be
raber ıınza ve teati olunan '.:>P.yanna· 
me, me.ktuo ve nro~kalların tas(tiki 
naklcındakf' kanun layıhasırun muza. 

ye Nazırı dostum M. Sandler'i:ı itina 
ve dirayctJ ve bilhası:sa ou)iik Baş • 
velcilimizm Londra seyahati esnasıo
da Parisı ziyareti ile Frans11 devlet 
adamla:-ı ile karşılıklı hüsnü 1.1iyet1f•r 
Uzerındekı konuşmnları baş.ıca aınil 

Doktor Sadi Konuk (Bursa), Ha
tay zaferini tarihle n>..\lkay:cse ede • 
miyece<?imizi de anlatarak dedi ki: 

nlwnu,ı ( 1 1t" 

Hatayın ehemmıyetı oerKnr oıa~ a· • 

ederim.,, 

Atatürkün Mü:d?si 

Tahakkuk Etti 

"- Hatay istiklfılinde şn.yet yurt
taşlarımızın arzularını onların istedi
ği gibi tatmin edemiyeceğimiz kadar 
zaruretler varsa, onlara bağırarak 

söylüyorum ki, Hataylılar, bizi örnek 
alın, bizim gibi birleşerek en müsait 
zamanı bekleyin. Biz bu işleri mmt 
birliğimize ve bunun en büyük sem
bolü olan Atatürkümüze medyunuz.,, 

Hariciye Vekilimiz, intihap şek • 
linde cemaatlerin ayrılması hakkm 
daki mütalealara da şu ceva1~ı ver -
di: 
"- Hatay meclisi, kendi kanunu 

nu ilk intihabın biteceği beş sene son 
radan itibaren kendi istediği gibi kcn 
dine uygun şekilde yapmak, değiştir 
mek ve düzeltmek sal8.hiyetini haiz
dir.,, (Şiddetli alkışlar) 

keresiııe başlanırken söz alan Dışişle
ri Bakanı Tevfik Rüştü Aras şu be
yanatta b..ı unmuştur: 

"Arkaaaşlarım, 
Medeniyet dünyasının bl\şında be

la gir,i patlıyan umumi harbi•ı s?n 
safhasmricı merkezi Avrupa grupu ıt
tıfakma dahil devletlerin haro saha
larındau harbin talihi neticesi birer 
birer çekilmesile açılan devrede Bü
yül< Onder AtatUrkün ilk biiyük ese
ri olan ve bu yeni Türkiyeyi kuran 
Büyiik Miılet Meclisi hüki1m~t~nın 
karşılaştığı milli davalarımız ıçın · 

nayasasr.ın hazırlanmasındaki Mıl " 
!etler e:cmıycti eksperler komisyonu • 
nun kcymetli mesaisini ve bu komi•· 
yonaa derin bir vukuf ve oUyilk bir 
gayretle çalışmış olan kıymetl~ ar -
kadaş1rn Menemencioğlunun mUhiJJ\ 
hızmctinı ve bu komisyona riyaflet et• 
miş ohm Belçikalı profesör Burkeniıı 
büyı.ik !tct.biliyetini ayrıca teb:ı.r•iz et· 
tirmeliyını 

Zeki Mesut (Diyarbeklr): 
Muhiddin Baha Pars (Ordu): 
"- Hatay işi, bugün bitmiş değil· 

dir dedi, bu i.5 29 teşrinievvelde Ata· 
türkün sözlerile halledilmil'ti. Aradan 
geçen zaman, bazı resmi muamelele· 
rin ifası ıçindi. Onun sözlerini millet 
bir cephe ve bir vücut halinde muf:la· 
ka tahakkuk ettirir ve bu Hatay d"S· 
tanının mevzuu da Türk mtl '.ctiniı 
başında yaşıyan şnhsiyetlerindedır.,, 

Aleviler Tam alngiltere ve Sovyet 
"- Hepimiz minnetle hatırlarız. 

'Büyük Kurtarıcı Atatürk, bu içtima 
yılını açarken bize mUjdeledi: 

"Hatay davası mutlaka halloluna. 

M6nasile Türktür 
Hariciye Vekilimizden sonra söz s den bir hal yoluna girmesi 'JusUnlere 

lan !!>rahim Dıblan (Kocaeli), kendi kadar ınahhur eden Sancak lşinı pek 
Zeki Meıut Alıan (Diyarbekir) sinden evvel söz alan tazı arkadaşla iyi bi!iı&miz. Cümhuriyet nül.i.tm~·.i! 

Rusyanın Dostane 

Alakaları 
caktır.,, 

Türk milleti, Büyük Atasının işa-
retine bakarak meta.net ve itimatla 
bekledi. 

Filhakika, Hatay davasının beynel. Hatip sözlerini şöyle bitirdi: 
milel cephesi çetin safhalar geçirdi. "- Bu sabahki gazeteleri okudu-
Fakat Türk efkarı umumiyesi, bu i- nuz mu? Atatürk: "Ben icap ettiği 
ıin muvaffakıyetle biteceğinden ta • zaman en büyük hediyem olmak Uze
mamen ve daima emindi. Bütün dün- re Türk milletine canımı vereceğim.,, 

nın mukadder olduğunu ve bugün bu· rmın Hatayda. _Alevilere ~e~as et · ilk güad~u beri halli arda ka~an m~llı 
nun tahakkuk ettiğini, bunun ta.hak.1 ettiklerini söyiıyer~k ~~di. kı: işleri .:.n:lıetimizin kalkınma mesaı • 
kukunda da AtatUrkün yüksek aziıı. 1 "- Burada d.emın ?.0rd~~ iti, Al~ sile miivazı olarak ve münaschec, ım· 
ve iradesinin en müessir amil bulun. vi olarak bir mıllet gosterılıyor. Haı kan ve muvaffakıyet şart1ar1nı goı. . • 
duğunu söyledi. buki Alevilik hiçbir zaman milliyet önün<fo tutarak behemehal birer bı-

Mütcakıben kürsüye gelen Rasih ifade etmez ve e?e1?ez de ... Alevi - rer halhni ve muslihane usuıler:n teı-
Kaplan (Antalya) dedi ki: ler, Türklerden hıçbır zaman ayrıl - cihini \.<f'ndine vazife edinmiştir. 

Ingilterenin kıymetli hariciye na• 
zırı aziz dostum M. Edenin bu işte 
alakadarlar derecesinde gösterdi;;.1 fa. 
aliyet ve Sovyet Rusyanın muktedir 
Hariciye komiseri kıymetli dostutD 
M. Litvinofun ibraz ettiği allkayı hu• 
zurunuzda şükranla yadetmeliyinı. 
(alkışlar). 

ya da bunu biliyordu ki, bUyük Tilrk diyor. 
"- Bilhassa son bir sene içinde mamışlardır ve ayrılam~zlar. H 1 • y kt• d 

bir tahlil yapılırsa Şamda, Beyrutta, Türkiyede böyle oldugu gibi Ha • er ŞI a in e 
Halepte acaba tek bir Arap ailesi bu- tayda da böyledir. o~~n için kabul 1 Halletmek inkılabının davalan, hakka dayanan Ey Atatürk! Ölme, sen ölme ve öL 

büyüic davalardır. miyeceksin, bizi bırakrnıyacaksm. 
Hatay davası, l'ürk milliyetçiliği .. Kalplerimizde yaşıyorsun, müenbeden 

nin bir davasıydı. Türk mil'iyetçiliği y aşa.,, 

Lunabilir mi? edilen esaslarda. Alevihk kelimesile 
Ve Suriyelilerin son zamanlard:ı. üade edilmek istene~ b~ _kardeşleri 5• t• • 

bazı taşkın hareketlerhıi ele alarak miz Türktürler. Kendile:,ını hiçbir za ıyase ımız 
insanlığı yükselten yüksek bir ülkü- K 
nün ifadesidir. Türkiye, kendi hakkı and:ıı~ Deniz!er 

ta: ' man Türklükten ayrı gormemi.şler • Bu tıPsaph ve ameli tasnifte sona 
dir, göremezler de·::" . kalan fakat milli mahiyet ve ehenı-

''- Suriyeliler, dedi, Ada
kadnr başkalarının hakkımı dn hUr-
met eden tek millettir. Hatay davası, Y ~ CG f'.JHretler naya, Mardine Arap diyecek 
ayni zamanda bir insaniyet davasıydı kadar fUursuzluklar gösterdi-
ve bu müjde, tahakkuk etti. Tür'ıı: varsa .. , }er, oralara kadar gelecekleri-

Bundan sonra kurslıye sürekli al- miyeti :tibarile öbürlerinden asla d~· 
kışlar arasında Başvcldl İsmet tnö- rece iarh, olmıyan Sancak işinin son 
nü geldi ve bir saate. ~akın süren ve safhası da yine malfımunu?.clur Her 
alkışlarla kesilen tanhı nutltunu söy ışi vakıt ve zamanı ile ve erı !iiıçü'< 

tefel"'un~1 ile büyük heyetinize ynlnıı> 
vazife ve dürüsti değil, başlıca m~
vaffıı.kıwt amili bilerek çalıı;an harı
ciyeniz-~pncak işinin dahil oldu~u 
son safhayı da daha başında takdım 
ettiği oeyaz kitapları ile ve şifahi ma 

milletinin umduğu oldu. Şimdi sevi- Berç Türker (Afyon) da dedi ki: ni söylediler. Bilmediler ki o-
1erek kardeş Batayın istiklalini tesit "- Çok sayın İnönü hükumetinin ralara pasaportsuz gelinemez. 
diyoruz. Kardeş Hatayın istiklali Hatay davasında kazandığı büyük .za. d 

mtlu olsun. Tilrk mil!eti ve insanlık Bu pasaport, Türk bayrağı ır. fer, takdir ve sitayişe şayandır. Bey-
Llemi, Atatürkün bu yüksek eserile nelmilel mevkiimiz çok kuvvetlidir. Türkün iıtiklaline kar•ı gele-
,,. Unsun ve sevinsin. Büyük eser, mey Her girdiğimiz davada netice mutlaka cekler, kan içinde boğulurlar, 

Benzin ve 
Petrol 

(Başı 1 incide) 
landadır. Fazla söz, bu büyüklüğün bizim zaferimizle bitmiştir. Bugiin kandan denizler, nehirler göl- . 

1 
du 

.7anında kü0 çu'·k kalır A d l tı · Tü' k. u·1· k "}l l Je ka1.:lul o un . , .,, vrupa . ev e en r ıycye ı anı ler yapaca mı et er vana, En sonra da petrol, benzin ve müş-
Bundan sonra söz alan Ruşeni Bnr- aşk d 

''. c ry.~r: .. . . Türk hudutlarına yakla9sm- taklarından alınan resimlerin indiıil 
nn (Samsun) da tarihe uzun bir göz Bız, butün dunyaya dıyoruz kı, l • . k daki layihanın münaka-
rezdirdikten sonra: başkasının malında mülkünde gözü· ar.,, mesı hak .ı~ . . .. . 

"- Atatürl,. dedi. Hatayı kur • müz yoktur. Ancak b<u•kaları da bizi' .Jız, 15 senedenberi dUnya sulhUnü şasına girışıldı. ~?snu ~ı~apçı, ka -
- ~ k · d ·· .. ldU<9i ·· ri tarıhınden ıtıbaren tat-hrmı.ora azmetmi.,ti. Ro azmin' bii r ... hı.t hır"k"'lalıdırlar. Aksi takdirde bozmama içın neka ar uzu - mu·• nunun neş . 

·' ., · d - T · l''akat b.k hasına konulmasını istedı Pet-
t'ı ... ~ .... ·nv ''f" bize lsT>nt etti. Te. 18 milyon Türkl karşılarında bulur .. ..t • I.! yıpran .gımızı Dl ırız 1 sa . . • b · _ 
menni ederim ki, müstalcil Suriye, lar. ~u yenı zafen AtatUrkün yüksek bundan sonra bukadar sabredemiye. rol ve benzi~de ıhtıkar . ~ladıgını, 

b 1 ceğimiz zamanlar olabilir. Ne mutlu bu maddelerın ~~tı';!t~ın ınhısar a~tı-
1 giL"! kendi da"!'::ırlarıncla Tiirk iradesine orç uyuz.,, AtaturkU olana ... ,, na alınmasını soyledi. BUtçe encU -
1, nı bu!·unduğunu nnlıyacak ve be- Antalya Mebusu Antalyttlı B. Tny- ·r K d · b 

1 k ~ 1 · · · b d Refı"k Şevket İnce (Manisa), yeni meni namına Raı a. ra enız u m. ü 
r "'· '>er .'·aşamanın zaruretini tn.kdir ı fur da, Hatay ı aru.::·ş· erım_ızın . u a.. rd S 
·• -• d h mukavelenin Fransanın Türkiyeye talealara cevap ve 1

• onra reıs, 
edecelrtir. Suriye, Mısır, Fffstın ,.e vanm safhaların~a ~o~ter ıklen ~~e . ·-· . -· ·-· uzun münakaşalardan sonra Hüsnü 

1 1 
.1. teşekküller Türkiyenln canı ve Türk mılletinın bu dava ıçın karşı takıp ettıgı sıyasetm degıştıgı . t .h. d 

rn c .gı n ' U\'l-·etİi ,.e ibraz etti-· asilane hassasiyeti takdir ni göstermesi itibarile de ayrı ve hu Kitapçının kanunun neşrı arı ın e~ 
l\endıleri içiinl ~tk:da; :ıdu<Yunu ld. le yll.d et~ten sonra, kırk asrı müte- \susi bir değeri olduğunu söyledi ve: itibaren. muteber olması h~kkmda~ı 
nckndnr n r os o • rı· bı·r mazı·s·ı olan "- Hatay dedi çetin mücadele- takririnı reye koydu. Takrır ve la-

lşl d"r cavız uzun ve şere ı , , . . 
rak etm er 1 .,, • Tü. b TU k ülkesinin istiklale kavu§ması den sonra istiklllini kazandı. En has yiha kabul edildi. 
()smanlı imparatorlugunun ve r- u r 

ruzaiı ile Büyük Meclisin yü!~sck ıttı· 
lama nrzermiş bulunuyordu. 

Mi'ıetier meclisi konseyin·n •,ı.: işi
miz h-t\dıwda ittihaz ettiği '1liite1·arl
dim ve ımnuncu kararları g-iio1i gü · 
nilne nı~şıedilmiş ve şimdi vHl<sek t ct 
kik ve ı a~vibine arzolunan kanunhı
rrn Hariciye encUmeninizr'lr. müzake· 
resi ı>snasmda encümeninizf" t"rsiliı.tı 
ile <ırr.edilmişfr·. 

Bıı n.lihım işin idrak Pdilt?n mus 
lihnne bir hal neticesine 1salinde 
Türklye Fransanın biribirile dost 
kalmn ezim ve niyeti ve müştcre~ 
dcfstlar1u1tzın dostane gayreti v~ Mi!
'ctler ır ... clisi konseyinin ve onun hu 
l§te kıymetli raportörü tsveç Hc.rici-

Hatay Davamız 

Ve Balkan 

Komşularımız 
Bu milli işimizin ortaya koyduğu 

ilk gündenberi Balkan müttefikleri • 
nıizin ve dostlarımızın kendilerinden 
beklediğimiz veçhile Türk davası hak 
kında devam edegelen halisane mU • 
zaheret ve hissiyatı ve Akdenizde df · 
ğer komşumuz Italyarun izhar ettiği 
sempatiyi manızabma ilave etmez " 
sem huzurunuzda hakikati olduğu gi
bi arzetmek vazif emde kusur etmi§ 
olurum. 

Bize Gösterilen 

Alemşümul Muhabbet 
ller ~in artan km'Vetinl sulh 

hizmetine hasreden ve ~ahı,ma1:ırt· 
nı kendisine o1duJ'.tu kadar ha.11.kala.. 
n için de esirıtemiyen Tilrki:re~·e 
karşı hu ~ami•ni alemşumul muhab 
bete istinat eden ~iyaestinin h~ynel 
milel nail olaı:clmekte hnlondu~ 
karsılığı ve adeta mUkafah dlyebl· 
lerrı~im. Şunu da arzetmek isterfnt 
ki, bu davamızda da ~ark n Gar· 
bin matbuatı \nymetll mümhe.ret1e
rinden bizi mahnım etmemı,ıerdlt• 

(Arkası 8 tnclde) 
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Harici Siyasetimiz 

Dostumuz Rusya 
ile Aramızda Hiç 
Bir Mesele Yoktur 

/ık Kadın 7 ayyarecimız 
Sabiha Gökçenin Dersimde 
Kahramanca Hizmetleri 

Blrbç gibi evvel ilk kadm ka bir uhaya eebri bir ..... yap. 
tayyaredmls 8üllla Gökgeae lll&llllfUr. 
ID1llW& bir ....,,..,. verlkUll Sabiha ~in kabnmanh-
yarıldrir ....... llÇtll tatbikatın- tı UÇUi aıbdatlanndaa ....... 
dakl hlmıeUerladell bMIMlillhnlf yarak alay kumandanlamaa, ve 
tL Bu hbmetlerla mahiyeti sara. nihayet Genel Kurmay Bqkuı 

1 

Dersim Hadiseleri 

bat1e ortaya koaaJnwmttı. Ba· 1fareta1 Fevsl Çüınaja kadar 
t na ela eebep tu ldl: Feodalhmt• böttkl amlrlerlnln hayret ve tak· 
1-... ~ 14 (A.A.) - Btlytlk Mil· emniyetli hislerimiz meclisi llide 10D döktbattuerlnln tuflyesl lçlq dirini celbetmlttlr. Bat•ekilmm Millet Meclisin- dır. Bunlann içerisinde bir tanesi sü 

Orada Hükilmet 
Kuvvetleri Vaziyete 
Hakim Bulunuyor . 

; ~ bugünkü toplantumı • son günlerde tasdik olunan ehemmi· alman esaslı tedbirlerin t&rOıl A•ırlarca thoana eden d dünkü mühim ve etraflı nut- baydır, teğmendir. Bu zayiatın bize 
~·meye dahil maddelerin m\1- yetli muahedelerle bir kat daha sağ bir ti nrdır BunJann e • • te elem verdiğini ve büytlk meclisin his 
llll1.._. - ve kabulünden 80D1'& eürekli lamlık peyda etmiftir. İranm terak· ebemmlye eiran. bir malarumiyetlerden aonra kunda d~ıli •azıyete ~e ~ siyatında çok acı yaptığım mtışahe-
_--..ar- arasında kürsiye gelen Baş. ki yolunda attiğı bUyUk adımlar, :: ~ bıpet tna.. tam laalıla oe tam lıaJretle ederek bılh&a4& (Denım) hadı· de ediyoruz. Fakat hadisenin ehem-
~ lanıet lnönil a,ağıdaki beyanat Türkiye halkmm hayranlığım ve tak ntlntbı bttytik nutıama bll'akıl- umumi hayata sir"n Tiirlı aeleri üzerinde durmutlar, uzun miyeti, bilhassa mtlbali.gah nefrlya-

bQıUDmuştur:. dirini daima mucip olduğu gibi t • DUJtı. lıaJımnın werilili ve Feo- tafıilit •ermitlerdir. &q.ekiH- ta karşı yapılan İf kar,IBmda feda· 
ll111ıterem arkadaflar, ran - Türkiye mtlnasebetlerinin ve Bu nutuk büttbl halglkatl orta. Jalizmi yalımalr için aon miz buna töyle bql•mıfbr: kArlığm fazla olmadığı noktasına na· 
tok feyizli çalışmanıza ara ver • yakın kardeşlik rabıtaıan hissiyatı ya koyduktan 90Dl'S Sabiha Gök L ~ L D • d ki S zarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
~ tlzere bulunduğunuz bugtlnde, içinde inkifafmı bu memleket daima bombayı aımaı, ço,, ai1r ersim e On Bugünkü vaziyette arkadaşlar tek-
~~ dahili ve harici aiyaaeti takdir ve muhabbet hialerile k&rflla çenln hlzmetlerlndell earahatle lıate Jefer bir tarihi laGJi- • • U!. rar ettiğim gibi jandarma. hükumet 
~ ytı)mek huzurunuzda ufak llllfUr ve karfllıyaca«tır. (Alkışlar) bahsedeblUrlz. setlir. Bir asarJanberi \'Ü:- Hadıselenn Tafsin1h vaziyete tamamen hakimdir. Klfi de 
:ta._ lıtlllea yapmayı vazife aayanm. , & a..anlstan Kadın harp ta,!~ lerce, binlerce T irlı anuı, Arkadallar harici münasebetleri- recede aakeri kuvvet orada hazırdır. 
tOilfl hnı•ı™'an sonra eğer, ytlkııek tas "'',_ hareketlerde bö..,- . Dersim ltardetlerine ırön- mlzden geçe~k tlmdi dahili siyaseti İslllıat programı takip olunmakta -
:: .,_ tetvt~ bizi. la~ görllree ve Türkiye fbeklarlerdeg~·=en,.:: ,ı ~· __ __, miz (Derinde de bir iki mal{i.mat ar- dır. Huzurunuzda eöylerken btlttın 
11111_abden itiinad reyı ısteyeceğim uaaum el rl acnıen J'U"'-annın mate- Beceğim memleketin ve mahallinde bulunan 
-.qkli alkıelar) Arkadıp Dr. Arasın bu seyaha • mttş, en büyük t;ebllk e göaı mini tatwt1Uftur. Bugün Dahili siyasetimiz tlzerinde tekme vatandqlarm işitmesini isterim ki, 
ttı. ~ harici siyaset üzerinde bU- ti eaııasmda Ki.bile kadar gitmesini alarak vazifelerini 
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hadde caur bir Tiirlı kısı, .,..,,._ aele olarak eskiden Dersim dediği- Ctlmhuriyet htık<mıeti oraya islllıat 

4-h llltbıaabetlerimizi milmkün ol • ve bizim orada da doıtluk hialerimi- kadar yapmıttır. Bavuını fena. lelıefi ba aiti dertten lrar- m1z Tunçell villyeti hidiaelerinin e- p~ süs olarak, h~vea olarak 
laoı.t.-~ açık ytlrekle ve hiçbir zi ya.km.dan ifade etmesini isterdim. bb cesur Tlirk kmDı ~bir •· taracak 6ir tedavi ve ••lah sumı ve bugünkü nzyetini huzuru· ~tUrm~. (~vo seslen) nekadar 
.,,::.~ aaklamıyarak olduğu gibi Maddi hmAnsızlık bu sefer onun se- man vazifeden abkoymamqtır. nıızda efki.n umumiyeye açıkça bil· mil,k\llita ugraaa, nekadar çok fena 
-~"'Gllltye çalıfacağım. Harici müna- yahatinin Ki.bile kadar uzamaama Yağmurda, rtizgi.rda hiç umaL ltarelıetinJe en laal roller- dirmek isterim. Btlytık meclisin ma· sürse yaz ve kıf bu programı biz o-
~iz üzerinde komtularmuz. imk&ıı bırakmıyor. Fakat bu sözle. madik uçuşlar yapmll. verlla Jen birini O)'rtannf oe bu Ullııudur ki, hWdllnet iki eeneden~ rada tatbik edeceğiz. (Bravo, sllrek· 
dd...~lnasebatunızı l!>irer birer say - rim btlyük meclisin Afgan milletine vazifeyi gönnüt, IODI'& dalma •ÖS)'Clfl mem6canm llflr rıa- ri Tuııçeli mmtakumda hususi isli. li alkıflar) 
~141l aonra, umumi siyaset eeaa1an karp olan dostane hissiyatını teX- hareket noktuma clönmlye mu- lıit iıM.. lıanımcuına ômiJ hat ğramı taki etmektedir Bu Pr 
-. 1.-L d v -1&- ettirmek için ı" .. f bır" v-ile oldu vaffak olmuttur• En fena ttart. ~-· pro p 00 ogramnnm ...a e ecegim. nı.. r• ~ --•~..:ıı-- ,,__ ol-..... proğram, bu mmtakayı mecleaileetir-

ise bahtiyanm (Alkıılar) laraltmda bile bu--.,.,. ...-r-· mek içiıı bt1tOıı v.....a&rla ve bıuausf T tbik E.1 vız 
~~~-r-Sll*~ Jd.. ~ VMi&l· hUkümler dahilinde orada geniş bir a .._.tC99 

miz Dblldi&:Afpnlı dmtlarnnnnıl;R caktır. ••P Jd. ~ M-, •'lf1M te11nQat1aı ihtiva etmekte. ~1*'•Hllı~ ~ 
ret etmek lçtn eline pç6cek ilk fınat. ı• Wn berinde bbıe,tOı:lel\ dir. Bunu fhndiye kadar orada kanu let !ılecUai kabul ettikten sura tUn-! 

~ tan istifade edecektir. Fransanın IZ6 noktı, klğrt llzerine koyduğmnuz e. na muhalefetten kuvvet ve aevk al. diye kadar na.aıl ufak tefek muhalt.'-
a.aıa ittnı.dı ne mün ... 'bl.b· 1---. RicaRnin Bize Karcı Dostluk auıarm aıtki16: hulfls ne ~kip o1un. Dllf oıan bazı reialer iyi karfılamadı fet ve mUşküllt kal'f1Bmc1ıa vazgeç • 
u doeta.ne ve samimanedir. Bat • .. ,._ s mam therindedir. Demek ki, timdi bu lar. lali.hat programına mukavemet mek bizim şianmızda ve iktidanm,z. 
ıı.ı. llOu Z&manlarda bu dostluk yeni Karcı Hlslerf c·dcli• hissi bul~ ed~rek ben de söyliyeyun ve muhalefet etmek iatedller. Bubi- da olmadıysa, bu sefer de programı. ~ llıııinıiyetle eanlanmııtır. (Bra. • s Arzusu 1 r ki, biz cemıyeti akvamda vanlmış o- zi, tarihini tam aöyliyemiyorum, mm ve BtlyUk Millet Meclisinin ka-
~ alkıflar> son zamanlarda Samlmid:r Fransa ile münasebetlerimizin h•· lan neticelerin hakkile ve hulf1s ile Mart nihayeti • Nisan bldayetlerin • rarmı tatbikten geri kalmıyacaiız. 
1llk lıuı le aramızda hllilri8 aoğuk- rb ve mesut inkişafı baklanda ha· tatbik olunınaamdan başka hiçbir feY de husuat ukerl tedbirler almayı ica (Bravo sealeri ve alkıflar). 
~lUld~u dtlfünenler .ve far- tnglltere De mtlnuebetlerlm•z·n ~ciye vekili arkadaşmm ve hatipler. istemiyoruz. (Alkışlar). bettirdi. Bunun bu sllfttle ve kanaatle bi .. 

te llÖyl tçm bu ~ aç~ bır .suret bakUd bir dosttuk ve emalJet b1a1e.. bundan evvelki mevzuda • ,,r,y • Ortaltiı Bulandırmak Faydasız linmeai, zannederim ki, bilim itleri· 
~ enıem belki hayreti mucıp ola r.lne mllstenlt oldupnu söylemek !emek için fırsat buldulıar. Fra~ mizı kolayl8.ftırdığı kadar henllz ak· 

Nıırıd!.uk sefer gere:a, !ıl. ~ofla ~~~tlyarl ktır. in~~ sa siyasetini idare etmekten bi • lsffyenlere KaPCI "Sel s • .a-..t-n·,, h bqmda olmıyan reisleri bir &il ev-
lat So OOUfUfUm . ve ye de .,.. _ _....... aman da ~ rinci derecede mesul olan zatlara ya.- • s ·TWnS" vel hilkUmetin kudretli olduğu kadar 
bh.a...~ bUytlk elçis~~ Ankaraya mllletlnln • aliblyettar rlealbıde kından Türkiye ve Fransa arasındaki Arkadaflar, muahedelerln hulfls Ue adaietli ve tefkaW kucağmda aell • 
~ temaalanmız ıki memleket ............ hakirmda aamlmi doBt . t büyilk politika mev tatbik olunm881 heqeyden evvel imza Orada fUDU dütündük, mukave • t rama1 k yol ol 
skı-.ııdaJti dostluk rabrtalannm her hık lıl91erl mlltahecle ettbn ve en ee~!ı emnıy: b~e surette göıilfttlm. edenlerin hUsnU niyetlerine bağlıdır. met eden ve htlkilllıetin isllhat prog ~e- ana i~~e çı ar • 
Mh~Ça hakiki kıymeti ile takdir aaliblyettar rleal lnglJtenllhı Ttlr- zAru karmıad·-~çı rFr .......... m mesul ri- Si7.e biraz evvel Fransa ile Türkiye._ ramma muhalefet eden mmtakada uAguk d' 

1 
··rn · ki -.--. .... _ -·-.:ı b' mf 09"anm, ...-a ' 9 en- . r a aş anm, go yorsunuz , uu-~ ~ olduğunu. naza~IUWA& ır ldve hakkında beeledlil um• ve calinde ve Fransa Bllyilk !ılecli - rasmdaki sıcak havayı ve Fransanm ne yapmahyız · ~diye kadar olan tiln meseleleri size açık olarak aöyle-

~ tecelli ettırmiftir. (Bravo dddl ~tluk bleslyatım memJeke. Binde ve Fransanm efkln u • mesuı ricalindeki huliiau ifade ettim. ~raim tecrUbelen, orada htllrillne • dim. Bundan sonra htlk\inıetin umu· 
• allaflar) time getirmemden memnun oıacak- mumiyesinde p.hsiyet sahibi ?lan Bu halde bu Hatay üzerinde vardıiJ· tin bir emrine karii muhalefet olunca mf faaliyeti üzerinde aöz söylemek 

1
• 

~ anmmla eormluk lanm bana izhar etmlşlerdlr. !! ytikaek kıymeti haiz bllttln ricalınde mız anlqmalann hÜlOa ne tatbik olun mühim bir kuvvet tophyarak o mm- çin bugün Büyük Meclisin ruzname. 
dar fanedealer, flmd fe ka. lollar) yabm nemi mabaflll TUrkiyeye kartı dostluk beslemek ve ması için nekadar unsur tasavvur o- takada ciddi tedibat yapmak ve bı- ıinde bulu!Wı meseleler ayn llyn w 
dh..a...~ tecrübelere kin defecede değil, bU81191 mahaflUerde de mem TUrkiyeye ia!'ll iyi mUıı&Bebet bee • lunabilirae bu anda o unsurların hepal ralmu& Bis buna 0 Sel eeferleri,, canlı birer misal vermektedir. 
--. etmemiş olanlantlr ve bblm leketlmls hakkında itimat ve MID· lemek hus sunda ciddi bir amı ve elimizdedir. Birtalam, mümkün oldu. dedik. Memleketin bir tarafmda bir 

~ husmlyetlnl lylee kav pati gö9terllmektedJr. kan t gö~u&.n-u söylemekle bah· ğu kadar haf'ıf tlbir lnıllanmaya ve bldille çıkınca onu kuvvetli bir 8U • yergi ln•rme 
.-., ~. Polltlkaman Sulh davasında İngiltereniıı takip . aa 6

wu ile ara- aramıya çalıp.cağmı, Vaziyetten ha· rette ve sel halinde gelip geçmekten 
~ alyaili ve eojrafl vasiyeti. ettiği hattI hareketi, zlbniyetimlae tiyanm, (Alkışlar). ~tay me- berdar olmıya ve nihayet vaziyeti bu. bir fayda hlaıl olımyacağı kanaatin • 
....._ husaalyetlerl bbe, keadlmbe uygun bulmaktayız. !ılemleketlerimiz ~ aon u.nı::-t ~yeti Uzerin· landınnakta ıurıu saika kapılımt olan da bulunduk. Biz muhalefet edenle- Siyasetimiz 
~takım fullyetler, g&.. arasındaki, itimat hisleri, aradaki mt1 ~ e:~ vardılmnve h~.u 

1 
çıktı. •iY&Setçllerln Cemiyeti Akvamda ve.. rbı mukavemetlerini ~rtaraf ettik. 

ve c:alma gtiatereeek· nasebetlerin inkişafı için ve beynelmi- e ır ta ıse er rilen karardan sonra Bttldinette olma· ten aonra kendi programmıımı hiç- imar politikasmı takip 
tir. 8'a hll9Ulyet blslm tuhbtttle- lel ıulh davasında ve emniyet haV881D Hatay Davamll dıkJaruu ve bu sUkftneti bozmaya ça· bir teY olmalllJf gibi takip ohmmam Vergileri tenzil etmek için her fır 
~ mllllıee dıolltluJdarDJZla ve da kıymetli bir lmi1 olarak mlleuir h§tıklanm görüyoruz. Hatiplerin bu nı eaaa1ı vazifemlzden saydık. sattan .istifade ediyoruz. Mali po1l 
i:.._~ yaSmı bJr cloBtlukla olmak için çok faydalı olacaktır. Hallcdjlince a husustaki encfieeleri Y&lmz büytlk 13 Cehit ka olarak birkaç seneden ben~ 
-tUll'lblmlsl takdir ettlllmls Sov. meclisten değil. memleket muhitinden y ettifimiz indirme tedbirler ıwdi 
Nlerle mllnuebatnn• ula taa.. Türk • ltalya Hatay meseleai, !ılilletler cemiyeti de bize abetmektedir. kadar mUsbet netice verdi. lndt 
'- ........... ve etmlyecektlr (brL konseyi kararile ve bugün tasdik bu- Burada müsterih olmak için bul 18 Yaralı m1z vergilerden bir iki aenede uu111 
'- leelerl, elkJtlar.) Münasebetleri yurduğunuz muahedelerle kail neti- noktalan göz önünde bulundurmak BugünkO. vazi et d • Orada J ni8beti teli.fi edecek miktarda 

it.._ 1 1 . cesini almı11,br. Benim zanmmca faydalıdır zannederim. darma htlkA~ t ~ ur.ti tam ~Y hk aldık. Bugtln yaptığımız petrol 
~ Ve ran a İtalya ile siyasi mtınaaebetlerimlz Hatayda v~ığımıs neticenin a- ve uwe uvve am dirmeainden de ve diğer vergi in 

I\_ çok iyi haldedir. tİktısadl mUnasebetle sıl kıymeti bu meselenin iyi bir Hatay Ka1111111cla le teeaaila etmiftlr. Tuncelinde iall • sinden de memlekette yeni bir in 
V01ffuldarımll rlmiz inkipf etniektedir. İtalya ile S"-tte hı"tam buld••&ı• hakkında bat programı olarak rtı,ilııdilğUmtlz gö-....&f-izi Umit ediyoruz. 

4rkadaşım Dr. Aru yüksek tevec :!': L~ ltimadQuzla bugün ehliyet ve 
;}"'1Yeti bir kat daha tebarüz etmif 
ı.~ Yakında Bağdadı, Tahranı ve 
~vayı ziyaret edecektir. (Alkış 

Irakla mUııasebetlerlmlz, samtmi
'9t Ve dostluk mahiyetinde gösterdi r iyt tecellifi her fırsatta bu memle 
ti~ efkan ·umumiyesi tebarüz et· 
-~tir. 

Ira.kın inkifafı ve terakkisi ve bi
lbnıe lyt münasebetler ~temek hu
~~da.kt azim ve dirayetini bu mem 
~ kemauıe takdir etmektedir ve 

da edecektir. • 
lraıııa, eaaslı, köklü bir surette 

8'al•eat 4oetıut mUn•eet>etlerimiz ve 

bu '""" ... T• rld Fr tedbirler f881la cörmeksi&in devam '""""6 ""' münasebetlerimizin en iyi halde - zihinlerimizde hisı1 ol&ıl' kanaattir. Iİ ye. ansa etmektedir y 1 rm mektep Vergi IBlahmda, lmkln bulduğum 
lunması bizim ciddi emelimir4ir. Beynelmilel meselelerin halli husu • · ~pryo ' Bir her mevzuda, indirme siywtine 

Akdenizde bütün devletler arasında BUndaki muahedelerde yapılan tufi- Kabul olunan muahedelerin tatbiki f:tpıyorm, llddetleo :p:nız f madan devam edeceğiz. (Alla,lar). 
auitef ehhUmlerin izale edilmesi. ihtL yelerin lnız klğıt tıserinde dt!ğil, vazifesi bugiln için Fransaya dfltU. ay m ere a- Maliye vekili arkadqmıız Bil 
llf selıeplerinin ortadan kallanaSI ve ya ul olunma. yor. BugUn taahhtlt ettiğimiz muahe- mla gelmif olan yer~e tek- Mecliste btltçe müzakeresini yapar 
Akdeniz iyi münuebat havaamın b.ilhUBa zihinlerde kab On ''"' de ile Hatayın tamamiyetinin her va. rar bu illere batladık. Şıındiye ka- ken yeni seneye 10 milyon lira 

bizim sile kıymeti hl.sıl olur. un Mj•r• sıta ile mahf · ti TUrkiye ve Fran. dar bu hareklt ve faaliyet e1num-
btltUn poUtiknlnra hi.kim oımaaı Türkiye Hatav meselesinde vanlan uzıye da __ .. _ cid.ıı' "--.ııemeıer ldu· blr hazine vaziyeti devredebi.~91'1 
el dl zd J k saya dH'""yor Nihayet bu eaallar Ce- w-aua ·.u MUINIU 0 +ı~ .. ; sö ı ,,...., H·-'--d arzumu ur. neticeleri kaU bir taafiye addetme · ..,u · ğun arad btıytlk . t geçtiihü ilmit etW&""" Y em..,., DAU~ 

ArkaJClflar meml•lıet bil· tedir. miyetl Akvamın m~ere~v= u~eru: itlttim. -~un için else yetlndeki ilk hesaplar bize Maliye 

"

.... "b" biiffm Jiin Ja 6i- .,. aah88Idır. Hatıl eger hu ç • zann. . kilimizin tahmin ettiği iYl vazi 
ıgı gı 1

' • "'· Hatiplerin YaptlCJI biri caiz görilrlerae meauliyeti altmda timdiye kadarki yani Uç aylık hare- fazluile tahakkuk ettiğini ~ 
lir ki, AkJeni.ztle emnıyet ve dır. Demek ki biz allkadar olanlarm kltı, tlç ay zarfında utrachiJmıs baki· itti Oh runuzda 10 milyon 

uı·1ıarar 6Uün i~n ~' '",.. Tenkitlere Karfl kuvvet ve hümüniyetıerne bu muahe. ki zayiab oıdutu gibi söylemek llte- :U.~. Ba:U verilen maıam.tta 
metli bir mevzutlur. (Bravo delerin tatbik olunacaimdan emin ola rim. ziran nihayetinde vuiyetilr';~ 
sesleri, al laflar). Hatipler, htlldlmeti, m~ede1~rin ~ ve nihayet bütt1n vurtalar"çare- H hui_.r::;:ı· : ~ .:;: milyon !)()() bin lira fuluı ile in 

istikrarı tev 111rumdan burumdan tenkit etmek B1Z ka1ıraa ve hakikaten aiyuet tah· ra göre .,.... ye ettiğidir (Bravo iMieri. ~-Pf! 
Akdenbde emniyet ve - i · fmıat buldular Fakat yUkaek he rlpçilert btltün bu beynelmilel akttle.. jandarma, uker ve muhaflz konıcu- • ..ı&.k 

Ut ve temin edecek her ttlrltl tedbirle- c;ın • • • btlttln (Arkut 8 iııcic1e) ıu olmak tmre, 13 aehit, 18 yarab- (Arkam 8 ln,,._r 
rl bu memleket iyi kabul ile karlılaya yetinız gibi bntün millet ve 



8 TAN 

Harici Siyasetimiz 

Dostumuz Sovyet 
Rusya ile aramızda 
hiçbir mesele yoktur 

Rüştü Aras 
Diyor ki: 

(Başı 6 ncıda) 
Şarkta Iranın, Afganm, !rakın, Mı

smn belli başlı matbuatının ve garp
te hemen bUtUn Avrupanın Yakın 
şark işlerine de sütun ayırabilen ga
zetelerinin neşriyatını bu meyanda 
zikretmeliyim. 

Büyük Atanın 
(Başı 7 incide) 

ri hiçe sayacak kadar tecavüz fikirle
ri gösterirlerse en nihayet Cemiyeti 
Akvama iltica etmekten de geri kal
mıyacağız. Bugün oradaki vaziyet Ce 
miyeti Akvamın kabul ettiği, tesbit 
ettiği esaslar dahilinde emniyetin hüs 
nü tatbiki, Cemiyeti Akvamı teşkil e. 
den bukadar milletin müşterek kefa
leti ve taahhüdü altındadır. 

Hatay Anlaşması 

ve Suriye Milleti 
Sükunetle söylediğim bu sözlerin 

içinde Hatay için yapılan anlaşmanın 
behemehal ve hulüs ile tatbik olunma 
sı içi.n kafi müeyyideler mevcuttur, 
ümidindeyim. Esasen hatipler gibi 
milletimiz de Suriye halkına karşı ha
kiki teveccüh ve muhabbetle mahmul 
dür. Ben, bu vadide Suriye halkına 
karşı Türklerin hassasiyetini göster. 
mek için kıymetli fırsatlardan istifade 
ettim. Şimdi o mevzuda tekrar hara
retle söz söylemek için ahval ve şera
itten kafi derecede teşvik gördüğümü 
söyliyemem. Amma kanaatim o dur 
ki milletler hakiki menfaatlerini niha. 
yet siyaset adamlarına ibram ve ic· 
bar edeceklerdir. (bravo sesleri, alkış 
lar). 

Türkiye • Suriye 

Hududu Üzerinde 
Hudut üzerinde, Türkiye - Suriye 

hududu üzerin1e çıkan hadiseler bir
takım muhabereleri intaç etti. Ve on
lar dahi ilk temaslardan ı:ıoımı iyi bir 
yola girdi. Ümidimiz zaten esasta 
dost iki memleketin hududu üzerinde 
emniyetin mevcut olması prensibinde 
hiçbir ihtilaf yoktur. Mesele bunun 
iyi tatbiki için Fransa ricali ile biz ay 
ni kanaat ve ciddiyetle bu işi takip et 

• mek karıı.rındayız. 
Hülasa arkadaşlarım, Fransa ile 

münasebatımızda hususi meseleler 
bahtiyar bir surette tatbik edildikten 
sonra yeni bir inkişaf devrinin, büyük 
bir emniyet havasının hüküm sürece
ğini ümit etmek ve ümidimizi huzuru. 
nuzda söylemek bize hususi bu haz 
vermektedir. 

Balkan Müttefiklerimiz 

ile Münasebetlerimiz 
Balkan devletleriyle münasebetleri. 

mizin bütün millet tarafından malüm 
olrruyan hemen hiçbir safhası yoktur. 
Dört devlet aramızda açık muahede 
ve onun hükümleriyle bir sulh davası 
için bağlıyız. Yakın bir zamanda ben 
ve Dr. Aras Balkan müttefiklerimizin 
payitahtlarını beraber veya ayrı, ayrı 
görmek bahtiyarlığına nail olduk. 
Memleketimize karşı müttefiklerimiz 
tarafından gösterilen teveccüh ve mu 
babbet bütün dünyanın dil;katini cel· 
bedecek sıcaklıkta idi. Bu memleket 
:Yugoslavyadan, Yunanistandan ve 
Romanyadan gördüğü sıcak tezahü
ratı ayni hararetle karşıladı. (Alkı§

lar). 

Zayıfhk Sözlerine 

inanmayınız 
Arkadaşlarım, dört Balkanlı dev

letin ayn ayrı cephelerin.den dolayı 
vakit, vakit görülen hususi P.~ılit;ka

lan onların Balkan antantı ta.ı~hüt
leri üzerinde vazivetlerinin hn fıf ıeva . . 
zayıf olduğunu zannettirec•:h pı opa-
gandalara sebebiyet vermektedir. Bu
nu görüyoruz, ama buna inunmaym 
En yakın temaslarımızla anlıyoruz ki, 
dört Balkan devleti kenrliterini bir
leştiren sulh idealinde san imi ve sa
bıttirler (Bravo sesleri, alktJ'a"). 

Bulgaristanın 

Vaziyetine Gelince 
B•11gar1stan komşumuzun, evvelce 

de bir iki münasebetle huzunınuz<la 
Rrzettiğim Balkanda sulhu m"hafaz.ı 

, etmek ve dığer komşularile iyl müna-
sebet!Pr:rıı artırmak için gösterdiği 
!.üsnü ı.i~·c t!eri biz yakındım ve en 
salahıy~tli ağızlardan isittik Bıılgn.
ristan l'\;z mle hususi bir muahede 
le bağlı o:ıfoğu gibi, Yugoslavya ile 
e hu.,usi bir muahede ile bağlıdır. 

Bulgaristan, Yunanistan ve Rvman -
ya ile ınUr.aSEbetlerini ue bu hnle ge
tirmek kararıııda olduğıır.u söylemiş
tir. bu arzuiarını Türk.ıy.e yalnız t"§
vik eder ve elinden geldiği kadar tes
hil eder. Siiphe yok ki, S..1lkanlarda 
Bulgaristanla diğer komşulan ara
sında o: ·ak dostluk h'l 11a:.ıının tees -
süs ebıesı ve bütün Ba1 k&.n c!~vlf!t-

!erinin söyledikleri gibi ciddi ve iyi 
niyetli bir dostluk sulhü için bir ıne::;
nettir. 

Hassas Mevzuları 

Hepimiz Biliyoruz 
Bulgtıııstanla aramızı'.i.ı, şinıdi te . 

Direktifleri 
Derhal asıl şu ciheti huzurımuıd'l 

minnetle kaydetmeliyim ki, maruza
tımın başından itibaren bu saydığım 
amillerin üstünde Büyük Onderin her 
işte old11ğu gibi aydınlatıcı büyük di
rektif ve irşadı ve lüzum oldukça di
rektiflerinin tatbikatında lutufkar 
müdahaleleri kati, müessir olmuştur. 
(Alkışlar). MUbalağasız diyebilirim 
ki, Fransa ile aramızda ötedenberi i
çin için devam ederek son senccle hat 
bir surette meydana çıkan Sancak i
şi ihtilafı bu maruzatımda şükran i· 
le kaydettigim avamil ve hissiyat s:ı-
yesinde Fransa - Türkiye do3tluğu-

ferrüatfı girmek istemiyorum mille· nu daha çok kuvvetlenöiren bir imti
~ı:nizin hassns oldug~n mevzular ma- han zemini olmuştur. (Bravo sesleri, 
lumd.'~r. :\rıımızdaki ?nünasebctlerdc alkışlar). 
yekdıg mm•:-ın hassas noktalarına, Arkadaşla 
dikkat etmı>kte ve iyi j ıstluğu inki- Ellerı'n·ı d nbm,l h d e . _ . . z e u unan mua e e m -
şaf eHın:ıt"kte menıaatlerımız o1du- tinleri k 1 ki 1 t hh'·tı ·n ~ · .. . d ·ı. G"' .. 

7 
arşı ı I a man aa U erı 

g"Unu "llU;:,aı ;:ı e ett.ı-.. oruyorsunu ma·na v - ı·· ·· k"f. ı. tl · . .. .. \ e şumu unu a ı sara;ıa e ı-
kı, butıı ı e~:-ı.:>lar, ct.>\ !etler aras1ndı fade et kt d' B 1 l"tf t::ıs . 
· 

1 
k ,, t d.l b"" . f 1 me e ır. un an u en 

f,OZ o arn J\I! e ı en ııtün nıesa e cı vı"p bu · t• h d · ., . . yurmanızı ıs ır am e erım 
hayır · •.:e u·rıdır. Bııaun iyi bir su -
ret:.e t1 tt.ı :knin her iki memleketin 
menfaatı o:ı.ıuğunu takdir ediyor ve Fransada 
takip eıl·:·· 1 uz. 

Milletler Cemiyeti 

Karşısıda Türkiye 
Arknd ı<~r size ceıldyeti akvam 

ilzerindP. f!P. üşlerim1z! d~ söylemek is 
terim. 

Bu mü~.::sesenin k1vveti ve zfıfı son 
zaman Ja mübalağa edi'nıi5tk Kuvve 
tine ıııaı•.ınlat büyü~ dava arın ve bli
yük rne~:ıt·ıc'erin ko1n.y1rkla fiili ve ka
tı bir f'UJ e~ • r hafü:l: 1 ı>oiimesini bek
lemiş1crdil'. Bu, t'i :ı..mundan fazla 
bir hayn ı P• rcstliktir Zafmı ileri sü
renler onıııı hiçbir fay.11sı olmadığını 
ve mıl!ctı"-'re hiçbir teminat verme · 
diğim nıınctmekteUiı·:.•:-. Bunu 1'füy 
le zann ... t'lıc';t te ha~tikati. lısla lrendi 
hakiki ölçfü:i.\ dahUimb görmemek . 
tir. 

Cemiyeti Akvam bugUn onun huku
kan ve fli!.?ı' hariciu,Je bulunan ı:lev
letle"';'l f~ıliyetindf!n ma!n-um buluıı· 

mnkla büyük bir mahrumiyet ve za. 
yıflık içindedir. Buna ~üphe yok. Ha
ı·icinde bu!u:ıanların devle:lerin kıy
metli ve beraber müşterek <.;1.lışma -
larrnı r·emiyet: akvamda birleştirnıe 
teri lnı müeı::sf'se:nin beyneiıııılı.>l su:h 
ideal: ~çin haiz olduğu yüksı•k otori
teyı çok kuvvetlendire..:ek, ideal bir 
~ekl~ sokacaktır. Buna. şüphe yok -
tur. Bunu temenni ederim. 

Cemiye~~ Akvamın 

Beynelmilel Kıymetı 
Ane:ık bugünkü hali He cemiyeti 

a~vıını az bir kıymette cleğildir. Bil -
yiik hır ehemmiyet ve b:~yük bir kıy
met!cdır. 

Milletlerin şu kadar çok milletin 

muayyen sulh hedeflerinde birleşmiş 

olduklarını söylemeleri, dünya için, 
beşeriyet için esaslı bir mesnet teşl:il 
eder. (Alkışlar). Ondan sonra bu 
kadar milletin mesul ricalinin vakit. 
vakit buluşarak biribirlerini g~rup 
anlamaları az görülecek bir fayda de
ğildir ve nihayet bazı kıymetli ter
rübeler göstermiştir ki, cemiyeti ak
vam beynelmilel meseleleri müta!en 
ve bazı ahvalde iyi çareler bulmak i
çin kıymetli bir vasıtadır ve nihayet 
cemiyeti akvamın beynelmilel sulh i
çin çizmiş olduğu ideal herkesin ta
hakkukuna yardım etmesi temenni 
olunan bir idealdir. Bununla Türkiye, 
biz, cemiyeti akvamın lehind.:! N a
leyhinde ileri sürülen bütün noktala
n düşünerek onun faydalı bir mües
sese olduğuna, onun esaslan dahilin
de siyaset takip etmek isteıii~Hmize 
hul\ıs ile ve şuur ile kani olduğumu
zu göstermjş oluyorum. 

Hiçbir Devletle 

ihtilafımız Yok 
Arkadaşlar, başında söylediğim gi. 

bi siyasi münasebetlerimizden bah -
sederken komşularımızla münasebet. 
!eri ayrı ayrı mevzuubahis ettim. Kom 
şu olmadığımız devletlerle de müna
sebelerimiz çok iyi ve dostanedir ve 

Mali Vaziyet 
Londra, 14 (A.A.) - Daily Teleg

raph gazetesi, Fransa para seviyesi
nin muhafazası için endişe duyu'du
ğunu, çünkü ihtiyat miktarının pek 
zivade, azaldığını ve Fransanın bü • 
yfi°'lC bir sermaye kaçışı arif esinde bu
lunduğunu yazmaktadır. 

hiçbir memleketle esaslı hiçbir ihti . 
lafımız yoktur. Bunu memnuniyetle 
kaydettikten sonra bugün bütün dün 
yanın sulh davası ile meşgul olduğu
nu, ... 'lilletlerin beynelmilel sulhün i
daresini sağlam esaslara istinat et
tirmek için ne gibi tedbirler bulmak 
lar.ım geldiğini aradıklarını söyleclim. 
Beynelmilel sulhün devamı ~e sağ1am 
esaslar üzerinde bulunması çareleri 
aranıyor. Henüz bulunmuş değildir 

Memleketimizin sulh için çok ciddi 
arzulu olduğunu bilmekle beraber, O· 

nun, beynelmilel sulhün sarsılmaz bir 
takım esaslara bağlanmamış olduğu
nu daima düşünmesinde ve bilmesin. 
de zaruret ve lüzum görmekteyim.B•ı 
sözleri onun için söylüyorum. (Bravo 
sesleri). 

Biz Sulh Davasına 

Temelden Bağhyız 
Biz surn davasında hakiki ve sa -

mimi bir hadim vaziyetindeyiz. Ken

di vesaitimizin, faaliyet sahamızın da 
hiiinde beynelmileİ sulhün muhafaza
sına çalışırız. ve Türkiyenin hayır ve 
menfaatini sulhta bularak onun da
ima muhafaza edilmesi temennisin
deyiz. 

Arkadaşlar, bu noktanın siyasi zih 
niyetimiz olarak anlaşılmasını iste • 
rim. Biz, beynelmilel sulhün Türki • 
yeden uzak ve bizim hudutlarımızdan 
çok ayrı yerlerde de bozulmasını ken
di menfaatimize ve hayrınıza muva
fık görmeyiz. (Bravo sesleri). 

Nifak Siyasetinden 

Fayda Beklemeyiz 
Biz, memleketimizin emniyet ve si

yasetini, herhangi iki memleket ara
sındaki nifak ve ihtilaftan beklemi
yoruz. (Bravo sesleri). Bu esaslı bir 
noktadır. Biz kendi memleketimizio 
emniyetini diğer memleketler arasın
da iyi münasebetler ve emniyet
li münasebetler bulunmasiyle pek 
ala telif olunacak, temin oluna
cak itikadındayız. (Alkışlar). Onun 
içindir ki, diğer iki memleket ara -
sındaki herhangi bir nifak ve iftiraka 
karışamayız onun düzelmesini ısteriz 
ve her hangi ikimemleket arasın

da nifak ve iftirak husulünü asla 
istemeyiz, bilakis elimizden geldiği 
kadar memleketler arasında bu kabil 
uzaklıkların ve müsa.demelerin orta
dan kalkmasmı temenni ederiz. Mil
letler arasında mühim bir uzuv ve 
kuvvetli bir millet olarak çalışırkc:n 
bizim siyasetimize delil olan, saik ~ 
lan esaslı fikirler ve manevi sebepler, 
amiller bu söylediğim sebeplerdir. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Yuz Senelik 
Dersim İsi 

' Şifa Yolunda 
(Başı 1 incide) 

cak kadar çoktur. Hepsinde az, çok 
ayni devalar tavsiye ediliyor: Yol 
yapmak, mektep açmak, iktısadi ted
birler almak, ağaların nüfuzunu kır. 
mak, korku ve vehim içinde yaşıyan 
halkı memlekete ısındırmak. .. Q üşünülen tedb~rler ya kağıt ü· 

• zerinde kalmış, yahut pek sat. 
hı ve baştan savma yapılmıştır. Bun
l~r §akavet ruhunu kıramayınca va. 
kı~ ~akit tedip hareketlerine girişil
mıştır. Bu hareketler de daima az 
kuvvetle tertip edilmiş ve ancak ani 
v: mevzii bir sükunet uyandırabilmiş. 
tır. Böyle şuursm; ve plansız çırpın
mal.ar neticesinde hastalık katiyyen 
hafıflememiştir. Bunun aksine olarak, 
z~yıf tedip hareketleri ve yarım ted.. 
bırler hastalığın şiddetini artırmıştır. 
Dersimin içtimai ve iktısadi siması 
değiştirilmedikçe hastalığın sebepleri 
clb.ette baki kalacaktı. Ayni sebepler 
daıma ayni neticeleri hasıl edecekti. F az~a olarak, bir asırlık yanlL'j 

sıyaset şu fenalıkları yarat
mıştır: 

.. 1 - Tedip hareketlerinde şakilerin 
koyleri ve ekinleri yakılmış, hayvan. 
ları zaptedilmiştir. Zaten dar olan 
maişet imkanlarını, tedip hareketleri 
böylece bir }\at daha daraltmış ve şa.. 
kavete yol açan amilleri kuvvetlendir· 
miştir. 

2 - Daima derebeylerinin elde edil. 
mesirıe çalışılmıştır. İstibdat devrinin 
payeleri, nişanları, rütbeleri, ihsanla
rı. halkı en adi köleleri ve malları gibi 
kullanan derebeylerine yeni birer des. 
tek olmuştur. 

3 - En acısı şudur: Dersim halkı 
esasen Türk iken ve türkçe söylerken 
bir taraftan sünnilik, kızılbaşlık da.. 
vası, diğer taraftan daimi taarruz 
korkusu neticesin.de Türklüğe yaban
cı düşmüştür. Kısmen dilini kaybede. 
rek kürtçe öğrenmiş ve kendini Kürt 
zannetmiye başlamıştır. Hariçten 
memleket hakkında fena emeller bes
liyenler, De?15im halkına daima tabii 
bir müttefik gözüyle bakmışlardır. A.. 
ğalar, kendi mevkilerini devlet nüfu
zuna karşı korumak için, kölelerini 
memlekete düşman bir unsur haline 
koymıya çalışmışlar ve bu maksatla 
elden geleni yapmışlardır. Bir nesil 
evvel bile Türk dilinden başka dil bil. 
miyen birçok Türke Kürtlük zorla a
şılanmıştır. 

M emlekette yeni bir varlığın te. 
mellerini kuran inkılap hüku

meti, Dersim derdine seyirci kalamaz. 
dı. Dersim dünkü halinde kaldıkça 
memleketteki ileri hareketi daima ar 
kadan tehdide maruz kalacaktı. Şark. 
ta tam bir istikrar ve emniyet kuru
lamıyacaktı. 

Mazideki hataları tekrar etmemek 
için senelerce araştırmalar yapıldı ve 
gidilecek yol en küçük teferruatına 
kadar kararlaştırıldı. Bir sene evvel 
detatbikata geçildi. Fena hatıralarla 
dolu olan Dersim ismi atıldı. Anava
tanm tabii hayatına yeniden karışa
cak olan bu kıtaya Tunçeli ismi veriL 
di. Islahat hareketinin baı;;ına da bü
yük salahiyetlerle General Abdullah 
geçirildi. 

B u k~y.~e.~li general~m~z çok geniş 
goruşlu ve tedbırlı bir asker 

ve idare adamı olduğunu Tunçelinde 
iş başında ispat etmiştir. Tunceli hal. 
kına cezalandırılacak bir kabahatli 
değil, şüa bekliyen bir hasta gözüyle 
bakılmıştır. Demiryol inşaatında ve 
diğer sahalarda kendilerine iş bulmak 
için elden gelen herşey yapılmış, türlü 
türlü iktısadi ve içtimai tedbirlerle 
burasının içtimai siması ilk defa ola 
rak değiştirilmiştir . 

Neticede köle smtfının yüzü güL 
müş, bunlar için insanca bir hayat 
başlamıştır. Fakat başkalarının sır
tından tufeyli hayatı geçiren ve ta. 
hakküm zevkinin en koyularmı tadan 
derebekleri, bu hayırlı gidişi kesmek 
ve memleketi karanlığa döndürmek 
istemişlerdir. 

Ağaların bu maksatla çıkardıkları 
hadiseleri küçük tedbirlerle teskin et 
mek mümkündü. Fakat hükumet, bu 
hadiseleri fırsat bilerek rslahat hare. 
ketini temellendirmek, emniyet ve is
tikrarı tam bir surette kurmak iste. 
miştir. Hareket esaslı şekilde hazır
lanmış ve beklenen neticeleri çok kısa 
zamanda vermiye başlamıştır. 

D ersim .deni.~en bir asırlık. müzmin 
derdın boylece tam hır şifaya 

doğru gitmesi, memleket hayatı için 

Telefon Abonelerim.zin 
Nazarı Dikkatıne 

lst; nbul telefon direktörlüğünden; 
.937 - 1938 telefon rehberi tab'ettirilmek üzere olduğundan halen elde 

'Julunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilanı bulunan 
abonelerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyecek· 
lerinı bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince Hanları yeni 
l'ehberde de aynen neşredilerek tarifesi muci:Jince ticretleri tahsil edilecek 
tir. Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayıd arzusund.ı 
bulunan abonelerimizin abonman dairesine müracaat buyurmaları (3313) 

Müessese
Fırsat 

lstanbul telefon direktör. üğünden; 
1937-1938 telefon rehberi basdırrlmak üzeredir. Telefon rehberi 160()0 

adet basrlacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyilk şehirle
rilc !Jütün ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehbet' 
!er en kuvvetli, en pratik ve en verimli bir propağanda vasıtası olacaktır• 
Bu 16000 Telefon rehberi günün her saatinde binlerce zat tarafından elde 
bulundurulacak, münderecatmdan şehirler içinde ve ecnebi memleketler
de bulunanlar haberdar olacaklar, bu yüzden ilan veren zevat ltendi ibtl· 
yacma, mesleğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

işini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını bet' 
kese, her muhite tanıtmak için eyi bir fırsat olan Telefon rehberine ilflil 
veriniz. 

Pek yakında tab'ma başlanacak rehbere ilin vermek ve ilan şartları .. 
m öğrenmek üzere abonman dairemize müracaat buyurunuz. (3314l 

$i$elu:.: 
t~ c:r., -f Lr, 
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Dersim Hadiseleri 
(Başı 7 incide) 

iyi ve sağlam bir bütçe memleke. 
timizin bütün faaliyeti için çok iti
mat veren bir esastır. Yeni bütçenin 
nekadar sağlam mevzular üzerinde ku 
rulduğunu söylemek için size söyliye
ylın ki, yeni bütçeyi büyük meclis 231 
milyon küsur üzerinden kabul etti. 
Bizim 936 da tahsil ettiğimiz miktar, 
muvakkat olan, son, sene nihayeti 
hesaplarına göre 241 milyon liradır. 
(Alkışlar). Görüyorsunuz ki, kabul 
ettiğiniz bütçenin fazlasını geçen se
ne de fiilen tahakkuk ettirmiş bulu. 
nuyoruz. Bu memleketin iktısadi ha. 
ya tında tutulan yolları iyi semere ver 
diğini ve memleketin mütema.diy~n 
inkişaf yolunda yürüdüğüne maddi 
bir misal olarak telakki edilir ümi. 
din deyim. 

çok mühim bir inkişaf merhalesidir. 
Bütün memleket, korkunç bir şaka. 
vet ve asilik yuvasmda:ı, yerli halk 
köleliğin en hakir şeklinden, civar 
halk ta mal ve canlarını daimi bir teh· 
dit altında bulunduran vahşi şakilerin 
şerrinden kurtulmuştur. 

Hükumetimizi, bu büyük davayı 
halletmek hususunda esaslı tedbir ve 
hareketlerinden ve şimdiden vardığı 
muvaffakıyetli neticedeı1 dolayı teb. 
rik ederiz. Hatay işinin prensiplerimi
ze uygun olarak halli, memleketi ha. 
ricen nekadar kuvvetlendirmişse Der· 
sim hastalığının tam bir şifa yoluna 
girmesi de dahilen okadar büyük bir 
kuvvet kaynağıdır. 

Ahmet Emin YA LMAN 

Arkadaşlar, kısa ve münferit nolc· 
tnlarla siyasetimizin harici, dahili ,.e 
umumi hatlarına işaret etmek iste" 
dim. Tafsilatını \re teferruatını bütı;e 
müzakerelerinde etrafile bildiğiniz ~u 
esaslı siyaset hatlarını kanaatle wJcıP 
etmek fikrindeyiz. BW bu hususl~ 
tasvip ve teşvik ettiğinizi yüksek re'! 
lerinizle göstermenizi arzu ederiz· 

(Sürekli ve şiddetli alkışlar). 
Büyük Millet Meclisi Başvekilin b~l 

izahatını 329 reyle ve mevcudu_n. ittt~ 
fakile tasvip ederek hükumete ıtıril3 

beyan etmiştir. Riyaset makaınını~ 
bu neticeyi bildirmesi üzerine ınöııt.ı 
şunları söylemiştir: . 

"Arkadaşlar, yüksek itimadınız b!• 
zi yeni bir kuvvetle elinde toplıY?rı 
Hüyük Millet Meclisi emanet ettiği ı~· 
ra kuvvetini bütün kabiliyetiınizle ı• 
yi bir yolda takip etmiye, tatbik. ~t· 
miye çalışacağımızdan emin olabılit'• 
(Şiddetli alkışlar). 

Meclis Tatil 

Kararı Verdj 
Bu müzakereler sonunda TeşkilAt: 

Esasiye kanununun 14 üncil madde
9 

mucibince Meclis, içtimaının her ~e: 
ne davetsiz toplanma tArihi ola~ U· 
kinciteşrinin birinci pazartesi gurı ı 
ne talik edilmesi hakkında or. C?rn~: 
Tunca tarafından verilen takrır n 
kunarak tasvip edilmiş ve ~aŞ~~e 
\ brlülhalik Renda azalara beşıncı p 
renin ikinci içtima senesinin son .t~-~ 
lantısına nihavet verildiğini bıl 1 

miştir. 
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Yazan: Ziya Sakir 

MICIN GiTMEDiN? 
Çocuklar 
Nerede 
Kaldılar? 

t .. Atansur, bu meselede de zekasını 
leo~teıınişti... Bir taraftan, bu söz
e rı_ıı kulaktan kulağa yayılacağına 
~ olarak tatlı tatlı gülerken; 
lnı er t.araftan da hazinesini açtır
te~' bırtakım kıymetli eşya seçe
ile hunıan. parlak bir iltifatname 

t- ~a Müslime göndermişti. 
t ha. Müslim, Halifenin bu iltifa
bX:· karşı kal:':ıinde büyük bir mem 
lta/Yet hissetmişti. Hatta, hususi 
8a ~bf, (Malik bin Haşim) i bilhas-

Uzuruna çağırtarak: 
- lfalik ı Be . dai Halif lca . . ··· nı, ma eye 

k~t ıtımatsızlığa ve ihtiyata sev-
iit· Y0 rsunuz... Vakıa Cafer gibi, 
ğj: ~ılü insanlara itimat caiz de
t>Jt dir. Fakat, şu mektubu dikkatle 

11· Bu m kt b altını üh' •• l' ~e . e u un m ur ı-
~ bır adama emniyetsizlik gös-
h..~: korkaklık sayılmaz mı?. 
4J\!Illlş ti. 

~li.i • 
lllden daha korkunç bir ceza 

d (Aferv) e altı saat kadar mesafe
\> e (Ruban Kale) isminde bir köy 
()~rdı. Bu köy, zümrüt gibi yeşil bir 

l atırn kenarında birdenbire yükse 
eıı d'k t 1 kayalar Uzerine kurulmuş-

"V il.. l{Uçük Kale, tıpkı bir kartal yu-
asnıa benziyordu. 

tn:ıraıenin dizdan (1) (Sebil) is
(~llde . bir adamdı. Bu adamla, 
ar fendıç) li (Süleyman bin Kesir) 
~a~~~da, pek yakın bir hısımlık 

ha~ı. evvelce Eba Müsli.min en 
ldi~~etıi perestişkarlarmdan Mri 
li albuki Süleyman bin Kesirin 

Ota.sa 1 dUlb . n __ ı serdar tarafından katle· 
tn esı Uzerine, artık onun en 8.-
~sız bir düşmanı kesilmişti. 

tle u .~dam, tabiidir ki Eba Müslim 
2l1 1~ucadeleye girişeceık kuvvete 
2l1~ ı]( değildi. Onun için o da, bir 
t U.ddet - Süleyman Kesirin diğer 
ı:ra~tarlan gibi - Eba Müslimin a-
1/hıne gizlice ifsadatta bulunmak
'-' Ve Halifeye Eb3. Müslim hak 
~'llda k la . . orkunç haberler yollamak 

rama sarm. Eınirillmümininin hu
zuruna o suretle çıkann. 

Demişti. 
Sehil'in bu talebi, derhal haııre -

ye arzedilmişti. Evhamlı ve müves. 
vis Halife, mükemmel tedbirler al· 
clıktan sonra Sehil'i hUZUruna ka· 
bul etmişti. 

Bu cüretkar adam, Halifeye kar
şı şu suretle söze girişmişti: 

-=~.-.· ... ~ 
...... 

medreseye bıraktrm... Yanrmdaki 
kadın da, Ha!>eşli bir cariyedir. O
nu uclız bir fiyatla yolda satın al
dım. 

BütUn bunlar, yalandı... Sebil, 
rehin olmak lizere çocuklarını Ha
lifenin sarayına bırakmıştı. Şayet 
yalan söylediği tahalikuk ederse. 
bu iki çocuk, derhaJ katlolunacak
tı ... Yanındaki kadın da, bir Habeş 
li cariye değildi. Bilakis, yüzüne 
bakanların bir anda kaJbini sarsa. 
cak kadar güzel olan genç bir köle 
idi. 

~ 

Sebil, bu köleyi evinın en nucra 
bir köşesine saklamıştı .. Ve kendi
si de, beş on gün hareketsiz kal
mıştı ... Fakat on beş gUn sonra, 
Atma binmiş, Merve gitmişti. Ora
da bir gece kalıp avdet ettikten 
sonra da, doğruca kölenin saklı ol
duğu odaya girmiş; bu genç ve em 
salsiz derecede güzel olan delikanlı 
ile arasında şöyle bir konuşma 
geçmişti: 

- Felhan !.. EmirülmUminin; se.:. 

ni bana teslim ederken, ne emir ver 
eliğini hatırlıyorsun değil mi? .. 

- Evet ... Bugünden itibaren, !>e
nim adımı un~tacaksm. Bu zat, ne 
emir verirse, körü körüne onu ya. 
pacaksm; dem.işti. (Arkası var) 

f ..._ _E _K_O_N_O_M_i J 

DÜN FAZLA BUGDA Y 
GELDi, PEK AZ 

SATIS OLDU , 
Dün şehrimize piyasada satılmak üzere elli bir vagon buğday, 

üç vagon çavdar, bir vagon arpa ile Trakyadan dört vagon mısır 
ve bir vagon çavdar gelmiftir. Ziraat Bankası namına da 25 vagon 
buğday gelerek s:lolara alınmıştır. Fazla miktarda gelen malların 
pek az kısmı satılmıfbr. 

ı Çavdarı fazla olan buğdaylar 

Cenevredeki Komis , gev,ek kalmı, ve satılmamıştır. • ı Ekstra ekstra buğdaylar iyi fi-

yonda Noktai Nazar 

Neticesi Anlaştık 

yatlar bulmuş 1 . 2 çavdarlılar 
7.20 kuruştan, ek"tralar 7,10 
kuru~tan, 3 - 4 çavdarlılar 7 ku-
ruştan, ekstra ekstra sertler 6,10-
6, 1 S ve nra mallar S,35 - 6 ku

Cenevre, 14 (A.A.) - Anadolu A· 
jansınm hususi muhabiri bildiriyor: ruftan müfteri bulmuştur. Çav

darlara alıcı çıkmamitbr. Ancak 
bir vagon 4,02,5 kuru,tan verile. 
bilmiştir. Arpa satışları dahi gev 
şektir. Yalnız sarı mısrrlar geçen 

haftaya nazaran on para yüksel-

Isl.1~ari afyon komisyonunda hükü
ınebmizi temsil eden C-enevre Bal?· 
konsolosu Numan Tahir Seyrn.eı; ko· 
mısy<'n müzakeratmm son safhaların. 
da söz alarak demiştir ki: 

"Hiıkt1metimin başaş zenyatınm 

tahdidi hakkındaki cevabının menfi 
.:>larak telakki edilmemesini söyle
mek isterim. Bizim bu insani mesele. 
deki teşriki mesaimiz müemmendir. 
Yam1~ başaş zeriyatmm tahdidı hak 
kında 1938 yılında içtimaa davet e
dilmt:si tasavvur edilen istihzar! kon. 
ferarısm beklenilen neticeleri verenıi
yereğine de kanüz. Zira bugüne kadar 
yapıJan tetkikat henüz kati esaslar 
vermemiştir. Böyle mühim bi.r kon

feransın noksan esaslar ve vesi.kaiar 

üzerinde müzakeratta bulunmasından 
fayda beklenemez. Bizim iktisadi men 
faatıerimiz haşhaş zeriyatının talıdt· 

dinı amir olmakla beraber bu 1eriyat. 
~a meşgul köylünün menfaatlerinin 

tetkiki de zamana ve ilmi tetkiklere 
aıuht~ır. Bunun için acele ~dilme
mesi taraftarıyım.,, 

Murahhasıınızın bu sözleri konfe 
rans muhitinde çok iyi tesirler yap -
mı§ ve hükfımetimizin afyou ışiode 

gösterdiği hüsnü niyet komisyon aza. 
sı tarafından sitayişle kar§ılanmtştır. 

miştir ve istekl" dir. I 

Paris !orsası 
Londre., 110,90, Nevyork 22,47,5, 

Berlin 900, Amsterdam 1238 Roma 
118,25. Lizbon 100,65, Cene\Te 
516.35,5. 

MADENLER: 
Kurşun 22,23. Bakır 61 . 62 ka · 

lay 246,7.6, Altın 140,85, gümüş 20, 
çinko 20,15. 

Mersin Yüzücüleri 

Çallşıyor 

Mersin, (TAN) - Idman yurdu 
denizcLeri geçen sene fstanbulda se
kiz bölge arasında yapılan Türkiye 
yüzme birincililt müsabakasına işti . 
rak etmiş ve iyi dereceler alarak tas
nifte beşincilik kazanmıştır. 

Oğrendiğimize göre antrenör ne -
zaretinde çalışan yüzücülerimiz bu 
sene de Türkiye birinciliklerine işti . 
rak etmiye karar vermişlerdir. 

r--
BORSA 

14 HAZ1RAN - PAZARTESl 

PARALAR 

Sterlin 623,-
Dolar 123,50 

Borsaaa 
liallar 

Dün borsada muamelel<'ı 
pek canlıl olmamıştır. Pa. 
riaten açılış ve kapanış 265 
Frank gelen Türk Borcu üze-

'ine de hararetli iş yapılma· 
nışltr. 18,55 lirada açılan 

Türk Borcu 18,60 lirada ko
?anmıştır. Diğer tahuil 1.'e 

'ıiaselercle hiçbir değ şme 

voktur. Aslan çimentosu 
'3,30 lira ile 13,25 lira ara· 

ıında muamele görmüstür 
'1erkez. Bankası bir ste·dinl! 

;23 • 626 kuruş kıymP.t tes 
'ıit etmiştir. Merk2z Banko 

·ı 88, Ergani :ahı;ille1·i 95 
!radır. 

Silolar Bir 
Elden İdare 

Edilmeli 
Ziraat Vek8.Jeti, Ticaret Odasından 

mühim bazı sualler sormuştur. Bu a. 
rada siloların manipulasyon fiyatları, 
ahşap ve demir malzeme ile yapılacak 
siloların hangilerinin daha elverişli o
lacağı, Haydarpaşa siloları ile mem
leketin muhtelif mmtakalarında ya. 
pılmış ve yapılmakta olan siloların 
idare tarzları hakkında izahat istenll. 
miştir Oda, sorulan maddelere cevap 
verecektir. AncE.k siloların bir elden 
idarelerinin muvafık olacağı kanaati 
veka.Iete bildirilmiştir. --........ 
ZAHİRE 

BORSASI 
14-6-937 
~an..&.~ 

~IN:::;ı aşağı Yukan 
Kr . .P. Kr. P. 

Buğday yumuşaıt 5,35 6, 2~a 
,, ~t:L't 5,;s I ö, 5 

Arpa ;j, :.::~ 4, 4: ~2 
':a-~vuar 4, :.:: .Y2 • -.-
n.u:;;yemi db1une 8,15 -,-
J.UuK nıat 110,~0 -,- ~ 
'J.ıIUK Clecui lJ.U,- -,- ; 
reyrur ueyaz ~t>,22 27 ,30 ı 
.t'ClilJUk ya~l 44,- 40,-

~ EL h< .ı:~ 
Buğday 1125 roıı 
va-.uar 48 ron . 

iti iktıfa etmişti. Fakat bu münta 
~ı: adanı; bunlardan hiç birşey 
ttı· · lbadığrm uzun müddet düşün
tn ~·. korkunç i:ıir teşebbüse giriş. 
di ıştı ... Biri on beş, diğeri de on ye
.. :Yaşında bulunan iki oğlunu ya
•ıına l 

-Ya, Emiriilmüıninin ! .. Hayatta; 
en ziyade sevdiğim ve üzerine tit
rediğim iki evladım var. Merv'den 
gelirken, onları da beraber getir
dim. Şimdi onları, sana teslim ede· 
ceğim. Eğer benim sözlerimden zer 
re kadar şüpheye kapılırsan.. ve 
beni, Müslimin bir casusu sanırsan 
onları derhal katlet. .. Ben, (Kuban 
Kale) nin dizdarıyım. Eba Müslim 
tarafından yalnız bir şüphe üzeri· 
ne, haksız yere katledilen (Süley
man bin Kesir) in de amcası oğul. 
larındanım ... Babam kadar sevdi -
ğim bu zavallı ihtiyarın katledildi· 
~·~.onun intikamını almıya. ah
d tmiştim. Fa.Kat, çok uğraştığım 
halde, bu ahdimi yerine getireme
dim ... Çok iyi !>iliyorum ki, sen de 
benim kadar Eba. Müslime düş
mansın. Sen de; benim ve bütün ak 
rabalanm gibi, onun vümıdünU. or
tadan kaldırmıya çalışanlardan
sın ... Ve şunu da biliyor ve takdir 
ediyorum ki; bu Horasanlı türedi
yi açıktan açığa katlettireıniyor. 
sun. Hatta onun üzerine, asker de 
gönderemiyorsun .. Zaten, göndersen 
de nafile. Bu adama; ne zehir, ne 
hançer, ne ordu; hiç birşey kar et
mez. Fakat ben ona öyle bir ceza 
düşündüm ki; onu, taaa ca.nevin
den vuracak.. Onu, yıldırım vur
muş bir servi ağacı gibi bir and_a 
yere yıkacak... O zaman hem bı
zim intikanumız alınacak .. Hem de, 
böyle korkunç bir adamdan kurtul 
duğun için, artık senin kalbin ta.
mamile müsterih olacak. 

En Güzel Zamanı ? Fransız Fr. 110,-
Liret 120,-

627,-
140,-
114,-
125,-
84,-
23,-

arpa 60 l'on 
11.IBır 20~% lon 
.t'eyılir r4 loıt 

ııu a arak hacca gitmek ~ahane-
an ·e, (Ruban Kale) den hareket et. 

işti. 

cıfakat, Horasanın hac kervanı 
ği edayn) kasabası civarına gelcli
tr z~ınan, birdenbire hastalanmış
~ ~U\~aç gUn kasabadaki dostla
k ın Yanında istirahat etmek için 
ervandan ayrılmıştı. 

h l{ervan, ertesi gün gitmişti. Da
l~ı erte~i ~n de, hasta birden bire 
tıll eşrnıştı. Bir akşam. tam kale ka 
kı arı kapanacağı zaman (Sehil) 
.. Yafetini tebdil ederek, yanında 
'>ene "k· bi 1 ı oğlu olduitJ halde, atına 
~?!etek kasabadan çıkmış; akşa
k~n alaca karanlığı içinde, çölün sü 

~etı~ri arasına karışıvermişti. 
.... U uç atlı; kendilerini kimseye 
"0Ste tün .. ıınemeye gayret ederek, altı 
b luk bir yolculuatan sonra (An
c~t) Şehrine gelmişler; Basra yol
lıı arının ikamet ettikleri bir hana 

2l1i~lerdi. 
lıUE:rtesi gün; Sebil yüzünü gözü
de sımsıkı sardıktan sonra, erken
ltıill .doğruca Halifenin sarayına git 
'tinş, sarayın Arap erkanından bi-

e nıUracaat ederek: 

te ~ Borasandan geliyorum. Hali
ltıa azretıerine. gayet mühim bir 
ltı llızatta bulunacağım. Fakat bu 
h.i:rıı~tt:n o kadar mühimdir ki; 
la.rd bır kımse. bahusus Horasanlı
liI an hiçbir fert tarafından işi
fe ~melidir. Şayet işitilirse, Hali. 
lıu.ı aıretıerinin de mevkiini müş
~ leşurebilir ... Benden, korkma -
~· ÜstümU başIIDI arayın ister • 
~ıplak 3oyarak blr eh 

'1 \ l\aıe kumandam ... Mnb~ 

Halife, gittikçe artan ~ir hayret
le bu sözleri sonuna kadar swru
netle dinlemişti. K.arşısmdaki ada· 
mm Eba Müslim tarafından gön-

' derilmiş bir casus olmayıp, derin 
bir kin ve intikamla hareket etti
ğine hüküm vermişti. Duvarlara 
bile işittirmekten korkan bir ses
le: 

- Otur şuraya .. Anlat ... Ne yapa 
caksm? .. 

Demişti. 
O zaman Senıı; bira? dana ttaıı

feye sokularak, bütün planını izah 
etmişti. 

o 
Aradan, tiç gün geçmıştt . .t\.Ü

feden, Anbar şehrine bir kerv~ 
gelmişti. Bu kerman Horasana gı
decekti. 

Sehil, bu kervana katılmıştı. Fa
kat yanında, iki oğluna mukabil, 
siyah çarşafa bürünmüş; yüzü gö
zü kalın bir peçe ile örtUimUş bir 
kadın vardı. 

Sehil: bu kadınla evvela Horasa
na. sonra da Merve gelmişti. 

- Niçin hacca gitmedın '? Ço
cuklanm nerede bıraktın? .. Buka
dın kim? .. 

Diye soran dostlarına, şu ceva
bı vermişti: 

- Yolda hastalandım. Şiddetli 
bir sıtmaya yakalandım. Hekimler, 
o halde hacca gitmemi muvafık 
görmediler. Yoldan geri çevirdiler: 
Cocuklanmı, tahsil için Kllf edeki 

Bir kadının en güzel zamanı 
kaç yaşında gelir? Ya.~m ne bük· 
mü ola.bilir, bir kadın ne zaman se
'Vilirse en güzel zamanı o vakittir, 
diyeceksiniz, şüphesiz. Aşk bakı
muulan düşünürseniz, bir kadının 
en giizel zamanı, sevildiğinden zi. 
yade, kendisinin sevdiği zaınandır. 
Aşk, tabiatln eserini tamamlıyan 
büyük bir artisttir, güzelliğe nnr
dan bir hale takar, onu görebilen 
gözleri kamaştırır. Aşk çirkinleri 
bile değiştirir, onlara da. güzellik 
verir, 

Bazllanna da hastalık - pek mils 
tesna olarak _ güzeJlil< getirir. He 
le o kafir verem hastalıf,ı, arkaya 
kalanların acısını artırmak istiyor
muş gibi, götüreceği hastaya. hazan 
o kadar tatlı bir güzellik verir ki 
hem ona bakmakla doyamazsınız, 
hem de gözya5larmIZI tutmaktan 
tıkanırsınız ..• 

Fakat benim söylemek istediğim 
böyle tesirler altında güzellik de
ğildir. Tenasüp güzelliği deyiniz. 
heykel gtizelli~i deyiniz, işte o ba
kundan bir kadının en güzel zamanı 
ne vakit olduğunu söylemek istiyo
rum. Güzel lıir ka<Iın tab;atin yer 
yer yarattığı güzel peyza iJar gL 
b!dir. Güne" o peyzaj etrafında 
yükselip alçaldıkça ona başka baş. 
ka güzellikler verd ği gibi zaman 
da kadmm yaşına göre güzel
liğine türlü türlü tatlılıklar getirir. 

tıkin güzel bir küçük kız, tabiat 
yarattığı herşeyin Ok zamanını gü
zel yapar. Hayatın başlangıcmı gös 
teren herşey güzellik, tazelik ifade 
eder. Fa.kat küçük kızda tenasttu 

gibelliğini bulamazsınız. Onun gü. 
zelliğini ancak, tenasübe pek te e
henııniyet verrniyen ressamlar tas
vir ederler. Ç-0cuk heykeli pek az 
görülür. 

Küçük kız büyür. Güzelliği müte 
madiyen, hemen her gün gibi, deği· 
şir. Ancak bu da gene bizim belde
diğimiz tenasüp gilzelr ği değil, te
nasüpte eksiklik güzelEğidir. Çün
kü tenasüpsüzlük, eksiklik te . ifra 
ta gitnıezse. gene güzellik getirir. 

Zaten tabiat o eks"kliği tamam
lamakta acele eder. Küçük krz on 
lld, on Uç, ~.a.Zllannda on dört . ik 
timine göre daha erken veya daha 
geç . ya~ına gelince, tabii hayat 
bakmundan, kadın olur. İşte o za. 
man tenasübün en güzel devrine 
varmıştır. Heykel artistlerinin ara. 
dıkla.n tenasüp güzelliği, en mü
kemmel güzellik te o zamandadır. 
Fakat. yazık ki - o mükemmel gü
zellik ancak birkaç ay sürer. On
dan sonra inhitata - hem de vücut 
tam büyüme de\Tinl bitirmeden in
hitata • b~lar. tnsanla.rm içtimai 
kanunlarına göre evlenmek yaşına 
gelen bir kız, tabiat kanonuna göre 
artık inhitata başlamış bir güzelli
ğe sahiptir. 

Bu tabiat kanunrırınn sehebinl ıte 
kolayca tahmin ede' Uirslniz: Kadı· 
na güzellik veren şey kadınlık hor-
monlandır. Bonlan çıkaran, bütün 
vücude yayan uzuv ne \.'akit işleme 
ğe başlarsa, kadmm en güzel zama
m da o vakit gelir. 

Vakıa, bu hormonlar ka.ybolat.ak 

Beıçıka frangı 80. -
Drahmi 18,50 
lsveç Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 20,-
Mark 26,-

Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kr1111 lsveç :~ti .-
Altın 1050,-
Banknot 255,-

Ç EK l t<: R 

5'15,-
23,-
66,-
75.-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
52,
:~~.-

1051,-
256,-

Londra 625,5 626,-
New-York 0,7889 0.7875 
Paris 17,7335 17,7175 
Milano 14,9925 14,9580 
Brüksel 4,675 4,6713 
Atina 37,37 87,30 
Cenevre 3,4256 3,4420 

' Sofya 63,9488 63,8975 
Amsterdam 1,4350 1,4337 
Prağ 22,6450 22,6230 
Viyana 4,2062 4,2025 
Madrid l3,9888 13,8975 
Berlin 1,9684 1,9664 
Varşova 4,1662 4,1630 
Budapeşte 3,9888 3,9856 
Bükres 107,2740 107,18.84 
Belgrad 34.5325 34.5050 
Yokohama 2.7464 2.7443 
Moskova 23.0650 23.9850 
Stokholm 3,10 3,0982 \.._,_... __ , ___ .) 

lan zaman, k&dma son bir teselli 
vermek istiyorlarmış gibi, ona ye. 
ofden bir güzellik verirler. Bu gü. 
zelllk te, olgun yem.işler gibi, gene 
tatlıdır, fakat batmak üzere buJu
nan akşam güneşinin peyzaja ver
diği güzellik gibi, insana hüzttn ve
ren bir güzelliktir. 

Kaşar 13 ~4 ron 
·1·111.Lk 4U 72 ToB 
Yapak 4% 'i'on 

G J DEN 
Tiftik 133~2 Ton 
Yapak 52 Ton 
Susam 10 Ton 

Ul:;i l!'lYATLAR 

Buğday Lıverpul 5,76 K. 

" 
Şikago 4,94 K. 

" 
Vınıpd{ 5,35 K. 

Arpa Anvers 5,05 [{. 
Mısır Londra 3,61 K. 
Keten T. Londra 8,- K. 
Fındık G. Hamburg 94,5~ l~ 
Fındık L. Hamburg 94,52 K. ! ........... ~ ................ f 
L.~.~~-~~~:~~ ... ~~ ... I 
Bugün limanımıza gelecek va • 

purlar: 
Saat: 10 Bartın Mudanyadan, 6,30 

Saadet Bandırmadan, 14,30 Antal -
ya Bartından, 17 Tayyar lmrozb • 
dan, 16 Ankara tzmitten. 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar: 
Saat 12 Aksu Karadenize, 9,30 Uğur 
lzmite, 8,30 Kocaeli Mudanyaya, 20 
Saadet Bandırmaya, 19 Seyyar Ka
rabigaya, 19 Kemal Ayvalığa, 10 
Anafarta Mersine. , ' Ankarada AKBA 

Yerli ve vabancı bütün 
gazeteler. mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Veni (fornk ı\n~fldo~~ı 
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6300 kilomet- Bayındırlık Teknik Okulu Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komis~~~undarı: 
10 

b b 1 k d !•re kto• • rl • • g- • • d l - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hiznlarrnda gösteriler. günlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. re m U r a a 1 U Un en : 2_ - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira karşılığında komisyondan almnbilecek bl 
(Eski Nafıa Fen Okulu) eksıltmelere girmek istiyenlerin hizalarında yazılı ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubunu ve şart 

b I• r yurt parçası C t N S l nam~e yazılı vesikalar içinde bulunacak teklif mektuplanm eksiltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona 
Miktarı Tahmin bedeli Tutarı Uk teminat verınış olmaları. "1374,, "3036,. DER s j M Kilo Kuru~ Lira Lira Cinsi Mikdan Tah~::..hedell Şnrtnam~ bedeli tık teminat lhaJesi Cün 

Ekmek 40000 11 4400 330 YUn fanila 60,000 tane 120,000 
Lira 

6 
o 

Lira 
7250 

825 
l.6 /6/937 Çarşamba 10 
16/ 6/9.:17 Çarşamba 16 

(Başı beşincide) 

lince artık kan dökmemek iddiasi
le hareketlere nihayet veri!mi~tir. 

Dağlıç Eti ) 15000 46 6900 Altlı üstlü demir karyola 500 tane 11,000 

1
90~ da HaydaranJııar 1syan 
çıkarmış ve tedip edilmi§tir. 

MUşür Ibrahim Paşa, altmış sene
denberi nUfuz etmek mUmkUn olmı
yan Haydaranlı mmtakasına bu a
ralık girmiştir. Bundan sonra bir 
mUddet sUkünet hükUm sürmüştUr. 

1911, 1912, 1914 isyan ve teiip 
hareketleri olmuştur. Harpte işler 
fenalaşmıştır. O zamana kadar Der
simde silah toplamaktan bahsedll· 
diği sırada harpte bilakis Dersime 
sildh olmu§tur. Cepane nakliyatı sı
rasında mUhim bir kısmını Dersime 
kaçırmışlardır. Ricatler sırasında 
en modern silahlar ele geçirmişler 
ve mevkilerini eskisinden çok fazla 
kuvvetlendirmişlerdir. 

Ruslar çekilince bir müddet sin
mişlerdir. Mütarekede yeniden a
yaklanmış'nrdır. 1926 da bir tedip 
hareketi olmuştur. 1927 de yabancı 
adamların Dersime gelip gittiği gö
rülmüştUr. 928 ve 1929 da soygun
culuk hareketleri olmuştur. 1930 rla 
Plümer tedip hareketleri yapılmış
tır. 931 yabancı §ahıslar buraya. 
sokularak aşiretleri barıştırmıya 

ve Kürtlük cereyanına hizmet ver
miye çalışmıştır. 

B Utün bu tecrübeler netice -
sinde, Dersim hareketinin 

p~fmı esaslı bir surette hazırlan -
mıştır. Bu plana göre, Dersimde 
yüksek salahiyetle ıslahat teşkilA
tı yapılacak, ana yollar vUcude ge
tirilecek, silah toplanacak, emniyet 
için esaslı tedbirler yapılacak, en 
iyi memurlar iş başına getirilecek, 
Türk dili her vasıta ile yayılacak, 
köylü topraklandırılacaktır. 

Bu programın esaslı bir surette 
tatbiki memlekete 6300 kilometre 
murabbalık gUzel bir yurt parçası 
ve 70 btn vatandaş kaundırıyor ve 
civarda yaşıyan 150 bin vatanda
şın mal ve canını devamlı bir tehdit 
ve tehlikeden kurtal'.ıyor. 

Sipahi Ocağı 
Satın Alma Komisyonundan: 

Yulaf - ( 40000 - 50000) kilo 

Ot - (25000 - 80000) kllo 

Saman - ( 15ooa - ıoooo) kilo 

Ocak atlan için mlktarlan yukartla 

yazılı l'ulnf, Ot ve Saman açrk eksilt

meye lı:onmu~tur. Şartnamesi Harbi· 

yede Ocak merkezinden alınabilir. lha 

le glinU 19-6-1937 Cumartesi saat 

on beı~tedlr. 

,s,anbul l\Oıııut. m ı gı \>4tı rı ı 
alma ı< omısvonu ilA11 l 1n 
18 hazıran 937 cuma gunü saat 

15,30 do. açık eksiltme ile ihalesi ya
pılacağı ilan edılmiş olan 33 üncU tü
men birliklerile Haydarpaşa hasta -

• içın 5000 kilo koyun eti lstanbu 
komutanlığına 11 haziran 937 günle
meçli ve 45061 sayılı emirleri ile alın· 
masmdo.n sarfınazar edilmiştir. 

(3389) 

... * • 
18 haziran 937 cuma günü saat 15 

te kapalı zarfla ihalesi yapılacağı i· 
Ian edilmiş olan 33 Uncu tümen bir
likleri için 18000 kilo sığır eti lstan
bul komutanlığının 11 haziran 937 
giinlemeçli ve 45061 sayılı emirlerile 
alınmasından sarfınazar edllmlştir. 

(3390) 

hda 
• e v n 
eşleri 

27-6-937 pazar gtinU Sandıklıda. 
pehlivan gilreşi yapılacak, başa 100, 
başaltına 80, bliyfüc ortaya 70, küçük 
ortaya 50 lira mUkafat verilecektir. 

Bu güreşe iştirak etmek istiyen 

Kuzu Eti ) 1500 46 690 
Sığır Eti ) 1000 35 350 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 
Zeytin Du~le 
Beyaz peynir 
K~er peynir 

) 
) 
) 
) 
) 

Çamaşır yakama parça 
Ceviz içi ) 
Kuru kaysı ) 
Kunı üzüm 
Çam fıstık 
Kuş üzüm 
Kuru soğan 
Patates 
Toz l}cker 
Mercimek 
Nohut 
Yumurta adet 

) 

) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

Pirinç Bursa ) 
Kuru fasulye ) 
Sirke ) 
Kuru Barbunye ) 
Tuz ) 
Bira mayası ) 
Salça ) 
Gaz litre ) 
Soda ) 
Çivit Paket ) 
Kuru bamya ) 
Limon adet 830 l1k) 
Pastırma ) 
Yassı kadaif ) 
Tel kadaü ) 
Ekmek kadaif çüt) 
GüllAç ) 
Çay ) 
Un > 

Pirinç unu ) 
Arpa şehriye ) 
İrmik ) 
Makarna ) 
Nişasta ) 
B'..ığday Aşurelik ) 

Tavuk Eti 
Hindi Eti 

Yeşil salata adet 
Prasa 
Ispanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlıcan adet 
Taze bamya 
Sırık Domates 
Semiz otu 
Sakız kabak 
Taze bakla 
Dolmalık büber 

) 

) 

Taze A. Ka. fasulye 
Bal kabağı 
Enginar adet 
Taze bezelye 
Taze çalı 
Taze Barbunya 
Karnabahar adet 
Hl yar 
Salamura yaprak 
Yeşil soğan adet 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
Kuru sarmısak 
Pancar 
Marul adet 

4000 
2000 
2500 
500 

1000 
1500 

50,000 
200 
200 
300 

50 
50 

7000 
5000 
5000 

200 
500 

60,000 

6000 
2000 

500 
500 

1000 
20 

500 
100 
100 
50 

100 
10000 

100 
200 
150 
150 
200 
50 

2500 
150 
100 
100 
500 
100 
100 

1000 
500 

3000 
2000 
3000 
500 

1200 
1000 

10000 
400 

3000 
600 

1500 
1000 
600 

1500 
200 

1500 
200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 
200 
50 

300 
1500 

85 
65 
36 
37 
36 
60 

4 
38 
65 
20 
70 
24 
3,5 
7 

26/5 
11 
13 5 
2 

25 
16/5 
10 
10 

6 
80 
17/5 
22 
6 

70 
98 

2 
70 
20 
20 
23 
55 

400 
16 
20 
24 
18 
21 
18 
7 ., 

50 
45 

1 
4 
5 
5 
4 
6 
3 

20 
7150 
6 
5 
8 

10 
10 
5 
7 

10 
10 
12/ 50 
16 

2 
16 
1 
1 
1 
1 

26 
4 
2/ 50 

7940 
3400 
1300 

900 
185 
360 
900 

3645 
2000 

76 
130 
60 
35 
12 

245 
350 

1325 
22 
67/50 

1200 

3S22/50 
1500 

330 
50 
50 
60 
16 
87/ 50 
22 
6 

35 
98 

200 
70 
40 
30 
34 150 

110 
200 
400 

30 
24 
18 

120 
18 
n 

3556 
500 
225 

725 
30 
80 

ll50 
25 
48 
60 

300 
80 

225 
36 
75 
80 
60 

150 
10 

105 
20 
20 
37/ 50 
80 
30 
32 
10 
50 
10 

2 
13 
12 
37/ 50 

595/50 
255 

273/38 
150 

264/ 19 

266/ 70 

54/ 38 

1868 140,10 
1 - Beşiktaş: Yıldı1da bulunan mektebimizln Mayıs 1938 sonuna kadar 

olan ihtiyacatından yukarıda yuıh maddelerden et kapalı zarfla ve diğer 
leri nyn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltme 2-7-937 tarihine rastlayan Cuma gtinü et saat 15 de di
ğerleri saat 10 dan başlıyarak mesai saatlarmda Y. Mühendis Mektebi 
muhasebesinde toplanacak olan satı nalına komisyonunca yapılacaktır, 

3 - isteklilerin ilk teminatlarını yüksek mühendis mektebi muhasebe
cillğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve bu işleri yaptıidarma dair 
ruhsat unvan tezkereleri veya Ticaret odası belgelerile birlikte eksiltme 
~Unde komisyonda bulunma.lan. ŞartnamelP.ri görmek üzere Yıldızda 
teknik okuluna gelmeleri ilan olunur. (3410) 

A Bu Akşam 

MÜ N i R 
NURETTiN 

ı ,., _______ , 
ZUhrevt ve cilt hastahklan 

or. Hayri Omer 
Tanburi REFl K ve Kemani SAD1 

pehlivanlarımızın 20-6-937 gününe p A N O R A M A 
kadar Sandıklı Kilittir lşyarlığına 111 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

mnlllmnt vermeleri. (3304) 1 ı·-- Bahcesinde 

-:~----------:---~----------~~~--~----------~-----

1 

Istanbul beşinci icra meınurıuğull· 
lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Tümen kıtaatı ihtiyacı için aşağıdaki cins ve miktarı yazılı ihtiyaçlar 
16-6-1937 Ça1"amba günü saat 14 de Çatalca Tüm Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin mezkllr günde komisyona mü-
raeaatlan. (30) (3404) 
Erzakın cinsi Hadım köy 

Kilo 
Çatalca 

Kilo 
Çerkesköy 

Kilo 

Sade yağ 2100 
Bulgur 6900 
Toz şeker 1700 
Makarna 3500 
Şehriye 400 
Kır mercimek 1400 
Yeşil mercimek 
Z. danesi 400 
Z. Yağı 800 
Kuru fasulye 8500 
Aşura buğday 160 
Beyaz peynir 100 
Kuş üzUm 50 
İnnik 1000 
Kuskus 
Salça 70 
Kuru bakla 100 

• 
MUteahhit nam ve hesabına 1340 

tane nöbetçi muşamması açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Hepsinin bi
çilen ederi 15530 lira 60 kuruştur. İ
halesi 17 Haziran 1937 perşembe gü
nü saat 15 dedir. Şartnamesi M. M. 
V. Satmalma komisyonundan alınır. 
nk teminat, 1164 lira 80 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni t emi
nat ve 2490 savılı kanunun 2 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerİe birlik 
te ekslltme gUn ve saatinde Ankara
da M. M. V. Satınalma komisyonun-
da bulunmaları. (683) (2367) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyac1 

için kapalı zarfla 50000 kilo sadeyağ 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
95 kuruş olup tutarı 47500 liradır. İlk 
teminatı 3562 lira 50 kuruştur. Şart
namesi her J;Un satmalma J<ouıisyo. 
nwrda görUlebilir. !halesi 18. 6, 937 
cuma günü saat 16 dadır. istekliler 
kanunun 2, 3 Uncil maddeleriuacki 
vesika ve teminat mekt11plarını havi 
zarflarını belli ~n ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen satın . 

almak komisyonuna vermeleri. 
(727) (3112) 

• • • 

9000 12000 
1900 3700 
3600 5500 

500 600 
1600 1300 

3000 
500 1500 
2~0 800 

7500 8200 
180 260 
140 400 

50 40 
2000 2500 

2500 
45 
60 140 

• • 
t eyenlerin hergün komisyona gelme. 
!eri ,ilk t eminat mikdarı 3375 lira
dır. ihalesi 28-6-937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle
rin 2'190 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk 
tentlnat'ariyle birlikte tam ihale sa
a tinde Ankara Milli Müdafaa Vek8.le 
ti Satınalmn komisyonuna gelınele • 
ri. (14) (3296) 

• • • 
Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı 

için açık eksiltme ile 3900 kilo sade 
yağı satın alınacaktır. Sade yağın be
her kilosuna 90 kuruş fiyat biçilmiş
tir. ihale günü olan 30 haziran 937 
çnrşamba günü saat 16 da Ç. kale 
Mst. Mv. Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin 263 lira te • 
minatı muvakkatclerile ve artırma ve 
eksiltme kanununun 2, 3. maddelerin
deki istenilen vesaiklcrile birlikte ko
misyona mtiracaatlan. (17) (3323) 

• • 
Beden yüksekliği 1,43 den ve gö . 

ğüs çevresi 1,60 dan aşağı olmamak 
ve 4 :8 yaş arasında bulunmak Ye kıs
rak adedi yüzde otuzu geçmemek ü
zere 15000 liralık binek hayvanı pa
zarlıkla beğenilerek alınacaktır. İşbu 

Hepsine biçilen ederi, otuz i.ki bin alım 1 temmuz 937 perşembe günUn
beş yUz lira olan 374 kalem elektrik den 31 temmuz 1937 cumartesi günü 
malzemesi kapalı zarfla eksiltmiye mesai saatinin bitimine kadardır. 
konulmu§tur. Thalesi 17 temmuz ~37 
cumartesi gUnü sant 11 dedir İlk Hayvan slatkagüc~k ol~~l~rın Ehaky~anhl.a-

i 2437 1
• 5l k · nnı pazar ı nlerı ıçınde s ışc ır-

tem natı ıra uru§tur Şart- A • · 
65 

k ruşa M M · de Askerı satınalma komısyonuna ge-
namesı 1 u. . . Vekô.leti tirmeleri. (26) (3400) 
satmnlma komısyonundan alınır. Ek-
siltmiye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonuna verınele • 
ri. (714) (3013). 

* • * 
Her bir çiftine biçilen ederi 425 ku-

ruş olan 60 bin çift kundura kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesini 1275 
kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerln her gün komisyona gel • 
meleri. nk teminat miktarı 13950 li
radır. !halesi 2416/937 Perşembe gü 
nü saat 15 tedir. Eksiltmeye girecek
lerin 2430 sayılı kanun ı ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlarile birlikte teklif mektuplan 
nı ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri "8" 

(3229) 
• • • 

1 - Pınarhisarın 125000 kilo sığır 

eti. 
2 - !halesi kapalı zarfla ilk temi-

natı 2525 liradır. 
3 - Tutarı 35000 liradır. Fiyat tah 

mini 28 kuru§tur. 
4 - Iha.lesi 26 haziran 1937 cu • 

martesi günü saat 11 de Vizede ya
pılacaktır. 

5 - Şartnamesi hergün Vize satın 
alma komisyonunda arzu edenlere 
gösterilmektedir. (9) (3248). 

• • • 
Her birine biçilen ederi 90 kuru~ 

olan 50000 tane kar gözlüğü müna
kasasına istekli çıkmadığından pazar 
!ıkla alınacaktır. Şartnamesini :ı:?25 
kurusa almak ve örneı?ini ıırörmek is-

• • • 
Her bir tanesine tahmin edilen fi. 

yatı 330 kuruş olan 70000 tane kilim 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartname
sini 1205 kuruşa almak ve örnekleri
ni görmek istiyenlerin her gün ko -
misyona gelmeleri. tık teminat mik
tarı 12800 liradır. Iha lesi 2-7-1937 
cuma günü saat 11 dedir. 

Ek~iltmiye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikaları ilk teminatları ile bir. 
tikte teklif mektuplarım ihale saatin
den en az bir saat evveli Ankarada 
Milli Müdafaa vekaleti satınalrna ko
misyonuna vermeleri. (28) (3402) 

• • • 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

23400 kilo sade yağ kapalı zarf usu. 
lile eksilmiye konulmuştur. Şartna
mesi Konyada kolordu, lstanbul, An· 
karada levazım amirlikleri satınalma 
komisyonlarındadır. istekliler §art -
nameyi komisyonlarda okuyabilirler . 
lşbu 234.00 kilo sade yağın muham
men tutarı 19719 lira 18 kuruştur. 

Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik 
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1848 lira 68 kuruştur. Ek -
siltme 2 temmuz 937 cuma günü saat 
16 da Konyada kolordu satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. lstekliler 
2 temmuz 937 cuma günü saat on be
şe kadar teklif mektuplanru Konya. 
da kolordu satınalma komisyonu ba§· 
kanlığına verecek veyahut göndere
ceklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın -
mıyacaktır. Saat ayarı kolordu daire 
saatilc yapılacaktır. 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine ve bilhassa 32 
maddesine uygun olmıyan mektupla-

dan : Şişli .e Niko apartmanının 2 

numaralı dairesinde mukim iken el • 
yevm ikametgahı meçhul Ahmet kııI 
Zeynep Evrcnos: Hadise olan borcu· 

. . d . . . .,..ali nuz ıçın aıremızın 36-3178 nuın"''" 
dosyası ile hakk,nızda cereyan edeıı 
muamele safhasında Mnnisadn bn~" 
olunan gayri menkullerinize takdır 
edilmi"' kıymete karşı bir diyeceğinıı 
olup o madığınm icra ve iflas kanu· 
nunun 103 üncü maddesine tevfikaD 
tebliği havi varakaya mübaşirin ,.er· 
diği meşrubattan mezkCır ikametP' 
hı terkettiğiniz yenisini ae bi'en ol~ 
madığı anlaşılmış ve işbu 103 Un~d 
maddeye yarar tebligatın 10 gUn rrıU 
detle ilanına karar verilmiştir. tşbU 
ilan tarihinden itibaren 10 gün içiıı· 

d. ~· 
de zabıt varakası tetkik ve bir t) 

ceğiniz varsa söylem~iz ıazıınd~· 
Aksi halde icraya devam olunaca~ 
tebliğ makamına kaim olmak uze 
ilan olunur. 

Eyüp sulh hukuk h~kimliğindeP: 
Olü Lutfiyenin metrükatından .ol~: 
paraya çevrilmesine karar verilttı l· 
olan Bakırköyünde Zeytinlik ıns.bll 

ne· 
lesi Halkçı sokak 37 numaralı bS. !< 
nin tamamına iki bin lira kıymet tı 

11 
dir edilmiş olup ahiren tapudan g:. 
cevaba göre tashihan sekizde bir 
sesi daha açık artırmıya konulınllf • 
tur. Satış şartnamesi: 18, 6, 937 f!' 
rihinde divanhaneye asılacaktır· s~: 
rinci artırma 14, 7, 937 çarşamba atı\ 
nü saat 14 ilt\ 16 ya kadardır. ?Juh 
men kıymetinin yUzde 7 buçuk ni~ 
betinde pey akçesi alınır. MU~erak il< 
vergi, tazminat, vakıf icaresı eilll 
sahibine belediye rüsumu mUşterl~ 
aittir. Birinci artırma kıymetinin ?~. 
de 75 ni bulduğu takdirde mUşterı n 
zerinde bırakılıp aksi takdirde en 9(>01' 

artıranın taahhüdü yerinde kallll
8 

üzere artırma 15 gün daha uzatıl• ~ 
rak 29, 7, 937 pe~embe pnU 5~e 
14 ten 16 ya kadar ihalei katiyyesl lt· 
ra edileceğinden ipofok sahibi ala~s 1t 
lılarla digw er alacaklıların ve ırtıfa ur.e· hak sahiplerinin gayri menkul 9 
rindeki haklarım hususile faiz ve ına 
rafa dahil olan iddialarını rı Uspit e;: 
raklarile birlikte 20 gUn içinde ıns de 
kemeye bildirmeleri, aksi takdir!<• 
haklan tapu sioillerile sabit oıınadı ,. 

rı 1/.., 
ça paylaşmadan hariç kalacakla U 
fazla tafsilat almak istiyenlerin ~y l~ 
ahkamı şahsiye ha1cimliğinin 34 • t 
numaralı tereke dosyasına mürııca.B 
etmeleri ilan olunur. (33387) 
'!!"""!"--------~ ....... """!!!!'~~~~~ 
rın sahipleri eksiltmiye iştirak ettf· 
rilmiyecektir. (31) (3405) 

• • • 
Kony!Waki kıtaatm ihtiyacı olJJl 

\l' 
620,000 kilo kuru ot kapalı zarf us 
!ile eksiltmiye konulmuştur. şnrtıı&' 
mesi Konyada kolordu, lstanbul, }Jl' 

karada levnzım amirlikleri satına.ıın: 
komisyonlanndadır. İstekliler §8~ 

· url"" · nameyi komisyôniarda okuyabı 11 
lşbu 620,000 kilo kuru ot muha~rrı:e· 
tutarı 28210 liradır. Şartnamesıı:ı dtı 
ki yUzde yirmi beş mi'Ktar fazlası 44 
dahil olduğu halde ilk teminat 26 \lı: 
lira 69 kuruştur. Eksiltme 2 temınd!J 
1937 cuma günü saat 1l: de Konya ş· 
kolordu satmalma komisyonu bil,.,. 

~nder" 
kanhğma verecek veyahut go ve· 
cekler. Bu saatten sonra verilen 1, 

yahut gönderilen mektuplar nl1nı;18• 
yacaktır. Saat ayan kolordu daire tl 

atile yapılacaktır. 2490 sayılı kıın\ 
hükümlerine ve bilhassa 32 madde:p
ne uygun olmıyan mektupların sah }<· 

lcri eksiltmlye iştirak ettirilınf yece 
tir. (32) (3106) f 

... * * 
Her bir tanesine tahmin edilen ~: 

deli 800 kuruş olan 10000 tane b~t
taniye kapalı zarfla alınacaktır. şa ıt· 
namesini 400 kuruşa almak ve ôril~Jl 
lerinf görmek istlyenlerin her rıc 
komisyona gelmeleri. Dk teminat ~S1 
tarı 5250 liradır. lhnlesi 2. 7, . 1~. 
cuma gUnU sant 15 tedir. Eksıl uıı 
ye gireceklerin 2490 sayılı knnuıı.,,e-
2 ve 3 üncü maddelerinde yaıalı 1<· 
sikaları ilk teminatlarlle birlikte teetl 
lif mektuplarını ihale saa.tind.en ı,ıU· 
az bir saat evvel Ankarada Mılli \I' 
dafna vekaleti satınalmn komisyon 
na vermeleri. (29) (3403) 



~ 15. 6- 937 

1 'leni:t Levazım Satınalma komisyonu lliinları 1 
Cinsı Miktarı Beher kilonun Muvakkat teminatı 

ve ölçüsü Tahmin bedeli 
Kuruş Sn. 

, 
Lira Kuruş ----------

Sut 20000 Kilo 10 oo ) 206 25 
~Oğ\ırt 500Q Kilo 15 00 ) 

tnll - Yukarıda cins ve miktarları ile tahmini bedelleri ve muvakkat te
ıı natı Yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine rastlıyan 
aıartes.i günü saat 14 de açık eksiltme ıusulUle alınacaktır. 
~ - Şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

b 3 - isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve lstan
uı defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatıracakları muvakkat teminat 
~ukabilinde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve sa-
n te Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3226) 

Cinai 

-------------~~~-~ar bun y~ fasulye 
auıcan 

Scnıizotu 
~akız Kabagı 
Yşekadın fasulye 

Ca1ı fasulye 

~Irtnızı domates 
8Panak 
fıatate }{ s 
Urusoğan 

l..aııana 
!>ırasa 
~anıya 
boı:nates salçası 

• • • 
Mikdar ve ölçüsü 

8500 Kilo 
10000 Kilo 

3000 Kilo 
10000 Kilo 
10500 Kilo 

9000 Kilo 
10000 Kilo 

3000 mıo 

10500 Kilo 
16000 Kilo 

2000 Kilo 
4000 Kilo 
8000 Kilo 

500 Kilo 

'Y'ekftn 105000 

Beher kilosun un 
tahmini bedeli 

Kuru§ S. 

4 50 
6 00 
2 00 
2 50 
8 00 
4 50 
2 50 
3 25 
5 00 
5 00 
3 00 
3 25 
8 00 

18 00 

1 
1 - Yıukarda cins ve mikdarlan ile tahmini fiatları yazılı olan (14) ka

kern Yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine rasthyan Pa7.artesi günü saat 15 de 
11Palı zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

01 
2 - lşbu 14 .kale~ sebzenin muv~kkat teminat~. (385) 

0 

lira (50} kuruş 
up Şartnamesı komısyondan her gün parasız verılır. 

1 ~ - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
etı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evvcli
~e kadar Kasmıpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi • 
llıde vermeleri. (3228) 

• • • 
c· Marmara Ussüiahri K. Satınalma Komisyonundan: 
ı.nsci Kilosu Tahmini Fiat Tutan İl~ Teminatı 

Lira Kr. Kr. S. Lira 

25,000 
20.000 
40,000 

32 50 
33 50 
23 50 

8125 
6700 
9400 

24225 1816.90 

l ~mutanlık Deniz Erleri için yukarda cins ve miktan yazılı üç kalem 
şc P lı zarf .suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 Temmuz 937 Per
ca~be günü saat 15 de lzmitte Tcrsa e kapısındaki komisyonda yapila -
lil ~ır. Buna aid şartname bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. Istek
liferın Yllkanda yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgeleri havi tek 
~ tnektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komis-

on B~kanlığına vermeleri. ( 3384) ..... 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüijü ' 
SA TINALMA KOMlS YONU ILANLARI 

ıoo Ton Mutahhar Avrupa pamuğu. 
1 'l'ahmın edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesinde değişiklik yapı. 
1~·~ ~00 ton Mutahhar Avruptt pamuğu Askcrl Fabrikalar Umum Müdtir
~ gU sntınalına Komisyonunca 2 Ağustos 937 Pazartesi gi.inli saat 15 de 
tn~Palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde ko -

1.f
18YOndan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi tek

~ tn~ktuplarmı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
k~dıl.~rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-

gun ve saatte komisyona müracaatları. (3253) 
• • • 

200 Ton 114 lük Oleom 
'r 200 Ton 105 lik Oleom . 

ltı ahınin edilen bedeli (28000) lira o lan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 

4 
al~enıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonunca 

ş. Agustos 1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
l'tıartnanıe (1) lira (40) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
d Uvakkat teminat olan (2100) lirayı havi teklif mektuplarını mezkür gün
?ı. e saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
ltı~un 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona 
.._:::natları. (3280) 

k lstanbul Asliye birinci ticaret mah- lstanbul lkinci iflas memurluğun -
eınesinden: Ziraat bankası Istanbul dan: Müflis A vundukların iflas ve 

§Ubes· <la ı tarafından Bahçekapı Ta§han- kadastro işleri hakkında izahat veril· 
~ .Adapazan Türk Ticaret ve Sanayi mek ve alacaklılarca icap eden karar 
ankası muhasebecisi Recni aleyhine lar ittihaz ve masa memurluğuna 

ıaçııan 937-143 numaraya kayıtlı bu- müstacel işler hakkında salahiyet 
Una · verilmek üzere alacaklıların her hal-
b 

n alacak dn:vasmda oturduğu yer 
el!" de 18, 6, 937 cuma gUnü saat 14,30 

tı ı olnuyan müddeiaaleyhe tebliga- da dairede hazır bulunmaları masa 
k 11 

ilanen yapılmasına mahkemece memurunun kararile ilan olunur. 
arar verilerek muhakeme günü ol • (33401} 

ınak ·· 
14 

u~ere 15, 7, 937 perşembe sr.ıı.t 

tayın ve davetiyesi mahkeme di
"anh anesine asılmış olduğundan Re-

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve satılması mukarrer kanape, kol -~at belli günde mahkemeye gelmediği 

k eya Vekil göndermediği takdirde hak tuk, sandalya, yazı masası, Ameri-
ında gı i 1 w • kan yazıhanesi ve sandalyası. etajer, 

1• Yap muameles yapı acagı ı-

an olunur. (33402) 

l{ lstanbul C. 'Müddeiumumiliğinden: 
~·a§ mUddeiumumi muavinliğine ta -

1 
ın kılınan ve Istanbula geldiği nn-
a§ılan Tefe . k" h~ k" . . s k nnı es ı a ım muavını 
a ıbın acele memuriyetimize müra-

~ ~tmesi ilan olunur. 

muşamba ve sair yazıhane eşyasının 

birinci artırması Galatada Kürekçi
ler caddesi Manhaym han birinci kat 
5-6 numaralarda 16, 6, 937 tarihli 
çarşamba günü saat 9 da ve satılma
dığı takdirde ikinci artırması 23, 6, 
937 tarihli çarşaµıba günü ayni sa -
atte yapılacağından istiyenlerin mez
kur gün ve saatlerde mahallinde bu
lunmaları ilan olunur. (33403) 

TAN 

Zümrüt 
YAL.OVA 
KaphCaları 

Bu sene kaphcala
nn otel ve lokanta
lannda b ü y ü k te
ke mm ü 11 er yapll
mıştlr. 

1 Hazirandan it. baren fiaflar
daki ucuzluk bilhassa calibi 
dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pan

siyon komple (Otel ve yemek) 
bir kişi (cin ( 325) kuruştur. 
iki kişi için otel ve yemek (550) 
kuruştur. 
Büyük otel: Bir günlük pan

siyon komplP (otel ve yemek) 
bir kişi için ( 350 ) kuruştan 
başlıyarak kat ve odalarına 
göre yedi liraya kadardır. iki 
kişi için altı liradan 9 liraya 
kadardır. 

Aile!er için ayrıca tenzilat 
yapıllr. 

Lokantalarda büyük bir itina 
ile hazırlanan yemeklerin tabl
dotu: Büyük lokantada 100 ve 
Park Lokantasında 70 kuruştur. 
Alakart yemek fiatların dahi 
tenzilat yapdmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye 

nazaran çok ucuzlamıştır. (3233) 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası kapalı 

zarf usuliyle satın almacaıktır. 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29600 liradır. 

3 - lhale 28 Haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da vilayet daimi en 
cUmeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri Ankara, lstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazarı ve I
negöl Ziraat Müdür ve memurluklarında görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak için taliplerin % 7,5 tutarı olan Banka mektu'Ju 
veya hususi muhasebe veznesine yatınlan makbuz ile birlikte ilan edilen 
saatte müracaatları. (3393) (15:Sl} 

Bursa kaphcaları T. A. 
Şirketinden: 
6 Temmuz 1929 tarihli heyeti umumiye içtimaında verilen ve iştirak 

taahhüdlt bakiyesinin hissedarlardan tahsilini mUtezammın olan kararın 
mütalebeye kifayet edemiyeceği, şeriklerden Hidiv Abbas Hilminin itira-
7.I Uzerine mahkemece verilen kararla taayyün etmiş olduğundan yalnız 

bu hususta yeniden bir mütalebe ve tahsil kararı verilmek üzere şirket 
hissedarlarının 26 Temmuz 1937 tarihine tesadüf eden Pazartesi gUnli 
saat 10 da Bursada Şirket merkezinde toplanmaları ilan olunur. 

TnnrA Mı>rlisi 

1 • 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Direktörlüğünden: 

Münakasaya 
konulan 
mevadclın cinsi 

Miktarı Tahmin Pey Eksiltme T. Saati Eksiltme 
Fiatı akçasi. '.lin şekli 

Pirinç 6000 K. 21,00 94,50 21/6/937 14 Açık 

Toz şeker 8500 K. 27,00 172,15 21/6/937 14,30 Açık 

Süt 
Kase yoğurdu 

4000 K. 
2000 A. 

lO,OO) 46 88 21/6/937 
5,00) ' 

15 Açık 

28,00) Zeytin 
Zeytinyağı 

Sabun 

1000 K. 
4000 K. 
3500 K. 

62,00) 298,88 21/6/937 15,30 Açık 
35,00) 

Yumurta 
Soğan 

Patates 

Kuru fasulye 
Kuru Barbunye 
Nohut 
Kırmızı mercimek 

50000 A. 
7000 K. 
9000 K. 

3000 K. 
1000 K. 
1000 K. 

500 K. 

Pırasa 7500 K. 
Lahana 4000 K. 
lspanak 5000 K. 
Kök kereviz 700 K. 
Havuç 1200 K. 
Karnıbahar 600 A. 
Yerli bakla 1000 K. 
İzmir, Adana Bak. 1000 K. 
Semiz otu 2000 K. 
Patlıcan 30000 A. 
Dolmalık domates 1500 K. 
Taze bamye 600 K. 
Ayşe kadın 4000 K. 
Çalı Fasulye 1500 K. 
Yeşil barbunye 1000 K. 
İç barbunye 500 K. 
Sakız kabağı 5000 K. 
Enginar 7000 A. 
Limon 20000 A. 
Salça 400 K. 
Maydonoz 2500 D. 
Dereotu 3500 D. 
Taze soğan 2000 D. 
Domates kır 1500 K. 
Tuz 2000 K. 

2,00) 
2,75} 136,70 23/6/937 
7,00) 

13,25) 
9,50) 

13,50) 51,20 23/6/937 

11,00) 

2,50) 
4,00) 
5,00) 
4,25) 
4,00) 

16,00) 
5,00) 

13,00) 
4,00) 
3,00) 
7,00) 

20,00) 
11,50) 344,70 23/6/937 
13,50) 
10,50) 
13,00 

7,50) 
7,50) 
2,00) 

15,50) 
1,00) 
l,00) 
1,00) 
5,00) 
4,50) 

10 Açık 

14 Açık 

15 Açık 

Ekmek 50000 K. 11,00 412,50 24/6/937 10 Kapalı 

Koyun eti 31000 K. 44,00 1023,00 24/6/937 14 Kapalı 

1 - Mektebin 937 Mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiya.çlan eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlariylc fiatlan ve ilk teminatları ve 
eksiltmenin tarih ve şekilleri hizala.nnda gösterilmiştir. 

3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif mek 
tuplarını 2490 N. 1I kanunun emir ettiği diğer vesikalarla bcı:aber muny· 
yen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Reisliğine ver -
mcleri muktezidir. 

4 - istekliler 937 mali senesine aid ticaret odası vesikalarını göstere -

ceklerdir . 

5 - Şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girecekle

rin muayyen gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindel:ti ko-

misyona müracaatları ilan olunur. (3180) 

Kültür Bakanhğından : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - Coğrafya, riyaziye, tabliye, Fransız 

ca, Almanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
pılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 Eylill Çarşamba günü lstanbul Universitesiııde başlıya· 
caktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 
B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden mah • 

kilmiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilAyet veya kaza idare heyetin· 
den bir mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu ka-
yrttan müstesna olup mensup olduklan daire amirinin vereceği vesika 
kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut anzala-
rmdan salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları, 
Oğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi öğretmen 

lik etmiş bulunmalan gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Universite ve Yüksek 

öğretmen okulu talebesinin takip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 
Bundan başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun 
1. inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret
men okulu Yar öğretmenliğinı~ atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mU 
racaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A} - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesiknlarmm asıl ve ya 

hut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Mahalli kültUr idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat 

raporu, 

E) - Mahalli Kültür İdaresinden tasdikli ve Fotoğraflı fi§. 
F) - Altı adet 4X6,5 büyüklilğünde kartonsuz fotoğrafları, 

Bu vesikaların en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa göndernmtş 
olması lazımdır. Bu ~arihten .sonra Bakanlığa gelmiş olan veya e\Takı 
müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele ya-
pılmıyacaktır. (1455) (3191) 

T. Hava Kurumu SA.AL. komisyonundan. 
1,000 tane defter yaptırılacaktır. 

Eksiltmesi açık olarak 18 Haziran 937 Cuma günü saat 14 de yapılacak 
tır. lstekliler şartnamesini piyango direktörlüğü muhasebesinde hergUn 
görebilirler. (3386) 
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Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acıbadem 
Acıbadem yağlı 

Yarım yağlı gece 
Yasemin ve gül yağh 

li A A KREM 1 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen iznle eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına diklmt. 
ı-.ıasan deposu: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

Devlet Demlryollara ve limanlara l$1etme U, idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yağı 2-S.1937 Pa

zartesi günü saat 15·de kapalı zarf usulil ile Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3120) llralrk muvah1<at teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 No. 1ı 
nushasında intişar E:tmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14-de kadar devlet demiryolları malzeme dai
resindeki merkez komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. ( 3387) 

Bina ışleri ilanı 

Nafıa Vekalet·nden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Jandarma polis mektebi ihata dı

varları, parke, kaldırım, istinat duvarları, merdiven inşası ve ~ahçe tes
viyesi ve tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18,000 liradır. 
2 - Eksiltme 1-7-1937 tarihinde Perşembe btinü saat l5 de Nafıa Ve -

kaleti yapı işleri umum müdilrlUğü e..~siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 90 kuruş bedel mu 
kabilinde yapı işleri umum miıdürlüğünden alınabilır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talip!erin 1350 liralık muvakkat te -
minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasıw 
haiz olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar ikoı'nisyon reisliğine makbuz mulmbilinde vermesi muk · 
tazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1510) (3344) - c-------------- --
Bozüyük Be'e d ye Riyasetin d en ~ 

A~ık Eksilt me i ıana 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bozüyük kasabasının tahminen 160 hektar

lık meskun ve 75 hektarlık gayri meskun ki: ceman 235 hektarlık yerinin 
hali hazır haritalarının tanzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel: Me~ıkfın yerlerin bir hektarı 27, gayri meskun 
.)'erlerin bir hektan 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Şehir ve kasaı~alarm hali hazır haritalannın al nmasına aid Nafia 

:Vekaletinin umumi ve fe:ıni şartname!eri. 
4 - lstekliler bu evrakı Bozüyük Belediye Riesliğinde görebilirler. 
5 - Eksiltme 2-7-1937 Cuma günü saat 14 de Bozüyük Belediye En -

ümeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 364 lira muvaılckat teminat akçası ver -

meleri ve aşağıda yazılı şartları haiz bulunmalan lazımdır. 
937 senesi için "fenni ehlivet ve ihtisastan Nafia Vekaletince kabul ve 

;asdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mühendis 
ve topoğraflarla bu işe ortw.ltbk yapacak noterlikten musaddak r ıüteah • 
bitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanun hUkUmlerine göre eksiltmeye iştirak etmek 
!stevcn taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatten ··• "'e Belediveye müra _ 
:aatla muvakkat teminatım yatırmış olması lazımdır. (3382) 

Yü,tsek Müh n d s Mektebi" A r ~ırma ve 
i s tme om syo n und ln: 

917 Mali senesi mektep ihtiyacından olan (225) ton kok kömürU açık 
k i!hneye konulmuştur. Eksiltmeye 1-7-1937 tarihine tesadüf eden çar
. mba günü saat 15 de mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
~ her ton ~cı!c kömürünün muhammen bedeli (17) lira ve ilk teminatı 
290) liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mektep idaresine 
tıUracaatlan (3396) 

Baş ve Diş Ağrısı lstı rabların 
En Müthi idir 

.. ~ıdde ı ı d ı ş ö Qrtlarım dmdir.r 

GR • 
1 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya kartı 

Bılhassa müessirdir. 
i cablnda g ünde 3 kaşe 

al ın ab .I r. 

Naf a Vekaletinden: 
2 Ağustos 937 Pazartesi ·günü saat 15 de Aııkara'da Nafıa Vekileti 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda 208,000 lira muhammen bedelli 4000 
ton kreozotun kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şart
namesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzeme Müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 11650 lir~dır. 
isteklilerin teklif mcıktuplarmı resmi gazetenın ·ı-5-9::i6 tarih ve 3297 

sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 937 se -
nesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 2 Ağustos 937 Pazartesi 
gUnü saat 14 e kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Tapu Kadastro 
Müdürüğünden: 

(1493) (3274) 

Umum 

Fen memuru olmak ist eyen l ise 
mezunl arına 

Ankarada bulunan tapu ve kadastro mektebine tedris mUddeti bir !lene 
olmak üzere bir şube ilave edilerek 1 T. Evvelde tedrisata başlanılacaktır. 

Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından tasdikname 
almış bulunanlardan müs::ı.baka ile tale!>e alınacaktır. 

MUsabaka "hesap, cebir, hendese ve müsellesat,, dan yapılacaktır. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil müddeti içinde zaruri mıuJrafl§.11 için 

ayda 25 lira verilecektir. 
Mezun olacaklar ilk önce kadutro fen memuru muavinliklerinde ma • 

a.,Ia istihdam olunacaklardır. 
Talip olanlar: 
1 - Nüfus cüzdanı 
2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu. 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal mazbatası. 

_ 4 - Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya onuncu sınıftan çıktı
gına dair tasdikname. 

5 - 4 X 6 eb'admda üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 15 
Temmuz tarihine kadar mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

(1552) (3391) 

·OPERATÖR ARAN.YOR 

KAŞE 

~izi günterce ıstırab (iekmekien kurt ı rır 
En şiddetli ba~, diş, adale ağrdannı, ü~ütmekten müte\·ellit bütün sanCJ ~ 

sızıları keser, Nezleye romatiz..-naya, kırıklığa knrşı çok müessirdir. 

Mıdeyı bozmaz, ka b. ve böbrek erı yormazl 
i cab •nda gUnde 3 ka'p ahnablllr. 

-
-- . 

~f~ 
~· ıl'~,IAUİH~A ! 

~47_~ 
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EYiııirdı daiına bir paket 
YILOIRJM traı bıç•i't bv
lıuııa. YILDIRIM trq bt
çalılan blitllıı bıçaklaroı fn· 
kıDde olup birinci çelikdeıı 
im•I edilmitdir. Her bıçak 
inceden inceye muayeneden 
feçirilir .,. Jalnu mOkem
mel olanlan ..tqa çıkarılır. 
Biııaeııaleyh praııtilidir . 

Mukaddema Çemberlitaşta Künk • 

çiller sokağında Sudar hanında 20 
No. da mukim ve ayni hanın müste
ciri olup halen ikametgahı meçhul 

bulunan Osman oğlu Abdullaha. 

lstanbul !kinci icra memurluğun • 
dan: Keresteci Bay Aziz vekili Rif a· 
tın Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden istihsal ettiği 17, 8, 

936 tarihli ve 36-1187 No. h ila ... ıile 
aiacağı bulunan 320 liranın maa maa
raf temini tahs;li i~in vilayet mal san 
dığmda mevcut bulunan :1.86 ıtrallk 
teminat akçeniz haciz edilerek daire· 

ye celbedilmiştir. Bu hacze kal'§I bir 

diyeceğiniz varsa ilan tarihinden iti
baren 15 gün içinde daireye gelip 
bildirmeniz lazım olduğunu mübeyyin 
olmak ve kanununun 103 üncü mad· 

desine tevfikan t.ebliği iktiza eden da· 

vet varakasının tebliği makamına ka

im bulunmak üzere keyfiyet ilanen 

tebliğ olunur. (33388). 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesin· 
den: Türkiye Ziraat bankası lstanbul 
şubesi tarafından kendi üzerine keşi 
de eylediği ve Naim Şamlı ve kardet
leri firması emrine verilmiş 23, 3, 37 

Mühim bir müessesenin şarki Anadolu'da §İmendUfer güzergahında 
bulunan şubesi için muktedir bir operatör aranıyor. Bu vazifeye talip 
olan doktorlar muhtasar tercümei hallerini ve istediicleri ücretin mik
dannı gösterir bir mektıupla (Ankara posta kutusu 216) adresine 
mUracaat etmelidir. 

Şehir Tiyatrosu direktörlüğünden'. 
Tiyatromuzun dram kısmına elh 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· liraUcretledört~çbz~ın~aktır. 

tarihli ve 226 lira 94 kuruşluk çeki 
mumaileyh Naiın Şamlı ve kardeşleri 
firması zayi etmiş olduğundan çeki 

bulanın 45 gtin zarfında mahkemeye 
ibraz eylemesi lüzumu ve eylemediği 
takdirde mezkur çekin iptaline karar 
verileceği Ticaret kanununun 638 İD· 
ci maddesine tevfikan ilan olu· 
nur. (33387) 

Devlet Demiryol'arı ve L; manları 
işletme Genel Direktör:üğünden: 

şartlar şunlardır: 

1 - Orta mektep mezunu olmak, 
2 - Yaşları yirmiden yukarı ol -

mamak, 
3 - Şivesi ve vücudü sahneye uy-

gun olmak, 
4 - Ailelerinin sahneye intisapla-Fidan ve fide naklfy tına m ahsus tar t ~de 

t d · a.t nna muvafakatları bulunmak . 
a 1 a 5 - Şimdiye kadar sahneye çık -

Fidan ve fide nakliyatına aid tarife değiştirilmiştir. Şimdiye kadar yal "' mamış olmak. 
nız sebze, çiçek, ağaç fidan ve fidelerine münhasır olan tarife 1 Temmuz Yukardaki şartlan haiz istekliler: 
937 ~~inde?. itibaren.' tütün fideleri gibi, yukarıdaki ~nif haricinde yedi ay elli lira ücretle stajyer ola
~alan dıger ~ıl umum fıdan ve fidelere de tatbik edilecektı_:· Tarifede di- rak çalıştıktan sonra daimi kadroya 
ger bazı tadılat da yapılmıştır. Tafsilat için istasyonlara murll(:aat edilme alınacaklardır. Arzu eden heveskar 
lidir. (1558) (3397) genç kızların fotoğraflarını bir mek

Is ' an bul Gümrüğü Başd irektörlüğünden : 
Gümrük satışından: Bakırlcöyünde taş iskelesinde muhafaza nezareti 

altında bulunan 514 ton 578 toz antrasit kömürü 6432.30 lira rüsumu ö
denmek ve mahallinde tartılarak teslim edilmek şartile 16-6-937 gün saat 
on dörtte şartname mucibince açık artırma ile dahile müşteri bulunma • 
dığı taktirde aktarma suretile satılacağı ilan olunur. (3409) 

Hakiki Ç A M kokulu 

tupla rejisörliiğe göndermeleri. 
ünümüzdeki tiyatro mevsiminde 

temsil edilecek eserlerin tetkik ve 
tasnifine başlanmıştır. Eser sahiple
rinin şimdiden eserlerini göndermele
ri ve henüz bitirmemiş olanların ve
recekleri tarihle isimlerini dramatör
tnğe biidirme1eri rica olunur. 

EREN KOLONYASI 
C ğerleri zayıf, ve s inirleri bozuk olanların 

kalbin e f erahhk v erir v e gönlünü a~a r. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA 
LARIN USARELERlNDEN ts 
TlliSAL EDİLMİŞ TABll Btt 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsi; 
bir fen harikası olduğundan ta · 
mamen taklid edilebilmesi mUrn 
kün değildir. Hazımsız:ığı, mid. 
yanmaklarını, ekşiliklerini ve rnt 
annid inkıbazları giderir. Ağıı 
kokusunu izale eder. Umumi ha· 
yatın intizamsızlıklarmı en emin 
surette ıslah ve insana hayat ve 

ı GlLtZ KANZUK ECZANES 
'"ahibi: Ahmet Emin YAIAIAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden:~. SAl..JlH 

1azetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Bilhassa masaj ve banyo i~io şayanıtavsiyedlr. 10 gram EREN kolonyası banyonuzu 
mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. · 

Tanmnuş eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalanoda satılır. 

Evliya Zade Nureddin Ecza ali.t ve ıtriyat deposu-İstanbul 

1 canlılık bahşeder. l .._.BEYOGLU - İSTANBUL ..._. 


