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Evkafta 1. Hazırlıklar Bitti 1 
Yeni T eskilat , 

Kuruluyor 
lstanbul Evkaf 

Eroin Yapan 
Yeni Bir Fabrika 

Daha Bulundu 
1( ada·osur. d :1 Değişiklik 

Y apdmıyacak 
Kaçakçıları, Elektrik T ertibatile 

Berhava Etmiye Hazırlanmışlar 

Beyaz Zehir 

Fabrikayı 

Ankara, 15 (TAN muhabirin

den) - İşleri çok fakat teşkilatı 
dağınık ve girift bir hal almı' 

olan Evkaf İdaresinde bu sene 

içinde bazı yeniliklere ,ahit ola

cağız. Meclisin önü· lmüzdeki 

devres=nde görütülecek olan 

"Evkaf Teşkilat Kanunu,, bu. 

günkü dağınık vaziyeti bir ka
nunun !Ümulüne sokacaktır. Bu

günkü batmüdürlükler, müdür
lükler olduğu gibi bırakılacaktır. 

Evvelki ak,am Y eşilköyde gizli bir eroin fabrikası daha mey

dana çıkarılmı,tır. Bu fabrika, •imdiye kadar yakalananlardan 

daha geni,tir. Fabrikayı işletenler, iş üzerinde ele geçmi,Ierdir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Izmirde muhtelif kaçakçılıklar ya- -------------

Umumi Mületti,liklerde Muhacir 

pan Muzaffer isminde birinin lstan
bula gelerek Yeşilköye yerleştiği ha
ber alınmıştır. Muhafaza komutanlığı 
ile Emniyet kaçakçılık bürosu teşki
lfı.tı memurları Mustafayı bir müd -
dettenberi sıkı bir tarassut altında 

bulundurmuşlardır. 
Aylarca süren bu takipler netice

sinde Mustafanın birtakım esraren -
giz suretle uğraştığı anlaşılmıştır. 

Nihayet kaçakçının bir eroin ka

Konuştuğu 

Kızı Ensesinden 
Yaraladı 

Dün Fatihte bir yaralama hadisesi 

olmuştur. Kadriye isminde bir genç 

kız, yolda ötedenberi konuştuğu Tu-

i Şu yaz günlerinde güne· ' ı -
,in yakıcı ışığı ı.tanbullula- ~ 1-c Ye· rlerı·nde 

~ rı su kenarlarına, deniz kı- ~ ~ 
, yılarına kaçın yor. Hava -
~ dün de pek sıcaktı ve rüz- ~ ÖCJv le Tatili 

• 

Evkaf mümeuili 
Yeni kanunun bellibaşlı ilavesi dört 

umumi müfettişlik mıntakasına birer 
başmüdür tayin etmesi, o mmtakalar
daki evkaf işlerini bu mümessiller va
sıtasile tedvir eylemesidir. Bilhassa 
son senelerdeki çalışmalar buna kati 
bir lUzum olduğunu tebarüz ettirmiş
tir. 

çakçısı olduğu ve bir fabrika kurdu- rana rastlamıştır. 

~ garın poyrazdan esmesine -
' rağmen boğucu bir ııcaklık, -
~ hepimizi bunaltıyordu. iş- ~ 
~ ten, güçten vakit bulabilen- ~ 
~ ler deniz kıyılarına hücum ~ 
' ediyorlardı. işte.. fU resim ~ 
~ dünün hareketini bize çok -
~ açık gösteriyor. Vapurlara ~ 

Bir Saat 
Nakliyatı 

Başlıyor 

ğu, gizlice çalıştığı tesbit edilmiş, 
evvelki gece Mustafanın Yeşilköyde 
Şevketiye mahallesinde Salihiye so
kağındaki 3-5 numaralı evi sessizce 
basılmıştır. Mustafa iş üstünde ya -

Turan, kıza söz verdiği halde ni
çin gelmediğini sormuş, bu yüzden 

aralannda bir münakaşa olmuştur. 

Iş verenle işçilerden bir çoğu, dtlll 
de iş bürosuna başvurmuşlar ve ki!.' 
nunun başlamış olan tatbikatına gö
re kendi vaziyetleri hakkında malıl• 
mat almakta devam etmişlerdir. oğ• 
leye kadar iş yerlerinde teftişle nıeŞ· 
gul olan müfetti§ler, öğleden soıır• 
i§ dairesi reisi B. Halukun yanınd• 
toplanmış ve varılan neticeler üze-

Bu vasıta ile umumi müfettişlik 

mıntakalarının dağınık muamelatı bi
rer merkezde toplanmış, muamele ko 
laylaştırılmış ve süratlendirilmiş ola
caktır. 

Hisar vapuru, muhacir yüklemek 
üzere iki güne kadar Bulgaristan ve 
Romanyaya gidecektir. Bu sene nak
liyat fiyatları yeniden tosbit edilmiş
tir. Romanya ve Bulgaristandan şeh
rimize adam başına 190, hayvanlar
dan 300 ve arabalardan da 280 ku
ruş nakliye parası alınacaktır. lzmi
re gönderilecekler için nakliye ücre
tine yüzde elli zam yapılacaktır. 

kalanmıştır. 

Mahirane kurmuşlar 
Mustafa, çok mahirane tertibat 

yapmıştır. Fabrika faaliyette olma
dığı zaman, eroin imal edildiğine ait 
en küçük bir ize dahi rastlamak müm 
ktin değildir. Aletler, duvarların içi
rw yuvalanmış, mahzene açılan kapı, 
bir duvarın arkasına saklanmıştır. 
Kapının üzeri duvar gibi svanmıştır. 
Burada bir kapı bulunduğunu farket 
mek kabil değildir. Mahzenin kapısı 
duvarla beraber açılmaktadır. Bun
dan başka, evi ve fabrikayı bir an
da berhava edecek elektrik tertibatı 

Ayrıldıkları sırada, Turan birden 
bire biçağım çekmiş ve Kadriyeyi en 
sesinden ağırca yaralamıştır. Kaçan, 

suçlu henüz tutulmamıştır. 

~ koşan, koşana!... ~ 
~ -, __ '"~~""""""' 

Kendisile görUştUğilm evkaf umum 
müdUrU B. Fahri Kiper bu mevzua 
dair bana şunları anlattı: 

"- Bundan büyük fayda görülece. 
ğini limit ediyoruz. Çünkü pek çok 
bakımsız ve da{;;'lnık kalmış emlak var 
dır. Bunlan umumi müfettişlerin mu
rakabe ve emri altında, kezalik valile 
rin mürakabe ve nazaretleri altında, 
merkezden verilecek direktillerle ıs -
lnh ve tamir etmek daha kolay ola
caktır. Hiç değilse bulunduklan halin 
muhafazası temin edilebilecektir. 

Trakyada ve Izmir civarında yer
leştirilecek 25 bin muhacirin iskan 
işleri için Sıhhat Vekaleti 2 milyon 
500 bin lira tahsisat ayırmıştır. Bu 
para ile göçmenlere evler ve diğer 
tesisat ta yapılacaktır. 

Bir~ok şehirlerimizde, değerleri yüz 
binleri aşan eski eserlerimiz uzun za
man ihmale uğramış, harabiye yüz 
tutmuştur. Bunları kurtarmak bir 
memleket borcudur.,. 

Bakımsız e•erler 

Sıcaklar Arttı 
Memleketin muhtelif mıntakalann

da sıcaklar artmıştır. Evvelki gün lz
mir Akhisarında golgede 37, Nazilli
de 36, Manisada 35, Urfada ve Ça -
nakkalede 34, Edirne ve Balıkesirde 
33, Kocaelinde ve Bursada 32 derece, 
lstanbul, Yeşilköy, Çorluda 30 dere
ce kaydedilmiştir. B. Fahri Kiper, bana muhtelif mem 

leketierdeki eserlerimizin f otoğrafile
rinden yapılmış albümler gösterdi. Karpitten yaralandı 
Bilhassa bunlardan bir tanesi gözüne 
çarptı. Çarşamba kazasuıdaki abide- Kasımpaşada Kulaksızda oturan 
ler.. Hasan ve Hakkı isminde iki çocu:!<, 

Camiler, medreseler, mescitler, şa- ellerine geçirdikleri bir karpit lamba 
dırvanlar bakımsızlıktan düştükleri sile oynarken lamba birdenbire ateş 
elim ve cidden acınacak bir vaziyette·! almıştır. Çocuklardan Hakkı, bu pat 
dirler. Halbuki hemen hepsi de ince lamada gözünden ağır yaralanmış, 
bir zevkle işlenmiş, senelerce üzerinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
çalışılmış, her hattında Türk zekiı. ve alınmıştır. 

kabiliyetinin izlerini taşıyan eserler ------
göze çarpmaktadır. Gülhane Müsamere!erı 
Çarşamba kazasındaki eserler bir 18-6-937 cuma günü saat 17,30 da 

küçük misaldir. Memlekette bunun Gülhanenin on ikinci müsameresi ic 
gibi daha nice nice çarşambalar, ve ra edileceğinden meslekdaşların bu 
nice nice harabiye yüz tutmuş, harap 

1 
toplantıya teşrifleri recn edilmekte

olmuş eski eserler var... Bu sene bu dir. 
eserlerin tamiri için 160,000 lira para 
sarfedilecektir. Fakat bu para ile is
tendiğir.1en çok az iş görülebileceği 
muhakkaktır Bu itibarla her fırsat
tan istifade edilecek, icap ederse mü
nakale suretile bu faslın yekunu artı
rılacaktır. 

• Umum müdürlüğün ayırdığı bir he 
yeti fenniye yeryer tetkikler yapmak
tadır. Bu heyet şimdi Adapazarı, lz. 
mit, Gebze taraflarındaki eski eserle-
ri tetkikle meşguldürler. Merkeze sık 
sık rapor. ve keşif varakaları gönde
rilmektedir. 

~ lıtanbul Evkaf kadrosu 
r değişmiyecek 

Yangının 
Sebebi Daha 
Anlasılamadı 

1 
Evvelki akşam Çadırcılarda çıkan 

yangının tahkikatına dün de zabıta
ca devam edilmiştir. 

Bay Fahri Kiper. Istanbul evkaf 
idaresinin yeni teşkilat kanunu ile a
lacağı şekil hakkındaki sualimize de 
eu cevabı verdi: 

Oğrendiğimize göre, znrar 60 - 70 
bin lira arasındadır . .Marangoz ima
lathanesinden başka bitişiğindeki 19, 
17, 15, 13, 25, 23, 21, 31. 33 numa
ra 11 dükkanlarla beraber Sarnıçlı ha
nın da bir kısım duvarı yanmıştır. 

Dün geç vakte kadar devam eden 
tahkikat, ateşin neden çıktığını kati 
olarak ortaya koyamamıştır. Fabri -
kanın sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 

da yapılmıştır. 
Tahkikatın verdiği neticeye göre, 

Mustafanm Baha isminde bir ortağı 
vardır. Baha da yakalanmıştır. 

Vapurdaki 
Ates , 

Sonduriildu 
İnönü vapurunun anbarında çıkan 

yangın dün tamamen söndürülmüş -
tür. Gelen haberlere göre, anbarda 
bulunan mallardan bir kısmı tama
men yanmıştır. Vapurun yolcuları, 

buradan giden Dumlupınar vapuru -
na nakledilmişlerdir. 

lnönU, bugünlerde limanımıza ge
lecek ve tamir edilecektir. Yangının 
sebebi henüz anlaşılamamıştır. 

Milletler Cemiyeti Müzaheret 

Komitesi Toplantısı 
Milletler Cemiyeti müzaheret kon

gresi, 28 haziranda Çekoslovakay -
nın Bratislava şehrinde toplanacak -
tır. Bu kongrede memleketimizi say
lav Ahmet İhsan, Mazhar Müfit, Ge
neral Besim Ömer, Sadri Maksu -
di, Fazıl Ahmet ve pro:~sör Mazhar 
Nedim temsil edeceklerdir. Heyet 
~irkaç güne kadar gidecektir • 

iki Profesör 
Geliyor 

Beynelmilel tıp tarihi cemiyeti re
isi profesör doktor V. Gomoin'le pro
f esör Dr. Tricot Royer birkaç güne 
kadar şehrimize geleceklerdir. Pro
fesörler, önümüzdeki pazartesi gü_ 
nü yapılacak olan lbnisina ihtifalin
de bulunarak lbnisinanın Türklüğü 
ve garbe tesiri Uzcrine hazırladıkla
rı tezleri izah edecekler ve salı günü 
de üniversitede mühim birer konfe • 
rans vereceklerdir. 

Bu iki Türk dostu profesör, Türk 
tıp tarihinin esaslarını Avrupaya ilk 
defa tanıtan alimler olduğu için tez 
ve konf eranslanna büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 

Beş Ayda 6858 

Kaçakçı Tutuldu 

Umumi Yerler Çok rinde görüşmüşlerdir. 1 

Aldığımız malumata göre, işlet 
dün de iyi ve yolunda gitmiştir. lt 

B • K t 1 d G k dairesinde işçilerin gikayetleri diıı -
1 r on r o e n e ç e c e lenmiş, .~azım gel~n ~o~ar. alınmıştır· 

Bazı muesseselenn ışçılerıne ancak 
Gıda maddeleri satan ve umumun yiyip, içme, yıkanma ve te- yarım saat öğle tatili verdikleri dU" 

mizlenmesine mahsus yerler çok ııkı bir kontrole tabi tutulacak-ı yu~uş, bun~~. bir saate çıkar~ı~a: 
hr. Bu gihi yerler hem belediye hem sıhhiye kanun nizam ve ta- sı lazım geldıgı alakadarlara bıld 
1. t 1 · .. f · d'I k · B.lh H 'f hh K rilmiştir. Günde sekiz saatten fazla 
ıma name erme gore te tı' e ı ece tır. ı assa ı zıaaı a a- çalıştır 1 b · · ı · nlerl• . . . . . • . ı an azı ışçı er, ış vere 

nunu ıle Beledıye Zabıta nızamnamesıne rıayet etmelerı temın anlaşmayı muvafık bularak §ikaye-
olunacaktır. te lüzum görmemişlerdir. Sanayi mU• 

J 
Murakabeye ilk defa ağustosun 1 

Üsküdar Çönleri n~e .. başlana.c~k~ır. Her nahiye m~ : 
trr duru çevresı ıçınde bulunan bu gıbı 

essescleri müdürleri de Sanayi bir• 
liğinde toplanarak iş kanununun tat• 
bikatı yolunda görüşmüşlerdir. 

..,.. o-.--J.~'-'• """"l..Y"'"J.:u..&.S J u.l'uvu.~·J ......,9i.._ 
Nereye DOkQle~ek • ı ı~rdan ~ir tanesi kontrol heyetine ve-

Son günlerde Ôsküdarda sivrisi - rılecektır. 
nek ve karasinek çoğalmıştır. Bu yüz Umumi yoklamalar en az ayda bir 
den l';)irçak şikayetler olmuş, bunun kere tekrarlanacaktır. Kadronun mü
çöplerin Çamlıcaya döktilmesinde:a sait olduğu yerlerle çok kusurlu mü
ileri geldiği iddia edilmiştir. Beledi • essese veya dükkanlann bulunduğu 
ye vaziyeti tetkik ettirmektedir. lcap mıntakalarda ayda iki yoklama ya
ederse, çöplerin başka yere dökülme pılacaktır. 
si için tedbir alınacaktır. Kontrole tabi tutulacak 
.-......-. ......_1':w"' ~ yerler hangileri? 

B•n K' A.~ Bu şekilde yoklamaya tabi tutu -1 " .... lan yerler şunlardır: Pastacı, şeker-
,,,. ·-·ff •• , 'JJ'' ...... • ••. 

ci, helvacı, mahallebici, sütçü, yoğurt 

T ahfüıiye umum miidürü B. Nec
mettin, Karadt>niz limanların

da tetkiklerde bulunmak üzere hare
ket etmiştir. 

• 
1 stanbnlda lıir polis abide.si yap-

tırılacağı hakkmda verilen ha
berler, asılsızdır. 

• 
S on hafta~~~- içind~ Fatih kazası 

içinde gorulen hır iki tifo n. 
kası üzerine esaslı tedbirler alınmış, 
h~talık önlenmiştir. 

• 
S ahlığa çıkarı.lan. Galatasaray 

polis merkezı hınasını Sümer
bank alaeaktır. Banka, binayı )·erli 
ma1lar ~atışı i~ln büyük bir .'.nağaza 
haline getireceJdir · 

• 

çu, peynirci, yağcı, lokanta, aşçı, iş-

kembeci, birahane, meyhane, gazino, 

fırınlar, sucuk ve pastırma imalat -
hanelerile satıcıları, bisküvi ve çiko

lata, makarna ve nişasta imaliıtha-

neleri, su imlahaneleri ve depolan, 

sirkeciler, kahveler, kasap, tavukçu, 
çiğerci, balıkçı, bakal, ekmek bayii, 
aktar, kuru kahveci, o\el, pansiyon, 
han, hamam, kullanılmış eşya satan
lar, paçavra depoları, kağıt depoları, 
sebzeci, manav, turgucu, bostan, ça
maşırcı, kalaycı, tiyatro, sinema, dan 
sing, barsakhane, yağ izabe yerleri, 
sabun ve deri imalathaneleri, balık 
tuzlama yerleri, leblebiciler, yağha -
neler, değirmenler, buz depoları ve 
fabrikalar. 

"Kuyucakh Yusuf .. 
Toplattırddı 

... ~'& ... ~ ........ ~ .. -....a..a;..&ll 

Iş kanununun tatbildne başlanma~ 
sı mUnasebetile memleket, on dört 
mıntakaya a:~mlacaktır. Bunlar, An· 
kara, Aydın, Antalya, Adana, Edir• 
ne, Diyarbekir, lstanbul, lzmir, J:{U• 
tahya, Kayseri, Malatya, Samsun. 
Trabzon, Zonguldak mıntakalarıdır. 

Iş teşkilatının faaliyet, vazife VI 
salahiyetlerini gösteren talimatnaın• 
hazırlanmış ve Vekiller Heyetine ve
rilmiştir. 

-:-

Limanda 
İki Vapur 
Çarpıştı 

Dün limanımızda bir deniz kazaS'I 
olmuş, iki ecnebi vapuru çarpışnııt" 
tlr. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Karadenizden Akdcnize gitmek U• 
zere limanımızdan transit geçmekt• 
olan Yunan bandıralı Polinia vap~ 
ru, Selimiye açıklarına geldiği za " 
man sulara kapılmış ve demirli btJ• 
lunan ltalyan bandıralı Margera va• 
purunun üstüne bindirmiştir. 
Çarpışma çok şiddetli olmuştur• 

Neticede Italyan vapuru kıç tarafıtı• 
dan ehemmiyetli surette yaralanınıŞ
tır. Yunan vapuru da burnundan yars 
almıştır. 

Hadiseden sonra Deniz Ticaret Di· 
rektörlüğü tahkikata başlamış, Y'U • 

K 
onservatuvar projesin<le yeni-
drn bazı değişiklikler yapıİaca· 

ğı l~in intöaat işi ~·ine gecikecektir. De
ğişiklik bilha. ... sa aksisadnyı temin ba· 
kınımdan yapılacaktır. 

Müddeiumumiliğin gösterdiği 1ü - nan vapuru limanda alıkonulmuştur· 
zum Uzerine Sabahaddin Alinin "Ku- Margera vapurunun yarası muvak1<

8 

yucaklı Yusuf., romanı dün toplattı- ten kapatılmıştır. Gemi, bugün t3 • 
rılmıştır. mir edilmek üzere Halice girecektir· 
==~=====================================================~ 

• 
E ski mı mhane antrepoları tama

men yıkılmıt:tır. Asri antrepo. 
lann in~ası sonbaharda bitirilmiş ola
cakhr. 

• 
G Umriik ve inhisarlar müsteşarı 

Adil Okuldaş bugün Ankaraya 
dönecektir. 

• 

ı ........................................................... i 
i TA KV i M ve H AVA i : ................................................... .......... 

'

1'7 Haziran 93' \ 
WPERŞEMBE 

Bugünkü Hava: BULUTLU 

6 ncı ay Gün: 30 Hızır: 43 
Arabi 1356 Rumi ı353 
Rebiülahır: 7 Haziran 3 

"- lstanbulda yeni bir değişiklik 
mevzuu bahis değildir. Mevcut me
murlarımızı çıkarmak şöyle dursun, 
bunların ihtiyaca yetmediği kanaatin 
deyiz. Icap ederse ve imkan nisbetin
de teşkilatımızı genişletmiye çalışırız. 
Fakat şimdilik bu da mevzuu bahis 

değildir. 
' Esasen geçen sene yaptığımız bir 
teşkilatla üç müdüriyete ayırmıştık. 
Bundan semereli neticeler elde ettik 
ve etmekteyiz. Onun için lstanbulda 
yeni değişiklikler yapılacağı hakkında 
'ki h11bPrlP,rin sıRh vnlctlır 

Marangoz imalathanesinin sahibi 
AbdUlvehap, 15 gün evvel Eskişehi
re gitmiş ve düne kadar da lstanbu
la dönmemiştir. Ateşin. bazı mobilya
lara cila yapılırken çıkbğı söylen -
melttedir. Fabrika katiplep, alt kat
taki yazıhane ve büro klSroını yu -
kan kata çıkanrken birdenbire bir 
yanık kokusu duymuşlar ve sonra 
boğucu bir dumanla karşılaşmışlar
dır. Tahkikatm neticesi bugiln belli 
olacaktır. 

Geçen yılın ilk beıJ ayında bütün 
Türkiyede 5904 kaçakçılık hadisesi 
meydana çıkarılmış, 6858 kaçakçı 
yakalanmıştır. Bu va:kalarda kaçırıl 
mak istenen eşyaların en çoğu inhi
sar maddeleridir. 

K Mımpaşadaki havuzlarda tamir 
edllmetke olan Romen torpido

su dün limanımızdan Romanyaya git 
mi§tlr. 

_......... .... -~ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan mal\ımata göre, bugün 
havanın Karadeniz havzasile Kocae
li ve Traıkya mıntakalarında bulut
lu, diğer yerlerde az bulutlu olması, 
rüzgrlarm ekseriyetle şimal istika
metinden orta kuvvette esmesi muh
temeldir. 

Güneş: 4,29- Öğle: 12,15 
İkindi: 16,16 - Akşam: 19,43 
Yatsı: 21,41 - tmsak: 2,01 
ı-~~~--------~--~--------

Dünkü Hava t 
hunet en çok 24, en az 16 santigtS. 

Dün, hava akşama kadar açık geç-
miRtir. BaromP.trP 762 millmP.tr~. Rll olarak kavdedilmLc;tir. 
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USYADA YENi TEVKİFLER 
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fi.EK 
Hayvanları 

Sevelim Amma! 
Evet! Hn)"\ıınlan sevelim. Eh elden 

J~. --:------------_:_-----------------ıj;;;;;;.;;iiiiiiimı-.-.-.ı geldiği kadar seviyoruz da. Mesela 

A • ı B •ıh l IK• ft Ch k d bizde bir ufak ~infinosu\ıır; bent Si er 1 aonun Bilbao ı ıe en ve ar ov an ==s=r:~~~;~~s~ı:: 
Harbinin e· ., k. y·· A k dık 51~.amıu. yahut domuzu da seve-

b• k• •• t En yeni ın I UZ S er m6:snnıarnı ruıyvan sevgisınae en 

ın se iZ yuz me re Haritası Sibiryaya sürüldü ~=~t.gittlkleri iki gözd"51 \"'1lır: At 

d d 
Varıova, 16 (Sunday • Expr~s muhabiri bildiriyor) - Mare• Birincisi bizi taşır, ikincisini biz ta,. 

d ~ 
işin a Uruyor ,aı Tukhachevıky ile birlikte idam edilen 7 Kızılordu Generalinin Köpeğin sadakatinden bahsederler. 

Ruıyada büyük bir heyecan ve korku uyandırdığı anlaşılmakta- Gerçi sndnkntli köpekler vardır nnıııın 

Bir Yandan da Bilbaodan Kaçanlar1n iltica 

Ettiği Santander Muhasara Ediliyor 

Bu Yüzden Muhaceretin Arkası Kesildi 
Londra, 16 (TAN) - ispanyanın şimalinde muharebe, Bilbao 

fehrinin dışındaki tepeler üzerinde cereyan etmektedir. Asiler, 
fehre girmiye teşebbüı etmiyorlar. Çocuklarla kadınların Santan. 
cler'e muhaceretleri devam ediyor. Fakat asiler, bugünden baş
lr;varak Santander'i ablokaya baılamışlardır. 
li Bu yüzden milliyetçilerin buraya gelmelerine imkan kalmıyacaktır. 

atta, Bilbaodan muhareceret hareketi de durmuştur. 
d·· ~hsanın Bilbaodaki konsolosu dün bir Fransız torpitosu ile geri 
teonınu~ ve Bilbao etrafındaki birk9ç tepede harbin devam ettiğini, diğer 

Pelerın düşmüş olduğunu söylemiştir. Harp bu gördüğünüz •ahada 
. liavas muhabiri Bask milislerininSan Dominigo ve Archando, tepe!& cereyan ediyor 
~nde §iddetli mukavemet gösterdik- .--·----------------------------
erini ve asilerin Bilbaodan 1800 met-

te ınesafede olduklarını bildiriyor. 
SiYASI VAZIYET 

ıtister Eden, bugün Avam kama
~SJnda beyanatta bulunarak ltalya 

ı: !lmanyanm ademi müdahale ko
~Ilesindeki faaliyetlerine avdet et -
i ~erini ve lspanya sularını kontrola 
§tırak edeceklerini bildirmiş ve Al· 

tnanya ile ltalyanın bunun için Is
=rı~ada döğüşen tarafların kararını 
~ hi beklemediklerini ilave ederek 

1 1:ında ispanyadaki yabancı gönüllü 
\:ın çıkarılması için teşebbüslere 
~'.a~cağıru r.öylemiştir. 

l°O)d • ~ ··- • ,___ .. ~ ·'"' ' ...: ~.. '-•· 
Ilı ~ ?ir tebli~ neşretmiş ve komite 
"';saısıne iştirak edeceklerini söyle
"t.ıŞlerdir. 

Bir Macar Kumandanı 
Öldü 
h ~~rselon, 16 (A.'AS - Macar mu
b~rlerinden olan ve beynelmilel 
rı ır livanın kumandasını alarak ge
h ~raı Lukab namı altında ispanyada 
h ııınet eden Matei Jalka, Hueska, cep 
r:sini teftiş ederken otomobiline 
,.,. .~thyan bir bom banın tesirfle öl -
"''UŞtUr 

lspa~yada 
~bnanlar ve ltalyanlar 
Dö'lüşüyor 
g ~0skova, 16 (Radyo) - Buraya 
he en haberlere göre, Bilbaoyu mu • 
l' a:ara eden asiler arasında lspan -
~ askeri pek azdır. Bunların çoğu 
le nıan ve ltalyandır. Toplar kfı.mi
'ten l~alyan zabitleri tarafından ida. 
llı edılrnektedir. Tayyarelerde de Al-

an Pilotlan vardır. 

Fransız Basvekili , 

Blum Yine Itimat 
Reyini Aldz 

Paris, 16 (TAN) -B. Blum hükumeti dün aktam da mühinı bir 
muvarrakıyel Kazandı ve kuvveıll blr ek erlyctle lstedl ı aal6.
hiyeti aldı. Mecliı 247 reye kartı 346 reyle hükumete huauıi mali 
ıalahiyet veren kanun layihaaını kabul etmittir. 

1 Layıhayı Reynaud ve eski Başvekil 
Alman Nazırları ı Flandin de şiddetle tenkit etmişler, 

A • buna karşı M. Blum söz söylemiş ve 
ve Erkanıharbıye komünistleri halk cephesi siyasetini 

• • • takibe davet eden müheyyiç bir nu-R e 151 Zıyaretler tuk irat etmi§tir. uyıhanın reye 
konmasından kısa bir zaman önce ko 

Yapıyor münisu:r ~uhalefeu:n vazgeçmiye 

Lo d 16 (T Al 
karar vermişler ve hukfımet tarafın-

n ra, AN) - ma.'lya d l • kab 1 t . 
D B_ı. 1s 

1 1 . .. an sunu an layıhaları u e mış-
ış unanı, panya mese e erı U7.e- 1 d' 

rinde tatii efkarda bulunmak için, er ır. 
23 Haziranda Loncira b"r seyahat Maliye Nazırı Auriol, layıhaları 
yap~cak ve tngi!tere yahü~ümetinın müdafaa etmiş, da~a sonra Blum hU
misafiri olacaktır. Bu ziyaret tngilte kO.metinin frank kıymetini muhafaza 
rede çok iyi karşılanmakta ve ziya- ve kambiyo murakabesinden tevakki 
ret esnasında garp misakının konu ~ edeceğine, ranilann devlet eshamile 
şnlacağı da sanılmaktadır. mecburi tahviline kalkışmıyacağına 

Alman Erkfıniharbiye Reisi Ge - dair l:iir tadil teklifini kabul etmiş, 
neral Beck'de, sergiyi ziyaret ııııı.ıe- Projeyi muhil{ gösteren bir nutuk 
saıfüe Parise gitmiştir. General, ay- söylemiş, bütçe güçlüklerinin harice 
ni zamanda Fransız Erkıiniharbiye - giden 50 milyardan ileri geldiğini 
si Reisi General Gamelin'i ziyaret kaydetmi§ ve bazı resim ve vergı1eri 
edecektir. İki General arasındı.ı. as- Yeniden tanzim etmeyi dUgündüğünü 
keri görüşmeler yapılacağı rivayeti ilave etm.iııtir. Nihayet hükumet iti-
vnrdır. mat kazanmıştır. 

dır. Bir ,ayiaya göre cukerler Kiyelte ve Charkov'da kumandanla- karnı doyarsa. Aç karnına sadakat 
rının tevkifi üzerine ayaklanmışlar ve ilk ,ehirde 900, ikinciıinde gösterecek bir köpek bulunsa, sergi
iıe 300 aıker tevkil edilerek Sibiryaya sürülmüştür. lerde muhakkak birinci mükafatı ka

Meçhul bazı kimseler, Moskovada sokaklara, Üzerlerinde "Tukhachevs- zanır. 

ky'nin intikamını alnıız,, yazılı ~eyannameler asmış!ardır. Zabıta beyan- Bu böyle oladursun. Biz bite karşı 
na.nieleri toplanmıştır. Tukhacbevsky'nin idamı büyük bir hayret uyandır nekadar düşman ak, ite karşı da okıt
mışttr. Çilnkü bu zat. Kızılordunun müessisi ve Voroşiloftan sonra en nü- dar do tluk gösteririz. Gfıya bit pis 
!uzlu kumandanıydı. Tahminlere göre ordudaki hiyanet şebekesi, yalnız imi ·, hastalık getirlnni~. Köpek pek 
8 kumandandan ibaret değildir.' Daha birçok zabitlerin tevkifi muhtemel- mi temizdir? Kuduz hastnhğmın pa
dir. Stalinin oturduğu Kremlin sarayının muhafızlan Mongollar ve Gür- tentesi kimdedir? 
cülerle takviye edilmiştir. Demek i tiyornm ki; köpeğe karşı 

Yakında. Ukranya ordusu reislerin r;::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~iİlıı olan muhabbetimizi pek te kolay iznh 
den General Schmidt ve daha on dört 11 cı· • •. . edemeJiz ve onun için olmalıdır hi 
kumandanın muhakemesi beklen -1 Smema artı stı ve re1ısör köpeğe bazan lüzumundan fazla SC\'• 

mektedir. AjTlC8. Sovyet diplomatla- B L . a· f ' hl gi, hatta itibar göstermekteyiz. 
n da bir tasfiyeye tabi tutulacaklar ayan 8nl 10 ens.a Arkadaşlardan birisi anlatıyor. Bn. 
dır. ~ Madrid sefiri Rosenberg, zı yabancı misafirler bitil günleri iri 
Karahan ve Berlin sefiri Chintscbuk ~plı köpe.klerıc Florya plajına gidi. 
de muhakemeye çekileceklerdir. yorlarmış. Halkın ancak yanyana ya· 

Stalinin Rusyada.ki Alman ve Ja- tarak yer bulabildiği o günlerde bu 
pon konsolosluklarından birçoğunu dört aynkh se\•glliler denize girip çık· 
1§.ğvedeceği söylenmektedir. tıktan \'e kumda yuvarlanmak sun·-

ldam edilen generallerin zevceleri tiyle gfiya tüylerini kuruttuktan on .. 
Sibiryaya ncfyedilmişlerdir • :ra kumlanru düşürmek i~in de silkin· 
Faşist memleketlerden, Sovyet mekte ve üstlerindeki yaş kumlan 

Rusyaya dehalet etmiş olan birçok yerde yatan hnlkın yüzüne gözüne 
ecnebi komünistleri Rusyadan çıka- serp:nekte imi. ler. Hele biraz serinle-
nlacaktır. dikten sonra bir de kumda oynamak 

!dam edilen generalleri ele veren merakına düşerek ko macaya ha .. la-
vesaiki bir Bulgar komünisti o - dılar nıı, plfıjda göz gözü görmez hn· 
lan casus, Madam Lydia Voronzova- le geliyor, '.kadınlar feryada, erkekler 
nm temin ettiği söylenmektedir. Bu homurdarunıya ba~lıyorlannı . . :Fah-nt 
kadın uzun boylu ve zarif ~ir gftzel kimse se,•gili köpeklere ses çıkaramı. 
dir. Ve sabık Bulgar aristokrasisine yormu§. 
n.ensuptur. lUesele şutltır: 

B. Metaksas 

muhabirimize 
diyor ki: 

... Büyük Şefinizin dediği gibi 
biz bir vücudün uzuvlarıyız 

Yanya, 16 (Tan muhabirinden)
Birkaç gündUr, Epir mıntakasmda 
bir tetkik seyahatine çıkmış olan Yu 
nan Başvekili B. Met.aksasa refa -
kat ediyorum. Başvekil bugün, "Tan., 
namına beni kabul etti: 

"Bana refakat ettiğinizden çok 
memnunum, dedi. Türkiyenin dost • 
luğuna verdiğimiz ehemmiyeti ve bu 
dostluğa sadakatimizi herhalde her 
gUn görmektesiniz. Büyük Şefiniz A
tatUrkUn söylediği gibi, biz bir vü -
cudün azasından b~ka bir şey deği· 
liz. Birlikte başardığımız işlere gös
terdiği müzaheretten dolayı, Türk 
matbuatına benim n!J-mıma teşekkür 
ediniz.,, 

Pariste çıkan, Paris • Soir gazete. 
si, Berlinden §U haberi alıyor: 

Geçenlerde Alman Bakanlanndan 
Doktor Frick'in evinde verilen bir 
suarede propaganda nazırı Doktor 
Goebbels ansızın bağırmıştır: 

- Burada ecdadmda sami ~ulunan 
birisi var. Vesaik yanımdadır. Ya 
o çıksın, yahut ta ben gidiyorum. 

Herkes bir an §aşalamış, fakat na
zmn bu sözlerle, Bay Hitlerin sana
tine çok alaka gösterdiği artist ve 
rejisör Bayan Lev •Riefenstnhl'i kas 
tetmek istediği anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine bnyan dışarıya çıkanlmıııtır. 

Riefesthal, o zamana kadar otur
duğu B. Hitlerin evine bitişik daire
sine gitmekten de menedilmiştir. Ken 
disinc daha şimdiden Holivuttan an 
gajmanlar gelmekte ise de, memleket 
haricine çıkmasına müsaade edile -
ceği sanılmamaktadır. 

Bir rivayete göre, ou iş, artisti kıs. 
kanan diğer sanatkarlarm teşvikile 
yapılmıştır. 

Se\'gİ herkesin hnkkıdır. Herkes 
ah, iti hntffi yılanı se\'ehllir. ~in 
bütün bu ha~"\·anlann girebilecekleri 
ve giremiyeeekleri yerler vardır. 

Bir kedi yawusunu trnm\'nyn so. 
kamadığmız gibi plaja da köpek gc• 
tiremezsiniz. Hnllu rnhntsız eder. 
Pliijda bir köpek, hamam hnl\'etinde 
blr k~i n baloda bir sıpa kndar ny
k,ndır. 

Umuyorum ki; plaj sahipleri bunu 
dül)ünmezse, belediye hiç olmazsa Cu. 
marte i,Pnzar gibi kalabalık günlerde 
ı,lajlara hayvan sokulmasını yasalc 
eder de halkın rahat banyo alma ma 
imkan ,·erir. 

B. FELEK 

ardin e 
• 

Bir n 

Ol 

MISIR TAHViLLERi 
ÇEKiLDi Suriye Müfritlerden Kurtulacak mz? 

Mardin, 16 (Tan muhabirinden) -
Diin sabah burada Server oteli altın .. 
daki garajda bir lehimcinin dikkat • 
sizliği yüzünden yangın çıktı ve 500 
teneke benzin bir anda parlıyarak in
filak etti. Bütün §ehir sarsıldı. Uç 
kamyon, otel ve garaj yandı ve yı 

kıldı, fakat nüfus zayiatı olmadı. tıı~alı~, 16 (A.A.) - Yilzde üç fa 
taiı ~e ıkramiyeli Mısır kredifonsiye 

1 
ViJierinin dünkü çekilişinde: 

llu 903 senesi tahvillerinden 633,3Dl 
ınal"a 50 000 

ili! 
1911 sen~si tahvillerinden 290,437 

ıanllıara 50,000 frank ikramiye ka -
rn.ışlardır. 

Tıp Talebe Yurdu 

1' alimatnamesinde 

. Değişme Y apddı 
ı~ta.ra, 16 (Tan muhabirinden)
tn bul leyli Tıp talebe yurdu tali -
l'~tnanıesinde, görülen lüzum üze • 
'!i'e e. lja.zı değişiklikler yapılmıştır. 
){u~ şekle göre, Tüm ırkına ve Türk 
l'er rUn.e mensup olan ecnebi tabii
)et~~kı 1:<11ebeler, İcra Vekilleri He 
'tet :ı. ararile yurda ücretli veya üc
U~~ ?larak kabul edilebilecektir. 
~ız talebeden mecburi hizmet 

Ut senedi almmıyacaktır. 

B a;:vekil ismet lnönü son nut
kunda Hatay anla~masından 

hah ederken komşumuz Suriye 
hakkında t-u sözleri sö;rlemişti: 
"Ren, .. Suriye halkına kar~, Türk· 
lerin hassnsiyetJni göstermek i~in 
kıymetli fn'8atlardan istifade ettim. 
Şimdi o mevzuda tekrar hararetle 
söz söylemek için ahval ve şeraitten 
kafi derecede te~\'ik gördiiğümü si>y
llyemem. Amma kanaatim o dur ki 

mllletler hakiki menfaatlerini nl. 

hayet siyaset adamlanna. ibram ve 
icbar edeceklerdir.,. 

1'1illetler Cemiyeti Konseyinin Ha
tay meselesinin hallini kolaylaŞtı· 

racak ilk esaslan kararlaştırdığı 

zaman BaŞ\·ekfl ismet lnönil söyle· 
diği büyük nutukta SuriyeIUer hak
kında Türk milletinin tevecciih \ 'C 

muhabbetini, hararet \"e samimiyet
le nnlatııuş ve Suriyelilerin Hatay 
meselesini halletmekten elde ede
cekleri .biiyü.k kazançları, bilhas s. 

ı························································: 
i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL t 
: ......................................................... : 

yeni doğan bir devlet için büyiik bir 
. nimet olan hudut emniyetinin değe
rini izah etmiı;tl. 

O zamandan baı Jıl·arak Suriyede, 
Surll·enin hakiki .m~nfaatlerinden, 
hakiki gayesinden inhirnf ifade eden 
bir cereyan başladı ,.e bu nıfıkiıs 
cereyan en hafif tabir ile ne yaptık
lannı bihniyen birtakım siya5iJer 
tarafından mütemadiyen körüklen. 
di. Bu nı1kfıs cereyanı körükliyen
ler ve Suriye halkını peşlerine talap 
bir ~ılirrul11't- saptırmak istlyen siya.-
siler grubu, halkm saflığını istfs· 
mar ederek Suriye Birliği ve Suriye 
istiklali hesabma yapılan fedakar
lıklar dolal,siyle hotınut~uzluk için
de yasıyarlları, en yakın \'e en kuv
vetli komşulan ile de arayı bozmıya 

e\·ketmektedlrler. Suriyelilerin böy-

le bir cereyana kapılınalanndan 

birşey knzanmalarma imkan ,·ar . 
mı! Bu suale ınlisbet bir cevap \"e

rebilecek aklı başında bir tek insan 

t.nsa:vvur olunamaz. Bu mi.küs ce. 
reyana kapılmak Suriye \ 'C Suriyeli-

lere ancak zarar ver'lr. Suriyeliler 
bu yüzden enerjilerini boş yere sar
federler! Kendi işlerDe me. guJ olup 
yeni hayatlannı sağlamlamıya çalı· 
eacakları, ileriye doğru adımlar a
taca.klan yerde ı8f içinde kalırlar 
ve mütemadiyen gerilerler. mçhir 
millet emnlyetsi'llik havası içinde 
bir iş ba5aramnz ,.e bir mmıtffakı
yet kazanamaz. 

S uriye m\ifrltlerlnin bu pek ba
sit hakikatleri de anlaınıyıı

:rak birtakım tehe,•vürlere boyun 
eğmeleri \'e Sııri) e efh'in .umumiye· 

sini de arknlanndan siirüklemiye te. 
şebbü etmeleri hayret ve te Urle 
kn!'§ılnnnuya değer. Çilnl\ü bu ah
\"al \'e §ernite Türkiye BaJ \'ekili 
son nutkunda, daha C\'\'elki nutuk
larında olduğu gibi ur.iye haJdun· 
da hararetle söz öylem k iml<iinı
nr \'ermeml~tir. Suriye efkarı umu. 
miyesinin bunu layık olduğu ehem. 
miyetle telakki ederek t.eliıfisine 

Bulgaris ana Bir 
Veliaht D ğdu 
Sofya, 16 (TAN) - Bu sabah Bul 

gar Kraliçesi J ohonna, bir veliaht 
dünyaya getirmiştir. Kraliçe ile, ve
liaht Prensin sıhhatleri iyidir. Bu 

~alışacağını iimit ediyoruz. Suriye münasebetle bütün Bulgaristnnda 
cfkan wnumiye i müdrik ve şuurlu likler yapılmaktadır. Yakında siya .. 
oldu,'1lllu ancnk bunu yapmakla is- si mücrimler de affedilecektir. 
pat edecektir. Suriye efkiin wmımi· 
yesi bu §ekllde hareket etmekle ha. 
kiki menfaatlerini kıl\nıdığmı gö -
termi~ ve müfrit birtakım siyasile
rin pe~inden gitmıyerek siyasileri 
keneli hakiki menfaatleri yolunda 
yürUtmiye muktedir olduğunu an· 
lnhm olacaldır. 

Suriyenin istiklal hayatına ka\11-
acağı sırada, bu iynsi riiştü gö • 

t.ennesl, onun namına !;ok .. erefll 
bir hareket olacaktır. 

lsveçin Ankra Elçisi 

Yunanistana Gitti 
lsveç orta elçisi M. Windher, Yu • 

nanistana gitmiştir. Bazı ticari mü
zakerelerde bulunmak üzere bir mtid 
:let Yunanistanda kalacaktır. 

Bu sırada, sefaret işlerine masla • 
hatgüzar vekili sıfatfyle M. de Tamın 
bakacaktır. 



' ======================== ~ A M 

~ Paris-Londra ,! ... ,s.ta.nb•u•l •H•ir.ıc•ı •Ask-er':' 
..,lln, BUkr9ft Venecllk 
lehJrlerlnde otel, yemek ve gez. Kıtufl llAnları 

17 - 6. 937 

Radyo 
mü. j 375000 kilo yulaf kapalı zar~a 
Manhattan Tnnut•mntiif, Uoyd IUI- v--'-tı•. 

-s 

Gelinle Kaynana Arasında 
$iddetli Bir Kavga Koptu 

Bomu 129-6-937 Sah gthıtı saat 11 de mü· "IPV n..,,..., .. 
veya .apmlarlle MP.hat. nakasuı yapılacaktır. Umum tahmin 12,30 PWtla Ttlrk musikisi 12,,, 

80 Tr.MMUZDA tutan 18750 lira olup ilk teminatı Havadis 13,05 Muhtelif plak neşri· 

ihtiyar Kadın 
Gelinin kahkaha-

u.---.. yatı H Son. 
• .__et ede.!'ak ba grupta 14 boş 1407 liradır. lstddilerin muayyen vak Akşam Netrlyatı: 

. fer bhnqtır. tinden bir saat evvel tekllt mektup. 18,30 Plikla dana musikisi 19.!! 
1 TEMMUZDA larmı Bomovadaki Askeri Satınalma Spor mUsahabeleri: Eşref şefik 1111 

Belgrat, Mlllnoya ·""'-'--".,. ,Komiayonuna vermeleri. Sadi ve arıtadqlan tarafından ~O -e•·,,-- "3."51,, "19., musiki81 ve halk şarlalan 20,30 • 
rlsteld 14 fellllklerbıde lnıhma- • • • mer Rıza tarafından arapça söyle• 

R i M. k 
:, cak grupun pasaportlan yapıh- . . 20,45 Müzeyyen ve arkadaştan tara-

a J.0 ef Q ,.lSl ;ror S.. kayıt olunuz. J Manısa TUmen kıtaatmın lhtıyacı fmdan TU.rk musikisi ve halli şarki• 
L1 

' • 
8 

tçin 28000 kilo sade yağı bnaluarfla lan (Saat ayan) 21,15 Orkestra~~ 
ı Mtlraeaat: NA TT A 'ntlnakuaya konulmUftul'. $art.name. Ajana ve hona haberleri ve ~ 

Bl·, "eheke • Be o&lu Telefon: 44914 CJf 136 kuruş mukab~inde M~ 'J'U. gtlnUn programı 21,30 Pll.kla solo .. 
Y~ y & . men satmalma Komısvonunda S!'Örille- lar, Opera ve operet parçalan 23Soll 

1 
.,,_._ bilir. Münakasası 28 Haziran 937 PL Senfoalk . . t• aawel •ulh ceza mahkemesi, fllll8aUne pek u o· 1 22 Roma: Senfonik komer (JbJ' 

sına 1 çer e·mış J. lanuı garip bir hınız şebekesi haJdonda bugün ıp oma s iZ ~=-ıco::-u!~ ;:p=:.: tucci, Perost, Carabella). 

Adı nm vereeektfr. Şebekeyi tfıtkO eden suçlular, İsmail, lıammen bedeli be~er kilosunun 97 llaflf Komerler 
iye koridorlarında, dün -L--m bir ıelin- byu ve llabmut Şevket mdlannda .... ı.1.1.ı1-. . 7,10 Berlin kısa dalgası: Plik 

) ka --.. ta. ~ ...,....-. o• • ı • k kuruş olun tutan 27160 liradır. ttk te. 
o~--~ arumda önemli bir ağız ka•suı ~ =e~~.:::.';y':.. tlc im 1 S, Ç 1 1 'Tlinatı 2037 Ura.tır. İstekliler Ticaret =-e~~: P~:~~~O ı:u::: 
~ Odasında kayıtlı oJduklP.rma dair ve-
Kaynana olduğu anlatılan kadın, selini ile ~ olmalandır. İsmail, byas ve Mahmut Şev CJika göstel'Dlelerl llmndır. hteklller Plik. 14,15 Paris kma dalgası: 

otlu arasındaki botanma davuınm neticeıini \alt.odan batka lılçblr ,eye el •tlnnemitlenUr. Yaparken ilk teminatlariyle birlikte kapalı zarf. Konser nakll. 15 : Keza. 15 Pral 
lfrenmek üzere, ıelmitti. Fakat, pek zorlu bir nn palto çaldıldan dairelerden birkaçını aırabyabm! ••• larmı mUnakaaanln yamlac~ eaat. kısa dalgam: Kanflk program. 

Sümerbank, Unlvenlt.e, Oamanır. Budrur, Fea ten en az bir saat evveline kadar TU- ll5,2S Prag kma dalgası: F. O. 1' 
bayan olan ıelin, kaynanaıına, fena fena bak. ldil"-1, B-'-'· F-a..u.••-• ....__. --•-"-L• ra--. GlriW Mehmetle k&nBI Fatma, Sir· orkestrası. 16,30 Paria• kma cW • _., uaua aaw_., .,"ftl OKllUGUıı, ., ., - - men ıatın alma Komtavonuna verme-
IDIJ• batlayınca ihtiyar kadm da bundan huy- mlyetl, Teşrihhane, lt bam. kecide, bir evde, ruhaatnanıeaiz dit- teri llzmıdır. "20,. .,3352,, gaaı: Orkestra, flüt triyosu, prkl 
lanarak aöylenmiye koyuldu: Bu üç ahbap çawt; gözlerine keetlrdllderl yerlere, çillk etmiye kalkıtm•9lar, cumarteai • • • Vesaire 16,30 Roma ima dalg .. : 

_ A .. A. .. Oıtüme iyilik 1&ğlık ••• Yüzümde oralarda görülecek işleri varmq gibi, giriyor biri u.; v~ ~,~eri, eve gizlice gelenle. Kapalı zarf uaulile 4. Kor birlikleri Kan91k komer. 18,30 Roma )Ola 
prcıyı Jlfa tutarken, ötekDer de ellerlle palto apnp gL rın, ""'6"'uınııa .f buçuk lira.ya kuron dalpaı: K&rlflk eğlenceli kollHI'· 

maymun mu oynuyor, yok1& ayı mı?. Gazlerini Ukl ı-.ıı- takar·, hA--'anan .raıaleri muayene ihtiyacı için 10,000 kilo sade yaiI a- 19,10 Dtu-....,. il'·--"' ork..--
fald dlyorlarmıı. Böyle e ı..._.,,-e kadar tamam 21 ~! -ı.&1 ~ 1 ktı Eks·ı 5 7 937 .... ~ .. ., -..,.. -w• ır faldır devirmit ne baloyoraun bana!.. ~çalmış ve tedavi eder, buna mukabil de pek maca r. 1 tıneıi ' ' pa • konseri. 19,30 Pette: Çigan muaf· 
BayanBakgelin, itidalini kahybetme miye çalışıyordu: ~~~~""' ,....,...~ ~-ücret alırlarmı9. Gitgide, bu ucuz zartesl gtlnU 1&at 16 da Çorluda Kor kisi • 20,:>0 Llypzig: Mu und Mo 

- anm elbette .. Alla iki göz ....,çt Sirkeci muhitinde epeyce karargahında yapılacaktır. Dk pey ritz isimli orkestra, sopran, tenor-

'8rmlş!.. 1 B • K d v Ad,,., bir töhret sahlbl olmu,. Bir takım parası 675 lira olup p.rtname ve ev- lu kompomyon. 22,25 Prag kıl& 
Kaynana bu sefer, hırslandı: ır a ıncagrza köylWer, doğruca Mehmedin evine safını görmL ek tatlyenler IstanalbuJ ve dalgası: F. O. K. orkestruı. 22,46 
- İki gözUn birden... diyeceğim U gider, diflerini orada tedavi ettirir- Ankara v. imirlikleri satın ma ve Bilkret: KoDSer nakli. 23,05 Prll 

a, yavrucağıma acıyorum. Kör T b.h c v· ·ıd· lermi,. Çorlu Ko. 1&tmalma komtayonunda ima dalpaı: Kantık program. 23, 
:anınm llnd kal k ev ezas r görUiebilir. Talipler kanunun ikinci 50 e e aca ·· 1 1 e 1 1 Mehmetıe kansının bir müddet i.. Pe,te: Orkestra (Borodin, T1lıt 

Kahk hk h Kahı 7 ve üçüncü maddelerindeki belgelerle 
- a a ·· · leri yolunda gltmif. Suya 1&buna cSo ferov va.) 
L Neye güldün öyle .. Pek mi ho- 80 yqında, yan malGI Vehibe adlı bir kadmcaju, umumi hü- kunmactan tıkır tıkır para k••an"'o ..... birlikte meütr gün ve saatten bir Oda M...amt 

a gitti" 0·1 da b' anı - . ., .- saat evvel mektuplarmı komisyona 16 05 Pr dal 
· g umu ır zam ar ldimlere rİaJetaialik ettiiinden dolawwr adliy- Yerilmittir. Ba- larm••. ""'-rken, ... n .. tın birinde kuron • aı kıaa paı: Sel idi-böyle gUle gtıle kandırmıftm. Am • .,. -.,- ---, ~ &tı.U& vermiş bulunmalan (38) (3454) artetl. l&,25· Musiki kuarteti 21. 

oh olsun, çcıB geçmeden foyan yan Vehibe, dün inliye aıkbya, ikinci Sulh Ceza hakimi Retidin yaptıran ldSylWerden birkaç kitinin • • • 40 Prag ~ dalgası: Hatif kuat-

cıktı meydana!. hunnma çıkanldı. Suçunun neden ibaret oldulunu hikim; ken- ağlzlarmda fena kuron takmak ne. Her bir kiloauna tahmin edilen fi- tet konaert. 23,05 Llyplig: Virtl-
- Ne foyam V&rmlf bakayım.. diıine f6yle hatırlattı: · ticeai yaralar peyda olunca işin ren· yat 208,50 kurut olup muteahhit nam oa oda musikisi. 
- Onu ben bilirim. l - Sen çocuğunu Sirkecide do- ''gi defltmlt. Zabıtaya yapılan müra- ve hesabına almacak olan 20 bin ki- Beeltaller 
- Bildiğini söyle bakalım.. cu•• pheı•ı . 1 laşmuı yasak olan mmtakada bırak- caat üzerin r b. tırmü h t lo san sabunlu kösele açık eksiltme 18 Van,ova : Solist kouerl (Pi 
-. Burası yeri defil! ~ ı mıpın! . e, po 18 ır c meş u ile alınacaktır. Şartnameaint 210 ku- yano - f&l'kı). 18,30 Pe,te: Piyano 
- Yalancı, dtlzenbaz.. Vehibe, pşaladı: tespit ederek Mehmet ve kansı Fat l'UI& almak ve örneklerini görmelc is- konseri. (Chopin). 19,15 V&l'fOva: 
- Deriııine gitme! Ben senin gibi B •• r ~, u·. m - Ah, Bay rela ... Ben de biliyo- mayı mahkemeye vermiıtır. tiyenleriıı herglln komisyona gelmele Zenci şarkıları, pılklan. 20,30 

keme kapılarında sürtmekten '11 rum. Ya1&k olduğunu •.. Amma ne ya- Ruhsatmz dl"'1ik yapan bu kan rt. Dk teminat miktan 3127,ISO lira- BWaef : Şarkı resitaıt. 23 Var-
Oflanmam! payım. Saf olsun çocuk bu .• Meram koca dtln birinci 8Ulh ceza mahke • d:ır. ihalesi 5, 7, 937 pazartesi gUnü fOva, GrJeg'in prkılanndan. 23,15 

- Sus .. Diyorum! Tahk•ıka+ı anlamaz, llf dinlemez. med lıUS11t1D1di l\?!'l(ıyaJftDaller. •at ırs tedir. EkalltJtıey.e. l!irecekle- ~~=-~k} ~ ... ~·32---~ 
- Susmıyacağmı i§te!. - Neden bırakwryoTu.tU~ -ı»nfeiıeri föRleRFeil~şu ffa· lrw--zııw nyfll &iiüti zve"SCtt macı- ,, 
-.Susma söyle!. di söyle bakalım.. d yl far· ' delerinde yazılı veaaiklerl ilk taıt- eg). r 
ft azıtmak lstidadıl".ı gösterdifl Eytıpte Babarlyede Gafe biraderler Vehibe, tekrar kekelemiye bqladI: e ve ' naUan ile birlikte tam ihale aa&tln• Dus maddal 
sırada, hele tükür mübqlrln keL fabrikasmda çalııan Nimet isminde - Efendim, fe)'Bİ geldi çocuğun.. - Fatma, o rttn benim ağzmım de M. M. V. satmalma komiayonuna 22,05 : Var,ova. 23: Pe,te. 23, 
eesl imdada yetlftl Gelin mah- bir iKi kız, dün birden bire hastalan- Ben de tren yolundan bqka mlnuip ölçdattnU alıyordu. Tam bu sırada gelmeleri. (37) (3433) 20 Viyana. 

emeye, girdi kaynana da homur - mış ve derhal bir otomobile konula- yer bulamadım. Etraftan görmüşler: poU.ler içeri girdiler. Zlbıt varakaaı • • • -ıLJ:YIP_:_S_ahi_'b_i_o_ld_u_ğu_m_.233--n-•--
homurdana koridorda kala - rak Balat Musevi hastanesine kaldı· Yasak buruı, dediler. Polialer ifade- tutuldu!,, maralı bisiklete ait plikayı kaybet• 
arasına karlftı. nlmıştır. Fakat, burada yapılan te - mizi aldı, buraya getirdller. lıılalıkeme, zabtı lmzalı;yan polia 'u Kırk altı= ıe8:'yı. ~~ tim. Yenisini alacağımdan htlkUltl 

davi tesirini göeterememif, Nimet ıtd - Niçin böyle kazalı yerlerde bı- memurlarmm çağmlmaaı için durut- tır~':' U400 ~~ Ihal 1 '- a, Yoktur. - Galatadl Mumhane ca4-
Dlsizler Reisinin 
Kansı Dayak 

detli san~lar içinde kendini kaybet- rakının çocuğu, ya, tren gelip çtpe- mayı bqka g11ne bıraktı. 
93
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dedir. c:lellinde Klzmı. 

mit ve bıraz sonra da ölmüştür. seydt.. türme elinde ise!. Kuaurum var am- Dk teminatı ll.M liradır Iatekliler -------------
Nimetin öl~ü ıüphell görüldüğün Vehibe, belli ki, çok yqlı bir ka· ma ,affedin. evaaf ve prtname almak ve ,armek 

den cesedi adliye tabibi Enver Karan dmdı. Dili ağzında gtıçlUkle döntıyor- Hlktm Reflt, Vehibenin iradesine latiyen )(. M. V. 1&tmalma komi9yo-
SU41!Ultdan MahkGm tarafından muayene edildikten sonra du. Hemen ıözlerl yqararak: tamamile L..A'-'- olamıyacak derece- Uracaat ve Un•kuaya gire.. 

'S morga kaldmlınqtır. Müddeiumwnl· . . uaJUAU nuna ?1 m 
DUsizler cemiyeti reisi Süleymanm likçe öltlmtln sebepleri hakkında tah· - Ah, etendicefizim .. dedi, bu ço. de ihtiyar oldufunu gözantınde tuta- ~klenn 2490 sayılı kanunda ıöete-

trfan, Neriman isminde bir ka- klkat llmaktadır. cuk, benim torunum. Anam, Ud 11ne rak kendlaine adli tevbih cezam ver- rilen veaaikl~ teminat ve teklit mek· 
kavga etmiş ve iddiaya göre yap evvel Bizlere ömUr, öldt1. Şimdi, ana- di: Fakat kadmcafm. bunun ne de. tuplarile birlikte belli gün ve aaatin-
dövmüştUr. rek lrfan hakkqıda 3 gtın hapis kar&- sı da ben, nineal de .. Bir yere adım mek olduğunu pek kfllltiremedili tgln den en u bir aaat evvel Ankarada 

Dördtınctl ceza mahkemealnde ya- n verildi, ancak ~ıkası olmadığın- a.tmu ben olmadan. mahkemeden çıkarken kendi kendine M. M. V. Satmalma komilyonuna 
duruşmada wç sabit görtlle - dan cezam tecil olundu. O gtln de yine, arkama takıldı. Gö- IÖyleniyordu. gelmeleri. (36) (3'32) 

Sonra Erdene döndü: 
- Muhterem Kaymakam Beyimiz .. 
- Memnun oldum. 
- Müşerref oldum efendinı. 
Kıymetli etraf aöztlnU işiten sarıklı zat ta ba.tmJ 
dınnca ona da: 

- lftthar ettiğimiz genç etrafımır.dan. 
Dedikten sonra Erdene: 
- IWdm Efendi Hasretleri .. 
Kadı kaba bir tar.ta: 
- Efendinin taml ! 
- Yörük oğull~dan A~bu Efendi zade Erden 
endi. 

Erden nlzik ve terbiyell bir sellm verdi. Kadı, 
undan sinek kovar gibi elini u.Uadı. Verpci yU· 

atntt ekşitirken, malmüdtlrü bıyık altından gWüyor
Kaymakam tekrar guetelerin üzerine kapamm, 

l'akat kadı, elindeki Tanini bırakarak, Tuvtri al· 
iki aatır okuyarak, bafka bir mecmuaya el attı. 

a döndü, soluna dikildi, sigara, bir daha. Ha· 
ketlerinde açılDllf ve açıkta bırakılmlf bir guoı 

hali vardı. Kabanyor, köpürmek iatlyor, fakat 
nu kutvetsiz olduğundan, kabarcıklan gene 

JcJnde kalıyordu. 
Erden alellde konllfuyor, kayma.kam ve kadmm 

orada bulnnm111ile, eeeini alçaltması llzım ıeleceti· 
farkında olmuyordu. 

Tahir Efendi, malmUdUrü, Erden muharebeye da-
11' bir eöze dalmlflar, dijerleri de dikkatle dinliyor
lardı. Vergici, bir gazetenin kenarım kopardı, bu 
~ parçasının üzerine tunlan yazdı: 

(Kadıya bak, süngüye davran) 

Ve !:>unu gizlice Erdenin eline tutueturdu. 
Erden, Vergicinin bu sırada da muzipliğini terket· 
edifiııe gülerek klğrt parçUllll yırttı. 
&raftan Dalcekenli Ha.bip Efendi, saf bir tavırla: 

-No.36-
- Şu siyasetten, dedi. Bize ılyuett umumiyeclen &örtır, ifltlr. Talebe olduflmus daha iyi ya. Siz daha 

biraz havadis ver! Ne oluyor, ne bitiyor! çoC okurlunuz. Bahuaua Uaam ecnebiye de vikıfm· 
Bu, bütUn Anadolu halkmm, ayni l&fiyetle 801'- mz. 

duklan müşterek ve umumi bir sualdl Bu kelime- Kalmtldttrtl, Kadmm heaabma mahcup olmuftu. 
lerin arkumda hiç bir gizli fikir, gizli maksat yok· Sözü kapamak için Erdene: 
tu. Köylüden tehirliye kadar umumi ahvali, atyuetl - Af81ı çlttllğe gittiniz mi? 
sorar ve ne denirse dinlerdi. - Ha.yır, henüz gidemedim. 

Oniann beklediği, verilecek cevaplarda biraz Umit :_ Bu sene epeyce ötUr vereceksiniz. Mafallah her 
ve teselli bulunması, yeni gördükleri her adama taraf mükemmel.. 
merhaba, seli.mı aleyküm dedikleri kadar tabi! bir Söz, tam değifmek there bulundllğu bir aıracla 
allfkmlıkla bu sual sorulur ve ekseriyetle iyi, stlsltl .Udi gene damdan dftter gibi: 
cevaplar ahmrdı. - Oyle ama, hiç olmar.aa ahvali dünyayı bilen 

Erden de bildiği iyi teYlerl aöylemek için bir llh· birlalııe aor Habip Efendl DtınkU çocuktan ııe alır-
za dillUndüğtl zaman, kadı atddI: am? 

- Sen de Habip Efendi, amma soracak adam bul· 
dun. Efendi daha mektep talfbea!. Derilerini bırakıp 
ta liyaaetl umumiye ile mi m811Ul olacak? Bari IO

racakaan kendisine taallaku olan teYleri tor ... 
Kadmm bu aözleri. oradakilere bir IOfuk dut te

liri yaptı. Erden, bu kabalığa k&r91 içinden hayret ve 
hiddet etmekle beraber, arkadafbLnnı mü.fkUl vazi. 
yetten kurtarmağa çalıitı ve : 

- Efendi Hazretlerinin haklan var, dedi. Umumi 
ıiyuet değil bizim gibi mektep talebeatnbı, c!elmt 
adamlarm harcı değildir. 

Habip Efendi, safiyetini bomııyarak: 
- Canım, dedi. insan bu, eöyle böyle gene bireeY 

Bu .ter kaymakam bile 11kıJmJttı. iti litifeye çe
virmek fikriyle: 

- BuıUJıktl pnçlerin zekbı, dünkWer gibi delil, 
dedi. Gençlik hakikaten Ç&bfıyor. 

IDrda. Kadmm naaketalaliitne mlna veremiyor-
. du. Em•Unden biri oldutwı& bObıederek meaeleyi 
uaatm&k ı.temedi. Fakat aözlerin ağırbtma kartı 
da içerlemekten neflini menedemedi. Dlterlerlne 
birfey ıöyliyecek ıibl. arkuım Kadıya çevirerek, 
havai bir mUbalıaaeye daldı. Yaylayı anlattı, ipek 
koularmm fiatmdan bahsetti. Ve bir ~ burada 
bulunmadJiı mtıddetçe kuabada hiç "bir terakki • 
aeri cörUnmediğini aöyledi. Artık o soğuk bahil ka
l>&Ddı r.amıolunurken, Kadı tekrar 86ze kanttı ve 

ortaya : 
- Daha ne olaun? dedi. Bu b.dan bile çok. 
Vergicbıln yanında oturan ve Donanma Cemiyeti 

kitabetinde bulunan yerli bir pnç cevap verdi: 
- Efendi Huretlerinin çok gördUğtlntı biz as 

demiyorus. Daha gok olsa fena mı! 
Kadı cevap vermete teneaW etmedifini gölteril' 

bir tavırla Kaymakama döndü ve elindeki mecmua
dan bir yeri göstererek: 

- Bu bendi okudunua mu T dedi, Benim h~ 
gitti. 

Erden ıakıldı. Kalkmak istiyordu. Fakat bu, biraS 
hem çirkin olacaktı, hem yediği darbelerden mağl1lp 
olduğuna htllmıedilecekti. Kendini tutarak oturdu. 
Şimdi kendisi uıuml ahvalden bahaetmeğe baflıd• .. 
GUnUn en mtthim meselesi, batta Almanya olduğu 
halde, m~erin dtltmanlara ıulh teklif etmeli 
idi. BtltUn gazeteler bunun ne kadar i.licenabane bir 
teklif oldufunu IÖylemelrte hUler. Kahir ve plip 
mevkilnde olanlar tarafından mabu. cihanın ıulh 
ve atıkbu için edilen bu teklife ne cevap verileceji 
keatlrilemiyordu. Mektep çocufu söztt altında, atnir
lerinin epeyce 11&r1ddığmı ıu.eden Erden, a6ztt b1I 
vadide dolqt.ırdıktan sonra, cevap noktasına pldl 
ve durdu. Etrafına göz gudirdlktea aoııra: 

- G,...ıelerimizi, diplomatıuımum fUdrlerlni bil• 
mem. J'alrat kendi mantıtnna ıöre bu cevap. muv .. 
fık çıkmıyacaktır. 

Ve hiç kimsenbı Wa kanfmuma meydan vermi
yerek ~ztlnU ~itlrdl: 

- Oyle ya. Kıric yıl bir gUn için çalq, dedikleri 
gibi galip ve kahir bir mevkie pi, kati netice avu• 
cun içinde bulunaun, nihai saferi parmaklanm fÖY
le bpayıverlnce eeblne yerlfJftlrecek bir mevki tut.. 
Sonra hısantyet ve .wdUıu IJem namına pltnls aulb 
yapalım! de. Bu dtlııyacla olmUf, gtSrlllmOf teY midir 

1 Arkaıu "-"' 
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Kanunlar Karfı•ınclaı 

Masrafsız Dava 
Açllabilir mi? 

Umumiyetle dava etmekten her-
ki AN'm hedefi: Haberde, 1i
_,rde, her feyde temiz, dü

li.iat, samimi olmak, kariin 
razeteai olnuya çalıtmaktır. 

GONON MESELELERi 

Al111anyanın 
liaınburg • Bag ... dad 

YEDi AY SUREN BiR 
ANADOLU GEZMESiNiN 

• kes kaçımr. Bazdan da dava açmak 
i!:in kifi para bulamazlar. Adaletin 
parasız tevzii prensiptir. Fakat dava
lann ikamesi ,.e cereyanı jçin birçok 
harçlar konulmuştur. işte bu harçla
n ödeyernlyenler haklanru ta.kip e
demezler. 

Da\•a etmek isteyene, arkadaşlan: 
- Dava mı? Sen da\·a açmanın ne 

demek olduğunu biliyor musun'! Ev
veli, bir &\'llkata \'ekilet ücreti de
nen bir para vereceksin, Sonra, başı-

M uharrir arkada91mız Vi.-

Siyaseti la Nureddin (Va-Nu) 
8ij nun, ailesi ve doıtlarile bera-

bılis )ilk sanayii olan memleketler her yedi ay kadar evvel latan
)' tenııekeye sahip olmadık!:.& güç 
f ~. SanayUn ~ıkardığı malı sar- buldan ayrılarak Anadoluya 
.:;ı_ecek geniş ve rekabetsiz pazar- gittiğini biliyoruz. (Vi • Nu), 

lhtışaç \'ardır. Büyük sanayi birkaç gün kalmak üzere 9eh
~ketlerinln emperyalist oluştan rimize ıelmit bulunuyor. Bu 

ihtiyaçtan doğmuştur. ti k d 
.\lınuıya dünyanın en ku\'\·etll ve münaıebe e en iıile görü9-

:11 bti)ilk sana)iine sahip bir memle- meyi, bir gazeteci ve muharrir 
th~· Uç dört sene harp sanayll, AI- gözile Anadoluyu naıd gördü
..._.Yayı hariçte büyük pazar ara- ğünü öğrenmek iıtedik. 
~müstağni kıldı. Fakat bu sa- Vala Nureddin intibalarını bize 
.\.t~_IDemleketi doyurunca, hariçte §Öyle anlatmıya ba.,Iadı: 
h~ &ana)ilne istihlak pazarları a- - Karadeniz sahillerini ve bil-
--..q ihtiyacı başgösterdl. hassa karış karış olmak üzere Gi-
.t\lnıaayanm müstemleke dnası bu- resunla Samsun arasındaki mmta
~ çıktı. Almanya müstemleke Is- kayı, Kızılırmakla Yeşihnnak ara 

Yor. Fakat dAnya evvelce payla..~nl- smdaki sahayı gezdim. Buralarda 
bıl§ olduğu için Almanya kendisine yirmi şehir ve !kasaba, birkaç yüz 
~listemıeke bulamıyor. Bir müddet köy gördüm. Sonra, demiryolu gü 

. gUtere)i yokladı. Buradan tatlı bir zergahından Sivas, Ankara, Bursa 
na görmeyince kendisine başka bir gibi büyilk şehirleri ve civarlann
lt&r.ar ve başka bir me.hreç araınıya daki köyleri dolaştım. Bu saydı· 
~bur oldu. Orta A\·nıpa ile Oenubu ğım kısımlar hakkında umumi in
~ki Avrupayı, yani Tuna ve Balkan tiba olarak şunu söyliyebilirim: 
lllemıeketlerinl gözüne kestirdi. Bu- Anadolu. hayret verici, heyecan
~ tedricen m\istemlekele3tirmiye landırıcı bir şekilde ilerliyor. 

~Uddet lngUtere de, Alnuuıya- rı~----:====~~~~~l:~.,..,,,....-;J' 
ilan nıUstemleke da\'asından kurtul-r-
ln&lc için bu harekete göz yumdu. 
~Ya buhranı da yardım etti. Abnan 
le Pltauzmı Tuna ve Balkan memle
.ı:~l'inde rahat~ yerleşmiye başla
ı..~~.\.lınanyanın emeli yalnız Balkan
;;- Yerleşmek değidL Eski Bağdat 
4ia~~tarak lnına ~.mannuya 

~erıııı~u. 

da 10gUtere ile Fransa !llOn zamanlar· 
ile .ı\lınanyanın bu yayılma hareketi
I karşı llkayt kalmakla hata ettik
) eliııı anladılar. Çekoslo\•akya ile blr
~rek Almanyaya karşı cephe al-

:;"1a karar verdiler. Küç\iık Antant 
th:"!etıertni ku\"'\"etlendlrecek ve Al
lY-.aıın ilerlemesine set ~.ekecek
el'dl. 

Bunun üzerine Alman Hariciye Na
~, kazanılan yerleri kaybetmemek 

• derhaı Sofyaya kadar uzanan bir 
~'hate !;ıktı. Belgrada uğradı, Bu
ini Pelteye gitti. Eski bağlan tazele

Ye Çalıştı. 

~Q hareket lnglliz \'e Fransız mat-
tuıoı dikkatini çekince, Alman ga

~lert maskeyi attılar ve açıkça ko
ı-Ufıruya başladılar: "Almanyanın Or. 
ıe.:vnıpa siyasetini tenkit edf'nler 
kıuı:rinde serbesttirler.,, dediler. 
t a "Deutche Algemene Zei-
'llng,, Şu satırlan yazdı: 
"A•---·-maııyamn bu siyaseti, denizler-

~., müstemlekeleri olmıyan bir dc,·-
1>-. için bir zaruret ve bir haktır. Ve 
el •lyaset ne lngilterenin ,.e lngiliz 
bı01rllnyonlarının, ne de Fransanm 
ellfaa.tıerine mtihalif değildir.,, 

il "lngUtere nasıl menfaatini ken,u 
cı:1~Uerine hasrediyorsa, Almanya 
\t bütün dikkat \'e menfaatini Orta 
~Cenubu Şarki Avrupasma bağla-

a ntecburdur.,, 

Çok yerler: 
ten, manen tanınmaz hale gelmiş
tir. Cümhuriyetten evvel toprakla
rımızda yapılmış olau ne varsa, 
terazinin f.lir kefesine koyunuz: 
Selçuk eserleri, Bizans eserleri, 
Osmanlr devrinin mabetleri, mazi-

• • • -r , __ ...;:. 7 .. '-ı .. 1 .... 1 tno 
ra\:t köyleri.. ilh.. Hep tiu gözde 
bulunsun. Sonra, diğer kefeye ye
ni yapılanları, Ankarasile, Turhalı 
ile, Kayseri, Sivas ve saire fabri
kalarile, nUmune köylerile, yeni 
mahallelerilc, demiryollarile diğer 
iktısadi ve kültürel müesseseleri
le koyunuz .. Yeninin eskiye mane
vi tefevvukunu nazarı itibara al
masanız bile, Cümhuriyet eserleri
nin bulunduğu göz, okka, kilo he. 
sabile, eskiden daha ağır basacak
tır. Bunu siT.e temin ederim. 

Y urdumuzun her parçasın -
da· •henüz ayni karakter, 

göze çarpar, doğru! Mesela !stan
bulun müstehlik ve sUmürUcİ.i şe
hir olmak~n çıkarak müstahsil ve 
vergi verici şehir olduğuna dikkat 
etmiyenler: "Hani burada yeni 
devrin yüksclticiliği görünmü
yor!" diyebilirler. Ve şunu da ilA
ve edebilirler: "Bilakis, günden gü 
ne bir eskime, bir yıpranma göze 
çarpıyor." Faıkat, resmen ilan e
dilmemi§ ümran programımızda, 
İstanbul için sıranın gerilerde ol· 
duğ'l.Ina kanaat getirdim. Onun da, 
sırası gelince, bir iki yıl içinde ta
nınmaz ve parmak ısırtıcı bir ha
le sokulacağına eminim... Daha 
şimdiden tstanbulu geçmiş şehir -
!erimiz vardır. Hem de birkaç ta
ne ... 

So\·~·etıer ~rasmda fa.'}izme karşı cep
he almak hususunda bir anJaşma hu
sule gelmişti. 

ka. ~u, Almanyanm eski Hamburg -
ı... _gdad siyasetinln bir devamından 
\."!Jka blr~y değildir. Almanya bugtin 
~gosıavya, Bulgarista.u \"e l\lacaris
la() la dosthığunu ku\-vetlendlrecek, 
ca:ra aşağı doğnı sarkmıya rabı;a-

tır. 

işte bugUn Alman,·anm A,·rupa 
•ly . 
•i &Setinin anahtan buradadır. Bu 
~~.t bizi de şiddetle alakadar. eder. 
eli ku Türkiye de bu hattın üzerinde
ltı ': \'e Alınan sl~·asetinln gayesi Tür
.U: eli de nihayet bir müstemleke ha. 

e getirmektir. 

-~·'"' 
lta.syada Hadiselerin 

Bu anlaşmanm arkasından Sovyet 
Rıısyada böyle bir hadise çıkması 

lngiliz ve Fransız efkan umumlyesini 
altiist etti. Bazı gazeteler, bu prtlar 
içinde Sovyet ordusuna gUvenHemi
yeçeğini ileri sürüyor, buılan aradan 
yirmi sene geçmiş olmasına rağmen 
hala Sovyet rejiminin istikrar bulma
dığını kaydediyorlar. 

biinyadaki Akisleri 
,._ Sovyet komşumuzda sekiz kuman. 
-nnı h" liıı ırden asılması, birçok zabitle· 
~ lel'kif edilmesi, bütün dünya mat 
~ında fena akisler yapmıştır. 

ilblıadglliz Krahnm taç giyme merasi
en sonra lnglltere - Fransa ve 

Radek ve arkadaflarmm muhake
mesi ve kurfunr, dlzllmeel de böyle 
bir tesir yaprruıJtı. Fakat sonra haki-· 
kat az çok vüzuh bulunca bu tesir ha.. 
fiflemiştl. 

Br.gtio, kumandanlann hıyaneti 

işinde henüz karanhk içindeyiz. Mese. 
le henüz tavazzuh etmemL~tlr. Elbette 
bu mesele de aydınlanacak, ve bu te· 
ıirler zail olacaktır. 

DOLGUN 
BILANCOSU 

1 Anlatan: v aıa Nurettin 

.... 
Yeni kurulan Anadoludan bir imar örneği: Abide 

- Ne noktadan ve hangileri? 
- Şüphesiz, nüfus çokluğu, ya-

hut mesaha büyüklüğü noktasın -
dan değil... Fakat bütün şehirle
rimizi birer hektarlık murabbala
ra ayırdığınızı farzediniz. Ba§ta 
Zonguldak ve Ankara olmak üze
re, Giresun, Samsun, Turhal, (hat 
ta belki de Bursanın birçok murab 
baları içinde ümran, faaliyet, ha-

iiiiw ii~ 
Yatiyet ve sürat temposu, 1stan
buldakinden fazladır. Mesele de 
bunda değil mi zaten ... Koca ve a
nemik (Fakrüddeme mliptela) bir 
şehirden, küçük ve çevik bir şehir 
üstün sayılmaz mı? .. Evet, bunla
rı ben de bilmiyordum. Bu seya
hatim esnasında görilp öğrendim ... 
On kUsur sene evvel bir amele ce
hennemi iken şimdi bir amele cen
neti olan Zonguldağa şaştım. Müs 
takbel sanayi Tilrkiyesinin amele 
meselesi böylece ciddiyetle hallo
lunur. Eskil('rin dedikleri gibi "Fa' 
tebern !" olan Zonguldağa şaştım. 
Yalnız Türklere değil, ayni zaman 
da kuşları da yeşil bir yurt olan 
An:karaya gelince ... 

- Kuşları mı? 

- Öyle ya: Eskiden Ankarada 
kuş YClU<tu. Nitekim Telaviv şeh
rinde de yokmuş. Zira, Allahm ga
zabı bir çölün ortasında, şairane, 
kanatlı ve işık mahlukların işi ne? 
Lakin Ankarada bir ağaç tutma
yınca onun yerine dört ağaç dikil
diği için, nebatlar yeni rejime ita
atten ba.,ka çare olmadığını gör
müşler ... En asi çamların başına, 
jandarma gibi bir akasya dikil
miş. Biribirlerinln gölgesi zaptil
raptmda büyüyorlar... Yeşil Gire
ııııından Yesil Bürsava iriderken. 

- ben ki yeşil "işıklısı" yım - ah 
şu yeşil Ankarada kalsam dedim ... 
Tabii, muhacir kuşlar da ayni ta
hassüse kapılmışlar ... Bugün, An
kara, cavıl cuvul bir kuş yuvası
dır ... Onun için "Atatünk yalnız 
Türklere değil, kuşlara da oir şa
irane yeni vatan kazandırdı!" de -
dim ... 

- Demek ki intibalarınız bu 
kadar iyi? 

- Fevkalade... On sene daha 
böyle geçerse ve bilhassa bu sene
ki gibi iyi zirai mahsuller olursa, 
Türkiye, tanınmaz bir hale gele • 
cektir ... O meyanda İstanbul da .. 

A rkadaşımız yeni hususiyet
ler hakkındaki intibalanna 

şöyle devam etti : 

- İyi intibalarıma sebep olan 
yeni hususiyetlerimiz arasında 
şunları da saymaktan kendimi a
lamıyacağım: Halkevlerinin bir
çokları şayanı hayret neticeler ve
riyor. Mesela Fatsada kahveleri 
mağlup etmiştir, manevi hayatın 

mihveri olmuştur. Bütün Ordu vi
layeti münevverleri, bu Halkevle
rinin teşekkülü içinde faal rol ala
rak, köyler üzerinde müessir ol
mıya başlamıştır. MUkemmel bir 
vali olan Baran'ın idealizmi onla
ra da sirayet etmiştir. Eauen, hiç 
~ir yerde fena vali, fena idareci 
görmedim. Eskinin yaka silktiren 
o sahte vekar ve tahta sakallı kof 
amirlerinden eser kalmamıştır. Ne 
istediı.'<lerini, ne yaptıklarını bilen 
bu kadro vilayetlerimizin, kaı.aları 
mızın başındadır. Her yerde harıl 
hanı şose faaliyeti gördün:. Daha 
bugün, Samsundan sabahleyin oto 

1 

5 özUn burasında arkadaşmıı 
za sorduk : 

- Hep iyi şeyler mi var? 
- Ne münasebet? .. Fenaları da 

var: Kan davasile biribirini kıran 
aileler gördlim ... Birçok vilayetle
rimizde bu anane maalesef hali df' 
vam ediyor. Fakat önünü alacak 
kanunlar yapılmaktadır... Munis 
bir ahır bile olmaktan çok uzak 
evlerde insanların oturduklannı 

gördüm ... BiltUn evlerimizden tah
tldcurusu aktığım ve T0kat, Amas 
ya gi':li vilayet merkezimizde bıle 
bir tek otel olmadığını, kırk yıllı1< 
hanlara asri isimler takarak hıı!k& 
aldattıklarını gördüm ... Köylerden 
§Chirlere hastaların tabutla taşnı
dıkları yerlerden geçtim... M~mle
kette kadınların yüzde doksanının 
hala pek kötü şekil~e peştemaı -
!arla, havlularla ve sair münase
betsiz bezlerle örtündüklerini, er· 
kek geçerken yüzlerim kapayarak, 
tek gözlerile baktıklarını, hatta 
ha.zan hiç bakmayıp yüzlerini du -
vara çevirdiklerini ve çömeldil<!e
rini gördUm... Bazı mıntakalarda 
ömründe ağzına et koymamış i!ı
sanlann bulunduğunu ve hastala
rın bile ahlat kemirdiğini gördUm. 
Doktoru olup ezcanesi olmıyan ka 
sabalar gördüm... Ukin bunlar 
hep mazi yadigarı şeylerdir .. CUru 
huriyet devrinin medeniyeti, bu sa 
halara doğru muzaffer bir ordu gi 
bi adım adım ilerliyor. Yakında bu 
saydıklarımdan hiç biri kalrn!ya -
yacaktır .. 

V alaya hayretle soruyoruz: 
- Demek açlar da var? 

- Bir doktora bir anne: "Evla-
dımı tedavi et, ölüyor!" diye yal
varmış. Doktor da, bedava ~ir vi
zite yapmıya karar vermiş. Ukin 
hastanın ahllt kemirdiğini görün
ce "bu pisboğaz iyi olur mu?" di
ye isyan etmiş. Anne cevap ver -
miş: 

"Bu köy halkı hep bu gıdayı yi· 
yoruz. Başka uey yok! Ne vere
lim?" 

Keza, diğer bir köyde yegane gı 
da olan Mısır bitmiş, koçanını öğtı 
tüp yiyorlar. Umumi harpte oldu
ğu gibi ... Li.kin yukarıda gezdiğim 
mm takaları saydım. Böyle f elik et 
zede olan noktalar devede kulalt 
denecek derecede mahduttur: Me
sudiye, Reşadiye, KRNlruş havza-

lan. Kızılay bunlara da mmır gön
dercce kti. Toprağı çok fena olan 
bu küçUcUk yer istisna edilirse, 
hiç bir tarafta açlık görmedim ve 
işitmedim. 

Türkün karnı tok, sırtı pektir. 

na bir sürü rmıhakeme masraftan bi. 
rikecek. O hale geleceksin ki, da\'& 
açtığına da ~na da yüz kere 
pişman olacak ve birr.ok borca da g1. 
receksln. Vazgeç sen bu işten. 

işte, ben, bu akıl hocalarına hitap 
ediyorum \'e diyorum ki: 

- Dava ikame etmek, tabii ki para 
ile olur. Fakat fakir \'eya kafi rnfk. 
darda parası ohruyan bir kimse de 
da\•a edebUir. O şahsa baro parasız a
vukat ta)in eder ,.e muhakeme için
de lizım olan harçlan hemen öde
mez. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka 
nununun ( 465) inci maddesi bu söz. 
lerlmi açık bir surette anlatıyor. Ka
DDIUl bu maddesini yazıyorum: 

"Kendisi ile ailesini maişetçe 

ehemmiyetli zarurete düşürmeksi
zin masarifi lazimeyi kısmen veya 
tamamen ifadan aciz olan kimseler 
ile müessesatı hayriye iddia ve mil 
dafaalarmda ve icraya ihtiyatı ted
birlere müracaatlnnda haklı olduk 
!arma dair delil gösterirlerse mü
zahereti adliyeye nail olabilirler.,, 
De\•let adaletin yerine gelmesi için 

herkese kolaylık göstermektedir. Zen 
gin bir adam en i~i avukatlara mü
racaat eder de, diğeri onun karşısm
da söz söyliyerniyecek kadar aciz ise, 
veyahut istidasının altına pul koya
cak kadar parası yoksa, hasmı Ue 
nasıl mücadele edebilir? imkanı yok, 
dnayı gözgöre göre kaybetmeğe 
mahkftmdur. Bu fikri nde elbette mti
dafaasım yapması için bir avukata 
ihtiyacı vardır. Parası yok diye hak· 
kını mı kaybetmeli! Parasız olmak, 
haksız olmak demek değildir. Bu gt
bUer, nzi~·etf açıkça hakime anlat
tıktan n talepte ettikten sonra k•
dllerlne parasız bir avukat tayin edi
lir n (müzahereti adliye) kararma 
da nail olurlar. Böylece on para ver
meden hem davalarmı avukat ile ta
kip etetlrir, hem de kanununun ta~ in 
ettiği muraflan ödemekten mU\ ak
katen muaf tutulurlar. 

Müzahereti adliyeye nall olmak ı. 
çlın muhakkak surettee fakir olmak 
icap etmez. Parası olan bir kimse da
hi müzaheret karan istiyebilir. l\lese
ıa, bankada yüz lira maaşh bir me. 
mur fakir sayılmaz. Fakat, farua 
(250.000) liralık bir \'eraset da\•aaı 
açmak isterse, bu mühim davanm 
masrafiannı maaşı ile nremlyeceğln. 
den, kanunun yukarıda yazdığım mad 
deslnden istifade edeblllr. 

(Müzahereti adliye) karan ver • 
mek için haJdm, müzaheret isteyen 
kimsenbı mali vaziyetini tetkik eder 
\'e bu şahsın muhakeme masraflanm 
,·ermesi kendisini \'eya ailesini zaru
rete düşürüp düşUrmiyeceğinl, \'arl
datınm kaynaklannı, ailesinin nilfus
~a mlkdanru ve lhtlyaçlarmı göz6. 
nünde tutar. 

Müzaherete nail olacak kimsenh 
davumda haklı görünmesi \'e dava 
yı kamnmasına ihtimal bulunnuu 
18.zundır. 

tstanbulda birçok sefil adam ol • 
masına rağmen sefil adamı, işs~ 
adamı hiç göze çarpmıyan yerlel' 
gördüm. Giresunda, şehirlinin his
sesi, hükumetin vergisi çıkUktan 
sonra, yalnız köylüde Uç buçuk 
milyon lira kalmış. KöylU bey gi
bidir. Ense kulak yerinde! ala, ra
na ve müreffeh! Bursada göbekli 
köylülere rastladım! Umumiyetle 
işler yolundadır! Ne yalan söyli· 
yeyim, lstanbulda oturup durur
ken, Türidyeyi ziyaret eden ecne
bi muhaJirlerinin yazılarını bira~ 
garipsiyerek okurdum: "Nasıl olu 
yor da bu derece lehimizde bulu
nuyorlar? Biz o kadar da terakki 
etmiş değiliz!,, derdim. Halbuki bu 
seyahatten sonra kanaatim tama
mile değişti: ''Eksik yazmı 1 r! 
Türkiyenin attığı dev adımları he-
nüz dünya efkan umumiyesine . ..u 
la tılamamıştır. 

- Şimdi ne yapacaksınız! 
- Yarın Anadoluya dönüyorum. 

Başka sahaları da dolaşmak isti • 
yorum. 
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AMERiKALI BOGA 
BURSADA YENiLDİ 

Mülayim pehlivan 
Amerikalıyı 

Ringden Attı 
Hani fU bir Amerikalı pehlivan gelmişti, her 

Türk pehlivanına meydan okudu durdu. Niha
yet Taksim stadyumunda bir cumartesj gecesi 
Cemal pehlivanın kartısına çıktı. Ne kuvvetçe, 
ne de cüssece kendi ayarında olmıyan Cemal 
pelilivam on beş dakika içinde yeniv~rmitli 

• 

Mülayimle Amerikalının Buraacla yaptıkları 

_ ~erikalıya kendi memleketinde ve Avrupada Bo
ga lakabı takılmıştı. Adamın heybeti hakikaten Boğa 
lakabını hak ettirecek gibi idi. Yüreklerimize şüpheler 
düşmüştü. Amerikalıya karşı koyacak bir Türk pebJL 
vanı çıkaramıyacağımızda.n korkuyorduk. Tekirdağlı. 
nm bile o Amerikalının önünde dayanıp dayanamıya
cağını hesaplamıya başlamıştık. 

------------------------=-----, Nih~yet Amerikalının pehliva.nlığı-
Ş A K A • nı aşagı yukan belli edebilecek bir 

güre,te alınmıf reaim 
G eçenlerde bana oldukça hoş 

bir vaka anlattılar. Belki 
siz de hoşlanırsınız diye ben de si
ze anlatıyorum. Bilmiyorum hangi 
tarihlerde idi. Leningrad'a bir sürü 
ecnebi seyyah gelmişti. Limana ya
naşan büyük büyük vapur -
lar her gün Amerikalı, İngiliz, İs
veçli ilah ..• seyyahlar getirip duru
yorlardı. 

TEREYAGI 
• imtihan yapıldı. Mülayim Türk peh

Arkadaş .. Bu Ense Sende, 
Bu Para da Onda iken ... 
İf itiyoruz ki: Bir federasyon reiıi lıtanbulda kamp aramakla 

~efgulmüş. Beykoz taraflarında bulmuş. Pek beğenmemİf. Daha 
b:rkaç yeri görecek ve ondan sonra da Trakya ve İstanbul mül
hakatını dol&Jacakmış. Bu teftit faaliyeti hiç fena değil. Yalnız 
göze çarpan bir nokta var: · 
Bizim Spor Kurumu Federus·ıon ı--· 

ı:eislerine _seyahat es?asmda 7 buçuk Gu··ne 
lira yevmıye vermeyı karar altına al- Ş 
dı alalı, mmtakalardaki mmtaka re- V .. b .. -• 
isleri, ajanlar velhasıl kurumun oütün 1'.. u 'u unun 
mahalli teşkilatı unutuldu. Onların 

~k ~olaylıkla yapacaklaı: işleri şim- 7 en is 
dı reısler yapmak zahmetıne kalkıyor 
ve uzun seyahatler yaparak yorulu- 7 U 
yorlar. rnuvası 

Bu hadiseyi görünce şu fıkrayı ha. 
tırladık. Bir zeıWn adam dalknvu
ğu ile birlikte çarşıdan giderken önün 
de yürüyen birinin takkeci kalıbı gibi 
olan ensesi nazarı dikkatini cdbedc. 
rek dalkavuğuna göstermiş: 

- Şu herifin ensesine bir tokat a
tarsan sana bir lira var. 

Dalkavuk hemen lirayı almış ve a
damın ensesine tokatı aşketmiş. He
rif silleyi yiyince hiddetle dönUp nr
kasına bakmı§, dalkavuk özür dilemı.c; 

; :ve: • 

Güneş klübü tenis şubesi Taksim· 
deki kortlarında 3 temmuzda başla
mak üzere büyükler ve küçükler a
rasında iki turnuva tertip etmiştir. 
Küçükler turnuvasına girecekler on 
artı yaşım geçmemiş olacaklardır. Bu 
iki turnuva haricinde yine ayni kort
larda senelerdenberi yapılan chal
lenge kııpaları maçlan da oynana -
caktır. 

Bu kupa maçlarına on altı tek ve 
sekiz çift erkek girebilecek ve bun
lar bugüne kadar yapılan maçlarda 
dömi finale kalan tecrübeli ve eslci 
tenisçiler arasından komite tarafın
dan seçilecektir. 

livanlarının peşini kovalıyan Ameri
kan Boğası ile Bursada güreş yapmı
ya razı oldu. 

BUJ'88dakJ Güreş: 

Geçen Pazar günü Bursada binler
ce kişinin önünde Amerikalı ile Müla
yim ringe çıkmışlar ve kapışmışlar
dır. On beş dakika kadar iki pehlivan 
yekdiğerine birşey yapamamışlar, gü. 
reşe ayakta devam etmişlerdir. 

On beşinci dakikadan sonra Müla. 
yim müdafaayı bırakmış yavaş yavaş 
taarruzlara başlamıştır. Sıkı bir ham
le ile Amerikalıyı ringten aşağı fırla
tan Mlllayim, o hücumiyle Amerikalı 
pehlivanın bacağını diz kapağından 
itibaren parçalıyacak bir kazaya uğ
ratmıştır. 

Amerikalr ringten düşerken kenar 
tahtalarına bacağını çarpmış ve aya
ğı da ipe takıldığından kurtulamamış 
ringe koca vücudu ile aslı kalmıştır. 
Bu vaziyet üzerine bacağı fena halde 
zedelenen Amerikalı güreşe devam e
dememiştir. 

Bursadaki hakem heyeti Amerika
lının bir kazaya düçar olduğunu tas. 
dik etmekle beraber mağlup olduğuna 
da karar vermiştir. ı 

Şu güreş gösteriyor ki, Amerikalı 
Bursada karşısına çıkan Mülayimi 
Taksim stadında önüne kattığı Cemal 
pehlivan gibi hemen bastıramamış ve 
on beş dakika ayakta uğraşmıya mec
bur kalmıştır. 

- Aman affedersiniz! Birine ben
] settim .. demi§. Lakin zengin ısrar et
ıniş: 

- Bir daha vurursan bir lira da. 
ba .. demiş. 

Dalkavuk dayanamamış, herife 
ikinci tokatı basmış ve bu sefer da
ba. sarih bir hiddetle arkasına dönün
~: 

Bu suretle müptedi tenisçilere kar· 
Şt oynamamak için serbest turnuva
lara girmek istemiyen tecrübeli te -
nisciler bu maçlara iştirak edecekler
dir. Maçlara iştirak müddeti 30 ha
ziran akşamı nihayet bulacaktır. 

Diğer taraftan, Amerikalı bir ka. 
zaya kurban gittiğini ve Mülayimden 
behemehal intikamını alacağını iddia 
etmektedir. Hatta Mülayimi bir daha 
davet elmiş Mülayim de Amerikalı
nın bu davetini kabul etmiştir. 

intikam Güreşi Ne Zaman? 
Mülayimle Amerikalı intikam gü

reşlerini bu ayın yirmi yedisinde Is
tanbulda yapmak üzere mutabık kal
mışlardır. Fakat o zamana kadar A
merikalının sakatlanan ayağı iyileş
mezse güreş bir hafta daha tehir olu-

- Hay Allah cezamı versin! Yine 
.aldandım. demiş. Herif homurdanmış 
famma çif aide ! 

Zengin işi .azrtnuş, dalkavuğa bu 
lef er iki çil lira göstermiş ve: 

- Haydi bir tokat daha.. demiş. 
ll)alkavuk ta altınların cazibesine da. 
~anamamış basmış tokatı. Adam ar· 
1'ık tahammülü kırılmış bir Jialde: 

- Bre kerata! Nedir bu edepsizli
lin .. diye üstüne saldırdığı zaman dal 
iavuk şu cevabı vermiş: 

- Vallahi arkadaş! Sende bu ense. 
bizim efendide de bu para oldukça 
daha çok tokat yersin! 

Uzatmıyalım. Teşkilatta bu para ve 
lnı harcırah tarifesi bulundukça daha 
eok kamplar aranır, mıntakalar teftiş 
edilir. Geçelim. 

Cartın Klüp!eri 

Tescil EdHdi 

Mısır Atletleri 

Şehrimize Gelecek 
Sekizinci Balkan oyunlarına hazır

lık maksadile birkaç ecnebi teması 
yapmak arzusunda bulunan atletizm 
Federasyonu Mısır Atletizm Federas
yonu ile mutabık kalarak şehrimize 

bir Mısır atletizm takımı getirmiye 
karar vermiştir. 

Temmuzun ikinci haftasında g~le. 
cek olan Kahireli atletler 100. 200, 
400, 800, 1500 metre koşularla uzun, 
yüksek, gülle ve bayrak yarışı yapa
caklarını bildirmişlerdir. 

Bu müsabakaların 10 Temmuzda. 
yapılması ihtimali kuvvetlidir. 

Ayrıca Atletizm :F'ederasyonu Ağus 
tos ayı içinde bir de Macar ekibi ge
tirmiye teşebbüs etmiştir. 

nacakmış ... 

Tekirdağlı Amerikalı ile Güreşecek 

mi? 
Amerikalı ile Mülayimin Bursada 

yaptıkları bu güreşin neticesınden 
sonra karşılaşmaları dört gözle bek
lenen Tekirdağlmın fikri sorulmuş
tur. Tekirdağlı verdiği cevapta şun. 
lan söylemiştir: 

- Ben Amerikalı ile herzaman kar_ 
şılaşmıya hazmın. Yalnız onun Müla
yimle bir ayırt edilecek güreşi var
dır. intikam güreşinde muvaffak ola
bilirse, o zaman ben karşısına çıka

cağım. 

Tekirdağlı Bulgan Nasıl Yendi? 
Amerikalı ile Mülayimin güreştiği 

gün Tekirdağlı da Bulgar pehlivanı 
Kiro Deliormanlı ile tutuşmuştur. Te
kirdağlı Bulgan on beş dakika içinde 
haklanuştır. 

İşin burasında hiç bir fevkalade
lik yok. Bu gibi hadiseler her Ilınan 
için olagan şeylerdir. 

Seyyahların giyinşleri, hayat 
tarzları da uzun boylu bir alaka u
yandırmadı. Bunlar her gün otelle
rinden çıkar, otomobillerine biner, 
şehrin görülecek yerlerini gczmeğe 
giderlerdi. Müzeleri, eski sarayları, 
velhasıl her yeri dolaşırlar, loi<anta 
lara girerler, bol bol havyar yerler
di ... 

Seyyahlardan bazıları şehirdeki 

mağazaları da dolaşmıya başladı • 
lar .. Hatıra ı?:elırıiven.Jl~ kadar aca
ip ve lüzumsuz eşya varsa :mlup 
bulup - antika diye • satmaldılar. 

Bilmiyorum bu eski püskUlerin 
içinde on dokuzuncu yüzyıla ait bir 
antika bulabildiler mi? Neyse, bü
tün bunlar da olagan şeylerdi .. Sey. 
yalıların ziyaretine sahne olan her 
memleket 'bunu bilir ..• 

F akat bu seyyahlardan iki 
tanesinin pastırma, sucuk, 

tereyağı, peynir ilah ... gibi yiyecek 
maddeleri satan bir dükkana gir
diklerini gördüğüm zaman ne ka
dar şaşırdığıını tasavvur edemez. 
•• 1 

sınız ... 
Değil yalnız ben, fakat herkes 

te buna hayret etmişti. Hayret et
meğe hakkımız yok muydu?. Otel
lerinde havyarına. vanncıya kadar 
her türlü yiyecekleri bol olan bu 
insanların bu dükkanlarda ne işi o
la bilirdi? Seyyahlar dükkana gir
dikten sonra ceplerinden birer ki
tap çıkardılar .. Fakat ya onlar ki· 
ta'!:>a dikktale bakmamıştılar veya
hut kitap onları aldatmıştı. Çünkü 
karşılarındaki !'!atıcılar erkek oldu
ğu halde, onlar, bir kadına hitap e
der gibi munis tabirler kullanıyor-
lardı: 

- Benim güzel güvercinim, bana 
biraz yağ verir misin?· 

"Güzel güvercin" likle, hele ka
dınlıkla hiç bir ilişiği olmıyan ma
ğaza satıcısı bu hitaba içerlememiş 
değildi. Fakat karşısındakinin ec
nebi olduğunu düşünerek ses çı
karmadı. Nezaketle cevap verdi: 

- Emredersiniz Ekselans, der
hal şimdi .. Yalnız bir dakika bek
lemenizi rica ederim. Şu Bayanın 

daha ispat etmiştir. Bu vaziyete ba
kılırsa Amerikalı Mülayimi intikam 
maçında mağlUp etse de Tekirdağlı 
karşısında çok müşkülata düçar ola. 
caktır. 

Y arondünyanm Galebesi: 
Bursa güreşlerinde Yarımdünya Af 

yonlu Süleyman da diğer Bulgar peh
livanı Gorgi ile çarpışmış ve yirmi da
kikada mağlup etmiştir. 

Türk Spor Kurumu Genel Merkezi 
:arafmdan Bartın Spor Klübünün tes 
cil edilerek ittifaka alınmasına karar 
rerilmiş ve keyfiyet Bartın Klübüne 
tebliğ edilmiştir. . 

Ayvahkta Atletizm 

Müsabakaları Bu gtireşte bilhassa dikkati celbe
den nokta şudur ki, ayni Bulgar ile 
Mülayim Taksimde tutuştukları vakit 
Bulgar Mülayime tam elli dört dakika 

Bartm K.lübü Zonguldak mmtaka. 

i Mihayil Zoşçenko ~ 
~ . ÇEViREN: ~ 
' B. Tok ~ 
~~~~ 
işini halledeyim de ..• 

S atıcı Bayanın istediklerini 
verdikten sonra tekrar sey

yahlara .. indü: 

- Ne kadar tereyağı istiyorsu
nuz? .. Tuzlu mu olsun tuz.:ıuz mu? 

Seyyahlar tekrar kitaplarına baş 
vurdular .. Birkaç yaprak çevirdiler 
ve şu cevabı verdiler: 

- :oı::ıuuı guzeı oeo~.. X'e· 
rim.. güvercinim.. Bize beş kilo 
yağ ver! .. 

Satıcı hararetle yağı tartmağa 
koyuldu. Fakat tam bu sırada sey. 
yahlardan bri : 

- Pardon Mil, dedi, bize ~eş de
ğil, on kilo yağ lazım. 

- Bunu daha evvel söyleseydi
niz ya! .. Ben size on kiloluk bütün 
bir parça kordum. 

Satıcı bunları söyledikten sonra 
yeniden yağı kesmeğe ve tartma
ğa başladı. Fakat işini bitirmeğe 
vakit kalmadan ikinci seyyah bu a
meliyeyi durdurdu: 

- Ben daha çok yağ istiyorum. 
Bana yüz sekiz kilo yağ lazım. Gü
zel güvercinim, sizden bu mikdar 
yağ satın alabilir miyim? .. 

Satıcı mağazanın müdürünü ça
ğırdı: 

- Şu kadar kilo yağ istiyorlar, 
ne yapalım?. 

- İstedikleri kadar ver!. ister
lerse bir ton ver!. Mağazamızda bu 
kadar yağ bulunmuyorsa depoya 
telefone eder, oradan getirtiriz .. 

S atıcı seyyahlara döndü: 
- Lutfen kasaya yağlaI1D 

tutan olan 1832 rubleyi yatırmı&t 
Biz şimdi yağlan hazırlarız. 

Satıcı bunları söyledikten sonra 
dediğini yapmak üzere yağ frçıları· 
na doğru yollandı. 
Mağazanın kapısı önünde büyUll 

bir kalabalık birikmişti. Herkes seY 
yahların bu kadar yağı nasıl götü• 
receklerini merak edip duruyordu. 

Bu sırada mağaza direktörü sey• 
yalıların ortada olmadığını farket-
ti: 

- Biz yağları tartıyoruz ama 
ortada seyyahlar yok. Yağları ki
me vereceğiz? 
Kapıya biriken halktan ':::lir kı..,. 

mı söylenmeğe başladı: 
V - '-- -- • ""11 ... 

idiler .. Acaba nereye gittiler ?. 

B ütün araştırmalara rağmen 
seyyahları mağaza içinde 

bulmak mümkün Ôlmadı. Veznede
ki kadın da işe karıştı: 

- Herifler parayı da vermemit· 
tiler. 

Bunu işiten mağaza direktörtl 
katıla katıla gülmeğe başladı 

- Herifleri aramağa lüzum yok. 
Mesele anlaşıldı. Seyyahların mak• 
sadı yağ satın almak değil, bir tec
rü be yapmaktı. Bunlar herhalde. 
yağın memleketimizde serbest saU• 
lıp satılmadığını, satılıyorsa iste • 
nildiği kadar bulunup bulunmıya• 
cağını öğrenmek istediler.. Bunu 
öğrenince de ortadan kayboldular. 

Kapının önündeki halk gülüşme
ğe başladı. İşi yarıda kalan mağa• 
za satıcısı, yağ fıçılannı bir tan.• 
fa iterek kapıya koştu ve bağırma• 
ğa başladı: 

- Doğru yapmadınız Mösyöler ..• 
Bunu duyan halk daha fazla gi.l· 

lüşmeğe başladı. Fakat mağaza di• 
rektörü işe karıştığı için herkes sU8 
tu. Ha.yat gene tabii seyrini aldı. 

l<ASAOA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
Bİ~ 

(~ŞM[ 
. . . 

VAZI Y ETINDtOIQ 

ONU rAİZLr 
gANl(.AYA VE:12İNİZ 

uuçusi S"ARiL ARIMIZI 
so'2UNU z 

ana bağlı olarak çalışacak ve lig maç 
..__ : ı.: ........ n halinnP vsınılA.<!A.ktır. 

Edremit, (TAN) - Edremit, Bür
haniye ve Ayvalık atletleri Ayvalık 
sahasında karşılaşmışlardır. Yapılan 

mUsabakalarda 70 puvanla Edremit 
birinci 15 puvanla Ayvalık ikinci 5 
ouvanla BUrhaniye üçüncü olmustur. 

dayanmıştı. Tekirdağlınm Kiroyu on 
beş dakikada haklamakla bu sıralar 
Mülayimden eoey hızlı olduğunu bir 

TAN - Bursa güreşleri Türk peb
llvanlannm acı kuvntlerlnl meydana 
çıkaran bir lmtlhan olmuştur. Bundan 
sonra sağını solunu düşünmeden nam. 
b Türk pehlivanlarına meydan oku
yacak ecnebilere biraz düşünceU ve 
ihtiyatlı davrannıalannı tavsiye ed&
rlz. ICAPAkÖY PALA~ - Al ALEMCİ 
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Dag~ar Arasunda Sarp 
Dersüm~ö Naso~ Vasar?._J 

' . 
Dersimde Ev Yoktur kı 
Birkaç, Çakmakh Tüfek 

Martin ve Mavzer Bulunmasın 
seferler, Dersimllnin keçeye sararak 
yen; gömdüğü silA.hlarm kökünü ku· 
rutamayroıydı. 

bir if değildir. Makam bunu halle. 
der. Fakat sel seferlerinin bir beU.
SI da budur. Herhangi bir mak•mm 

' 

F ınat ve sebepler kollı
yarak memleketin te

~ çehre.ini uman z•man 
~an,, aözile bunıtturan Der

lllla Ye Deraimliler, aon bir hi
cliae daha çıkartblar ve bil
llae111 kaçmcı Dersim isyanı da 
::,-Yete erdi. Asırlar içinde, 
I'\_ ~iu koptukça tazelenen 
-wallb yarası, saltanat devri
llbı tedip ve ıalahat uaullerile 
~f, müzminle,mit bir yara 

~~i.. Bu yara, bütün diler çı
~ar ıibi, toplana toplana 

Ağa?! 

D eraim kendi içinde feodalite 
BisteJlliyle Y&§ıyan, derebeyi 

kılıklı ağalara bağlı bir yerdi. Der
simlinin tarlası, hayva.ru, malı mül

fertlere tavauut eden ağalara ve va • 
srtalara kolaylık ~..rmesi bida
yette insani bir Jıızmet gibi görll· 
lür. 

lcere de Cümhuriyet clev
tİlıcle de,ilmek marifetini ıö .. 

dl· • 

l>ersiın havalisinde bugüne kadar 
rPıiını, olan tedip ve ISiahat hare
etlerine, &tbakan Inönil "Sel se. 

lerleri,, diyar. 
Bir sel gibi gelip geçen karakte

tlatit ıslahat hareketlerine bundan 
~ )'araşacak bir atfat bnlmanm 
~ da yoktur. F.Askfden Denim 
~~ve t-!9ielm "~ 1Ukan 
~~olurdu· M~l.-vergi me
ı.a__ - ftillr. .._ ftl!ilınea 111 a 
;.~-~i ise, devlet otoritesine da
·~· IBl'al' eder ve vurulurdu. 

GQ VllrUlUf birkaç jandarmanm 
~~esine, bu müdahale de kar
~ bir arbedeye yol açar, Ellzb
t .. L kaUwı nizamiye kuvvetleri Per
~ köprüsünün ötebqmdakf Ho-
~ kadar gider, biraz aillh toplar, 
'"'Q.&t değil de şöylece bir seyahat 
~k dönerlerdi. Dersim iayam 
da baatınıınış olurdu. Ve, ateşi sön. 
~ diye kUllenen bir mangal gi
bi içt korlu bir sessizlik b&§lardL 

Dersimde Silah 

kü, kansı, çocuğu ağanın tasarrufuna 
tabi metalardı. Her qiretin bir ağa
sı vardı. Bu ağalar, koÇ uşağı aşiret 

reisi, Resik U§&ğı, Ferhat uşağı, a. 
,liret reisi gibi, etiketli ve pkavete 

müheyya kalabahklan, sevk ve 
idare eden adamlardı. Yahut çarsan
cak beyleri gibi servete dayanarak 

insanlan köle gibi kullanan zade. 
gindı. 

Dersimlinin ağa ihtiyacı, su ve 
ekmek ihtiyacı kadar fazladır. Der
simll cahildir. Alabildiğine cahildir. 
Şu kadar ki, Dersimde doğmU§ bü
yilmllt te, henüz burnunun dibinde
ki kaza ve viliyet merkezlerini olsun 

bir kerecik görmemie ytlzlerce sek -
48Dlik ihtiyara ~k ilten bile 
de@~. ;şµ ~aletJ.:QnU~}:a de. 
rin bÖ' ltllratla ~. nm.
le olan zatı işlerini resen görebile
ceğine, kendisinin de fert olarak, va
tandat olarak, bütün kanuni hakla
ra malik bulunduğuna tnanmaz. O
nun için "ağa!,,, bütün haklarmı 
devletin elinden, hatU. IOl'la alan, 
bir kahramandır. ))ersimlilerin bu 
ztimI ağalar da bilir ve Oendmlinin 
bu inınıpdan artistik bir r.eki ile 

istifade ederler. Muhtelif bahaneler
le ve biribirlerile mUsademe ederler. 

ken devlet mildahalesi k&rflSDlda der 
hal birleterek bir kütle halini alma
sını iyi bilen ağalar, kendi boyun
dunık}anndakf insan stırüstinU da-

........._ var gibi gütmeyi de eeytanl bir vu-

8 ana bir Dersimli, Dersimin kufla ..,af&l'll'lar. 
1- ileri gelenlerinden birisi an- Ağanın Dersimllye muhtelif su-

ttı: retlerle tahakkümü arasında bir ko-
- Del'8imde, dedi, ötedenberi si- medyayı andıran laamılan da var-

llb toplamr. Bilirsiniz. Fakat bu si- dır. Otorite tesis edebilmek için 8:. 
~ toplamaktan birpy çıkmaz. damlarma kendilerini koruyacak bir 

h....._ • varbk olduğunu telkine uğralll'· ~i bir ikinci, ~r flçtlneU i8yan 

BOIM'm bir eobjmcla 

lçiJı kendisine lizmı olan sJllıhı sak· 1 
~ yo~unu bi~. Bu, pek buit Bir Mlsa Al&P KarabUb .,ıretmdea 
ki hl.dıaedır. Dersımde, ev yoktur M ese1l birkaç cahil ada.mm vi· Büaeylll Aja.. 

bir iki ~~akh ttıfek. birkaç llyette itleri vardır. ve bu Diye yalvarmıya baflar. ı, mudil 
~ tüfeği, bırkaç ta mavzer bu- iller kolaybkla halli kabil ola.D İl· ı~yuz·· u·· 
llıınıasm. Tedip kuvvetleri sıkıfU- 1 rdir Zaten ağa ilin kolaylığma ~ 

k tJııca halk, ilkönce çakmıkldan, .ı:ı enÜremedıkçe aahııeye çıkmaz. ---
~~) ve çitte tüfeklerini getirip '-' •--'an yanma alD' villyete doğrıı fakat hakikatte mesele P~-
--.un eder. Daha cezri it yapmayı &\'& 

0 - lenir. Makamların, vazifedır, 
latı:ven enerjik adamlar çıkarsa., bi. yollamr. insaniyettir, borçtur, diye yaptıkla-
l'az llOnra ikinci IDlif slllhlardan Yolda giderlerken: n hizmetler ağanın elinde maiyetine 
l'lıartinıer verilir; nihayet bıçak ke- - Vali bu lflerinizi yapmazsa e- karşı korkunç blr sillh olur. Bazı 
lbiie dayandı mıydı, her Deraimll, llmden bir kua çıkacak! der ve bun. ağalar da şahsen gelmez villyet 
~lr de mavzer tüfeği teslim eder. dan korktuğunu, fakat kendilerinin merkezinde okumut yazmıt adam-

Yle boy boy ve parti parti sillh hatın için her tehlikeye katlanaca- lar bealemek suretiyle onlan tavaa-
teeunu Dersimde artık sillh kalma- ğmı .Öyler. lfin olması için icap e. sut ettirirler. Sel seferlerinin gelip 
tlıgıh fıkrini takviye ederdi. Fakat dene valinin gırtlağma sanıacağı· geçtiği saltanat devirlerinin bilrok. 
er Dersimli ve~'~ bir mavzeri la.IPı .. __ • ""6· nı uzun ifadeler iptidai jestlerle an· raai kepueliği içinde buna ehem-
-~ olduğu btr iki manerin •-tır. VDl.-. .. , -"'ut kaza-- her- rd fid · - .,.,_, .,_,, .,_, miyet verilmemifti. it döntiyo u. 

Yeı necau olarak feda ederdi. ne , ____ , __ ,_ halli --ı.-·t olan •-=-
a__ ..... &Da11C&ıı:ıu&11 lllAAD"" Fakat asıl ili döndürfllen adam ıuw.. 
""Ull hldise münasebetiyle dtlştl· yere -u·ler. Ağa makama girer. hasta 

llllr'--- e~ di, niçin kendisi gelmemitti, -1'\.._;=" hak veriyorum. Filhakika Adamlan 0 ..... d .. titrer ve ağanın 
~ bir ..- lık Vesaire gibi sebepler tavassut& 

de bir siWı fabrikuı, gazaba gelerek bafmı bellya sok- mtlsaade eder. Fakat acaba, işi gö-
'8phane fabrikam yoktur. Böyle ol· mamuma dua ederler. Fakat ağa 
tn .. L._ n'l.A --- rUlen adam cinayetlerinden etiaYa· 
~ beraber her isyanda hua1.1· h•-tleri,. kapı.a-- "'"-•ken bayağı b 
lb-+- --- ~ &-- lığından öttlrll mil - 1-emllti. u ""~ liWı teslim eden Dersimll 80n· horozl•n ....... """'rilnen •"- hazretle- •-
l'ad• .. ı.ı- '--' -- •" ...... aranıp sonılmazdı . ._ ~ bir iayanda slllhaız -- ri, makama girip te n"'"" kapatır ~--._..___- ıw... r...,. Af& villyetten aynldlktan llOD• 
~QI', Bu sillh bolluğunun-.-- kapatmaz, riyaklrhinı tabub\ı8UD ra: 
ca lebebi, cihan harbinde ailAh dal"'-'vuklu""·· en ~oe rollerini oy- .a-"•'-" aa r;uu - Vali ı..ı .. ı..ı .,......, ... ydı u .....-

-aaıJatı, rieat hareketleri ve Rua na""'ftHl bqlar. r.tmr. bWdllUr, IÖz 9 """'• .,-r--
l'lcatl lll'Umda Dersimlilerin eline '--="da-·. ha beli.ya girecektim! derdi. 
la ~ Bu ıuretle kendi adamlarile hil· 
~":~=~~..n,.m.ıwı, a- - Ben eenln nokerinem. Ben ae- k\ımet araamda hUkbıetln aldlrq 

llyt biricıt iathıa~ ;.;..;tan ntn gOllmmam (1) • etmediği, fakat cahil ha1km bel bal 
idam eme 1(1)11ea ..mat •iman, ben ae- ladığı bir makam olurdu. Bu rol1l-

alcbjlm bir resim.. 
kulandJrm&daıı adamlanm kudreti-
u ijµuı~~:.P~ ~~du ve 
aft,;' lcabııldl~~ .. 11hı-
yetinden enerji alarak isyan etti • 
rirdi. 

Hepsi Türk 
----

Derslmll fert olarak Türk ca
mtuı içinde kıymetlendiril

memiş, kendiainin de ağa ile ayni 
haklara malik olduğu tebarilz etti
rilmemitti· Soyu ıopu Ttlrk olan bU. 
tün bu ekaeriyete TtırklUğUnfl an • 

· latmak bahsine gelince Qımıanh hay 
ve huyu arasında bu kimsenin ak
lından dahi geçmemişti. Dersimli -
Din başında ağası kaldıkça biltUn 
bu hUe ve desiselerin seddlnl ata· 
rak ~ rde varmak imklnı da yok
tur. Fakat ağanın tebit edilme
si de elvermez. Kendisine inanama
JTtak Dersimde ikinci bir tabiat hı· 
~ne geldiğinden ağası gider gitmez 
yerine bir ağa koymak endi~e ka 
pılır ve bulur birisini. 

Inönil nutkunda: 
" ... Yol yapıyoruz, mektep yapt· 

yoruz, karakol yapıyoruz!,, diyor. 
Bu ifadenin sakladığı s!!', &fava 
inanan tnsaniarm devlete tnanma
amı, devlete bel bağlıyarak faal 
bir unsur oıma.aun, sağlıyaıı sırdır. 

Dersim uırlar içinde lekeli kal· 
ı!llf bir yurt parçasıdır. Etkiyalığı 
kendisine it edinmiştir. Ziraatı mah 
duttur. Dersimde en çok para ede
cek olan mata tütün, keçi, bir de 
orman mahsulleridir. 

Dersimin Danaburan tütünü fev
kalldedir. Fakat ne çare ki ticaret 
yoktur. 

Bir Misal Daha 

Mabat Seyit 'RnMm aveaeel: ~ 
tada Seyit Rnut• otlu Şeyh Ha • 
euı, sağda Rehber lbrablm .p, Sol
da Seyit Ağanın olla Ali Bay • 

dar AP-- Ferhat Ufail İ&elsıerlaclm .hl ... 

Serkeşbaşı herça
reye baş vuruyor 

(Bqı ı incide) - .S - V ersiler alrülen ol. 
Mütterek cephe tefebbüaleri duta ~bi paarlılı unlUe .,.. 

Bu yolda rivayetlerin hangisi doğ- rilecelı. 
ru, hangisi yanlJI olduğu kestirilemez. Bu taleplerde, Dersimin bir aR • 
Muhakkak olan birtey varsa o da bil- danberi medeniyete karfl mukave • 
hwa Seyit Jmanm &firetleri birleştir metinin bütün programı vardı. ~ 
mek için her çareye bqvurduğudur. lar da Dersimi memleketin bllnyellae 
Dersim qiretleri biribirinin ebedi kanştmnak hususundaki normal ve 
®tmanıdır. Aralarmcla dalma kan tabii programın tamamiJe sıddJ idi. 
hesapları ve çapulculuk ytlztınden hi- Bir asırdanberi Dersim ıslahat! hak • 
.ı ollDUI alacak verecek glhillttlJeri landa ~ aajmıS raporlat'lll W 
vardır. Fakat hepsini birden tedip e. birinde bu ld'aıararm tamamlle lid • 
den bir tehlike ka.rgmmda bütün kav- dma tesadllf edilebilir. 
gacı aşiretlerin bir reisin idaresi altın. TAM BlR PLAN 
da birlqtikleri çok defalar görlllmtlt- Hükllmetiıniz bu biliğe k&r91 h• 
tUr. vakitki "sel aef erlerinden,, birini yap 

Yani harici teb11~ devam mıya razı olamudI. Dersim hutıll 
ettikçe bir nevi aFret ~~~il k~- ğmı kan dökmeden tedavi lçin • 
mU§tur. Bu defa ela gerilıgı ınedeııı. . . 
yete kartı müdafaa için böyle bir bir- bUytik bır sabır göaterllmlt. eldl9 
lik kuruimam için Seyit Rıza, Habip gelen her şey yapilmıttı. Askeri Jıa. 
Kejo ve oğlu gibi birkaç kişi önayak reket zaruri hale gelince fU premdp. 
olmU§tur. Bunlar halkı ayaklandır- lere göre hareket edildi: 
mak için tUrltl ttlrlü tahriklerde bu- 1 - Her 1'ilılı aeferlllbl ba,._ 
lunmqlardır· Seyit Rıza uzaklardan son hadde kadar korumak. 
111 yolda bir mektup aldığmı iddia et- 2 - BDhı•a a§lret wWor' 'A 
mittir: etrafındaki avalh INıatar lnd 2'I 

"Ey J)endmlller, nud oldu da bir surette emre tibl oldaldan .. 
e1z1er _, dört ylb aenedenberl kim- banlanD hayatım eldm plcllil ... 
11eye telllm olmachğom laalde u· dar korumak. 
kenll. Jetkenb gelea 11t18ey1n Ab- S - Tedavi edlleeek uhaJI 
clallah Pataya derhal t.eelbD okla- bir surette tecrit etmek. 

4 - Tabii bir kale ballndeld ... 
auf,, lllml muhuara etmek &ola heı1ldl 

Bir cüret ki.. modem harp ei1U11anm Dertlet 
lle"fkederek barekeUerl .. bir ... 

Seyit Rıza bu uydurma mektubu IU'lılda v" eD möeNlr bir ....... 
dini muharrikler vuıtaaile qiret re-
lalerine göndererek birli.jinin temelini yapmak. 

kurmIYa çabpı11 ve biribirlerlnden . Bu ~':l:n~= 80=bid 
aynlmıyacaklarma seyyar latalar U. sım . e ~ ---6 
JJerine atılacaklarma, köprüleri yıka- netrinin plAnm inkı~a kadar :;
caklarma karak Uan tahrip edecek. ~ıraktlması tercih edildi. ÇUnktl 
lerin k 'dil · 

0 
mahsus usullerle diae bildirilııe herkeel derhal hare 

.e ~:_,_,=: kete geçilmesini beltliyecek, teeıbllll 
yemın e~'66& · dise bildirilse herkes derhal ban 

Birliğin verdiği cllret, Dersim qt. ket plinı hakkında vakitsiz malt 
ret reislerine tayyare devrinde old~- mat netretmek li.zmıgelecekti. 
ğumuzu ve feodalizmin Uç, dört bm B' kahramanlık efsanesi 
metrelik dağlarm tepesinde bile hayat ır • 
hak ve imkanı kalmıdığmı unuttur- Planın ıcabı oltuak •ra faM!i 
mU§tur. 

Bir ültimatom! 

re lıullanmıya •elince E-'iiMıllilli 
de bulanan bir ahri tqyareef 
miz, •öniillü alatUe luırelıet 

Ellzlz villyeti odunsuzdur. Bu sebep A.tiret reisleri arumda . kurulan rine •önderilmiye talip olla. 
le birçok köylerinde, hatti k11abanm birlik namına, ~l Martb' Wnihayü etomtle- tayyareci, dünyanut illı 
bazı evlerinde tezek yakarlar. inek rinde hUkfunete ıoy e ır ma •• B Sahihtı G 
stlrllleri geçerken arkalarmdan ko- verilmitti: tayyarec:gı Cl.)'Clll 

tarak pislik toplıyan fakir çocuk- ı - Brmulcı yol yapılmqa. ~ üli. 
tar, tenekelerini doldurabildikleri ctılc lıöprü lamılmıyacalr. Kahraman Türk km. bir ıDn 
derecede bahtiyardıdar. BiltUn bir ' Arc:anml lear.W kara tayyare meydanmda 
kJ11D tımidi bu tezeklere baihc:br. 2 - CI 78- Şef tarafmdan tefyi edildi. Ta 
Halbuki Dersim ormanlarmda öm· pdmıyacalr. sine binip uçmıman enel, .,...,. 
rU tabiisini ikmal ederek devrilmlf 3 - SilMa ıoplanintılı ya- sini sonuna kadar ~ .,. 
ağaç gövdeleri yatar. Bunlan Fi· lıın4cı lwırehtlere sirifilmiye. uğurda seve seve camm 
rat nehrine salıvermek suretile E- celı. ne yemin etti. Bu tarihi Mhne4e 
llzize kadar meccanen aevketmek lunanlarm hepel heyecandan 
te mUmkilndtır. Fakat qkıya kor· r 4 - 1'aa oe nahiye olma· lar. Modern Til:rk km, yirmi 
kuawıdan Denime gidecek E1lziz. J'Clll yerime 7Cllİ tetlıilGI ya- aon ılll.hlarmı kullanal'&t prlUlf 

(Arkuı 9 'QDC1lda ,,,ıın.,..& (.Arimm • ~-
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KORFEZ BALIKCILIGI 
lptidailikten Biran Evvel ı 1 

Kurtarllmahdır 
iZMıR LiMANI · 1 

Cildin gıdası bulundu 
-Nüfus başına yılda 

Her şey gibi cild de büyük tekamül devresi geçirir. Her genç kız ve lta 
dmm kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zamanlarda cild gayet 
parlak çok dilzgi.ln cazip bir hal alır. Cilde bütün bu güzelliği veren cildin 
ıninci tabakasında bulunan höceyrelerin bünyeden aldıkları gıda ile mülll 
kündür. Bünye bu gıdayı zamanla veremez olur. Cildde buruşukluklar, 

lekeler ve 'Juna mümasil arızalar görülür. Cild bütün güzelliğini kaybe
der. Gaip olan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere verdiği gı• 
da ile mümkündür. 

Geçen ıeneki lzmir ıergisinden 
bir görünüı 

1937 
lzmir 
Fuarı 

izmir, 14 (TAN muhabiri bil
diriyor) - İzmir 937 enternas
yonal fuarı için, Kültür Parkta 
büyük hazırlıklar yapılıyor. Fu
ar, bu yıl 20 Ağustosta açılarak 
20 Eylulde kapanacaktır. İzmir 
enternasyonal fuarına bütün bü
yük devlet müeueselerimiz, vila
yetler ve Ticaret Odalarımız ge· 
nit mikyasta i,tirake hazırlanı

yorlar, memleket içinden ve dı

tından yüzlerce ticaret, ziraat ve 

sanayi firması en iyi mallarını 

göstermek için timdiden tertibat 
alıyor. 

Fuar münasebetile Türkiye Devlet 
demiryollarmın büyük ucuzlukların
dan istifade ed~relt ta. Şark vilayet
lerlmlzden başlıyarak bütün yurt i
çinden Izmire binlerce yurttaş gel • 
mektedir. Ecnebi Karadeniz yolların
da kabul edilen büyük tenzilatlı tari
feler sebebile de ya~ancı memleket
lerden Izmir enternasyonal fuarını 
birçok gezici ziyaret etmektedir. Ziya 
retçileri ve ekspozanları eğlendirmek 
için fuar içindeki muhtelif spor 
ve oyun yerleri, büyük gazino, ti
yatro, hoparlör servisi ve her sene ha 
zırlanan süprizler daimi bir neşe ha-

vası yaratıyor. Ağustos ve Eyliıl ay
ları Izmirin plaj ve istirahat mevsi
mi olduğu ıçin fuar ziyaretçileri ha

vası,·manzarası ve şiia veı:ici scuları 
ile meşhur G!!1.elyalI, inciraltı, Çeş
me, Ağamemnun plaj ve kaplıcala-

nndan muhaiı:.~ak surette istifade e
debiliyorlar. 

Bütün bunlardan başka Izmirin 

me§hur antika müzesi, büyük Ilyoni
en, Agora (çarşı) sı, Paküs (Kadife 
kale) gibi tarihi yerleri fuara ayrı 
bir hususiyet temin ediyor. 

Izmlrden az zamanda ve az mas

rafla Bergama, Efes gibi dUnyaca 
tanınmış eski medeniyet harabeleri

ne gidilebilmesi, ziyaretçilerin killtil
~ · in 

ancak 5,5 kilo 
balık düşüyor 

Yazan: Abidin Oktay 
•ı zmir, 14 (TAN muhabirinden) - İzmir, 

deniz mahıullerinin bolluğu bakımın
dan çok zengin sahil mıntakalarımızdan birisi
dir. Balıkçılığın inkipfı için bir kanun hazır
landığı şu sıralarda alakadarlar muhtelif li
manlarımızda tetkikler yapmıflardır. lktııat 
Vekaleti Deni:z Mahsulleri Şubesi Müdürü ile 
bazı mütehassıslar bu arada şehrimize de uğ
ramıflar ve bir rapor hazırlıyarak V eki.lele 
vermişlerdir. İzmir Ticaret Odası da lzmir kör-

fez balıkçılığı etrafında muhte-1 
lif zamanlarda incelemelerde bu
lunmu,tur. 

Gerek mütehassısların; gerek oda
nın yaptığı tetkikler şu neticede top
lanıyor: Beş sene evveline kadar Iz
mir balıkçılığı az çok iyi bir vesaitle 
Izmirin taze balık ihtiyacını temin J 
etmiş ve yabancı ülkelere de ihracat 
yapmıştır. Halbuki, bugün eskisine 
nazaran çok fakir ve atıl bir vaziye· 
te düşmüştür. 

NiÇiN GERiLEDi? 
Şunu hemen kaydetmek icap eder 

ki, tatbik edilmekte olan balıkçıllk 
kanunu, bugilnkü ihtiyaçları karşıla
maktan uzaktır ve kanunun değiş
tirilmesine lüzum görülmesi de ki
fayetsizlikten doğmuştur. 

Balıkçılıkla uğraşanların ve bu yüz 
den geçinenlerin hiçbir kayıt ve §!\r

ta tabi tutulmaması, balık neslini ku 

rutucu vasıtalarla avlanılmasına mü 

samaha gösterilmesi, dalyanların 

gayri fenni hazırlanması bugünkü 

neticeyi doğuran ihmallerin baştn· 

da gelir. Şurası da muhakkaktır ki, 

Izmir körfez balıkçıları, hiçbir yer
den yardım ve teşvik görmüş değil
lerdir. Bu hal, avlanma vasıtalarının 
yüzde 65 nisbetinde tenezzülüne de 
sebep olmuştur. 

YILDA 550 BiN KiLO 

Alsancak Limanı 
6 Milyon Liraya 

Çıkacak 
İzmir, (TAN muhabirinden) - Ege iktıaadi mıntaliaıının bat

hca kapııı ıayılan İzmir limanı modem vaaıtalaraan ve· teaiıattan 
tamamile uzaktır. Alakadarlar bu işi zaman zaman dü9ünmü,ler 
ve kati ,ekilde halle karar vermi,lerdir. Bugijnkü liman, ithalat 
ve ihracat i•lerinin tam bir tekilde, kolaylıkla ve intizamla görül
mesine asla müsait değildir. 

Çok genİf bir mmtakanın bütün ihtiyaçlarına tam bir tekilde 
cevap vermesi lazım gelen lzmirin, geri bir ticaret limanı olarak 
kalması, mühim bir noksan addedildiği için bu İf üzerinde eıaılı 
tetk:klere giritilmit bulunuyor. 

-ı Mütehaııı•ların kararı · ı · k Son zamanlarda Izmire gelen Ikti-
.---- I P 1 ----• .sat Vekaleti mütehassıslarından bir 

B h grup, Izmir limanının bugünkü vazi· u ran 1 yetini tetkik ederek müstakbel şek-

8 
'
. t m e d ·ı li üzerinde kuvvetli bir etüt yap· 

mışlardır. 

Oğrendiğime göre, limanın şim
diki yerinde kalması mütehassıslar
ca da muvafık görülmemiş ve lima
nın körfez dahilinde başka bir yerde 
kurulması neticesine varılmıştır. Bu 
nun için körfezin muhtelif yerlerin
de sondajlar yapılmıştır. Mütenassıs 
lar Ege için fenni bir limana en mü
sait yer olarak Aisancaktan Bayrak-
lıya kadar olan kısmı seçmişlerdir. 

Gerek tahmil tahliye, gerek malla-

Büyük kabiliyetli eller bunun da çaresini IJulmuşlardır. Yanm yağlı Ha 
san gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanuı 
tamamını ve özünü ihtiva eder. 

• 
Her Bayan gece yatarken yanm yağlı Hasan gece kremini ve gündUS-

leri yağsız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürerek cil• 
din güzelliğini kazanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile zail olur, bu krem 
ler artık her Bayanın tabii bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzelliği bu 
kremlerle temadi eder. Çünkü esas olan höceyreleri bu kremler beslemek 
tedir. Cildinizi bu kremlerden mahrum etmeyiniz, sayın bayanlar. 

Dis Macunu Piyango Bileti Değildir 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilemez. 

RADYOLIN güzel kokulu ve bot lezzetlidir. Çocuklar bile bl
lanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrip etmeden çok kısa bir zamaJI 
içinde ditleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLIN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür• 
Ağız kokuıunu izale eder, nefesi tatlılaştırır. 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek birçok tehlikeli haıta" 
lıklarm önünü alır. 

Bütün bu evsafı, bir araya topladığı için hiç tereddüt etmedell 
seçilen en mükemmel dit macunudur. 

Bugün mmtakanın senelik bahk is 
tihsalatı 500 - 550 bin kilo arasın
daöır. Ve kıymet itibarile 110 bin 
Türk lirasını bulmaktadır. Du ra
kam, servet kaynağının zenginliğine 
göro hiç mesabesindedir. Nitekim, 
bugünkü istihsal miktarına gnre, Iz
mirüe nüfus başına sene ı ! ancak beş 
buçuk kilo balık düşü~tlr demektir. 
Aya ve hele hafi.aya hiç taksim edi
lemiyecek kadar küçiliC olan bu raka
mı büyültmek için kati tedG:rlere ih· 
tiyaç vardır. Az istihsalin tabii bir 
neticesi olarak, balık fiyatlan da o 
nisbette pahalıdır. Hele iyi cnis ba
lıklar ancak lüks soira:arın istihla 
lfi.kine münhasır kalmaktadır. 

lzmir, 14 (Huıuıi muha
birimizden) - Şehrimiz.d 
ve Ege havaliainde ipli 
buhranı devam ediyor. ip 
lik ithali ıerbest bırakıldığı 
halde elan iplik çoğalma 
mıştır. Lazım gelen muame 
leler tamamlanamadığı içi 
sipariş verilen iplikler he· 
nüz çıkarılamamıştır. B 
halin aıgari on bef yirmı 
gün devam edeceği ve bu 
nevi ipliğe muhtaç bulunan 
tezgah ıahiplerinin bir mücl
det daha işsiz kalacakları 

muhakkaktır. 

rm mağazadan }imana kolayca nakli 

bakımından Alsancak tarafı, yeni ve ---•••••••••••••••••••••••-• 

iPTiDAi VASITALAR 
Bugün Izmir körfezinde 161 parça 

halıkçr kayığı, takası ve motörü ça
lışıyor. Bu işler.de uğraşanların takri 
bi sayısı da 250 si reis olmak üzere 
500 tayfa iic beraber 750 ki~ıyi bu
luyor. Körfez içinde ve dışınd3. 18 
voli ve üç'ı.i açık olmak üzere 6 dal
yan vardır. 
Bunların içinde Koma, Eskige

diz. Çakalburnu, Ragıpaşa, Köroğ
lu, Urla, Kilizman, Limanreisi, De
mirli, Kalearkası, Inciraltı, Güzel. 
yalı, Bayraklı, Turan, Karşıyaka 

Bostanlı, Kaziskelesi, dalyan ve voli 
!eri temiz ve arızasızdır. 

Netice olarak diyebiliriz ki, hal
kın haftada bJr veya iki gün balık 
i ebilmesini temin etmek ve bu uç-

lzmir ceza evindeki malı 
kumların birçoğu ataletten 
kurtulmak ve birkaç para 
kazanmak gayesile çorap. 
fanila ve ıaire gibi trikotaı 
1sleri yapmaktadırlar. lzmi - . 
iplik fabrikalarına bir haf-
ta mütemadiyen bQfVUrul· 
duğu halele üç dört balya 
gibi pek ehemmiyetıiz mik 
tarda iplik temini bile müm-
kün olamamıştır. 

fadelenmek için her şeyden önce yu. 
karıda anlattığımız mahzur ve ih -
mallerin bertaraf edilmesi lazımdır. 
Aksi halde, Izmir balıkçılığının daha 
acıklı bir hale ciüşmesi ve halkın ba
lık yemesi imkanlannın büsbütün 

::d•rn limana çok milsait görUlmilş Sümer Bank 
Esasen, tahmil tahliye işlerinin Al-

sancağa naklini Izmir belediyesi, şeh_ umumi MÜ d Ü rl Ü ğ Ünden ; 
rin intizamı ve güzelliği bakımından 

ötedenberi istemektedir. Belediyenin Lokomotif makinisti aranıyor 
bu istek ve teşebbüsü ticari mahafil-

Karabükte tesis edilmekte olan Demir ve Çelik fabrikaları dahili de-
de iyi karşılanmamış olmakla bera- miryolu hatlarında lokomotiflerde çalıştırlmak üzere iJd auhar ve bir 
ber modern bir liman inşası tasav- Dizel makinisti alınacaktır. Lsteklilerin 20 haziran 1937 tarihine kadar 
vutunun tahakkuk etmek üzere bu- Ankarada Bankamız Umumi Müdürlüğüne müracaatları ilan olı..ınur. 

lunduğu şu sıralarda bu fikre toplu '•••••••••••••••••••••••••~ 
olarak uymak ~arureti hasıl olmu§-
lur. 

Alsancakta inıaat 
Ilk tasavvurlar, yeni limanın Al

sancaktan Bayraklıya kadar uzayan 
kısımda kurulma~r şeklindedir. F!\· 
kat, bu kadar ge.niş bir planın birden 
bire tatbikine .imkan görülememiş • 
tir. Çünkü bunun tahakkuku en aşa
ğı 25 • 30 milyon liraya bağlıdır. Bu
gün için, limanın yalnız Alsancakta. 
ki kısmı yapılacaktır. Imkii.n hasıl ol 
dukça Bayraklıya doğru inşaata de-. 
vam edilecektir. Duyduğuma göre, 
ilk kısmın tatbiki için 5 - 6 milyon 

lstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: 
Jstanbul üniversitesince Yabancı Dil bilgi- lerini kuvvetlendirmek ist"'" 

yenlere mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertip edilmiştir. Kursla.rd• 
Almanca, Fransızca, Ingilizce, Rusca, Türkçe ve ltalyanca dilleri gösW 
rilecektir. 

Dersler Zeynep hanım konağında Edebiyat ve Fen Fakillteleri dersan&
lerinde Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri yapılacak ve 17 -6-1937 
Perşembe günü başhyarak Ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Bet 
dil haftada 6 saat okutulacaktır. Fransızca, Almanca ve Ingilizcede ba.Şll 
yanlara mahsus kurslardan başka ilerlemU;;ler için kurlar da vardır. I.
tirak etmek isteyenlerin 14-6-1937 - 21-6-1937 Pazartesi gününe kadar 
her gün saat 10-12 arasında Zeynep hanım konağında ya:~ancı diller mek· 

aatları. (34~5) 
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~ENMAB.AAT 

Yarınsız 
Dersimin 
Dersim/inin 
lçgüzü 

Serkeş Başı 
Her Çareye 

Bir Kuyu 
~ 

..-Yüzünden ' 
E KON o M 1 

Çalısma 
1 . 'd) <Batı 1 mcı e 

Gerek ecnebi profesörlerin ve ge
l'ek 'l'llrk profesörlerin etrafında genç 
~eeörlerden, doçentlerden, asiatan
--uan mürekkep geni§ bir bilgi aile
li buıunnıusa Universiteyi yaratmak 
\'e kurmak gayesi tamamile havada 
'-br. Yapılan iş, Univeraite adı altm
da 1armı bir meslek mektebi kur
lllat derecesini geçemez. 

(Bqı 7 incide) 
n hbadayı yoktur. Dendmll de btt· 

Başvuruyor 
(Bqı 7 incide) Cinayeti. 

tf1n servet maddelerini mübadele feodalizmi Yslmuya gidiyordu. Izmir, 18 {Tan mümlbirinden) -
pazarlarına sev)Eedecek htlriyete ma. Sabih& Gökçenin kahramanhkla • Bu atpm Bucada feci bir cinayet ol
lik değildir. Çllnktl asier kaçağı • rmı yahıu bugilnktl nesil değil, ge - du. 60 yapııda bir ihtiyan, Kayalarlı 

Pirine~ 
Stolfu azaldı 

dır, çünkü eokıyadır. çUııkt1 nıuh- lecek nesillerin Ttlrk çocuklan da Ahmet adında birisi öldUrdU. 
telif soygunlarda muhtelil mü- iftiharla okuyacaklardır. Sabiha Gök Facia f(Syle geçmiftir: Giritli Ha
selli.h hldiselerde parmağı ~ıı pilot, raait aıfatile, makineli ttl- mitle Kayalarlı fmncı Demirallnin 
vardır. Malım alıp ta Ellzize, Ter- fek arkaamda ve bomba 8alam batnı Bucada yanyaııa iki evleri vardır ve 
cana, Mamahatuna, Erzincaııa, Ke. da vazifelerini aon hadde kadar yap- bu evlerin ortasında da bir kuyu bu 
maliyeye göWremez ve bu endlte ile matla kalma.mıttlr· En fena hava - lunm.aktadu'· Gerek Hamit, gerek De 
götüremez. Hangi taraftan, ele alm- larda uçmuş, en mtltktll '8l'tlarla mirali bu kuyunun mt11ldyeti tlzerinB ugt1n Universitede doçent ve sa devlete hesap vermek mecburi- çarplfllllf• hiçbir saman cebri init de Uç sene evvel kavga etmlfler .. ve 

asistanlar ihtiyaçtan çok az yetindedir. ihtiyact duymam'f, tayyaresile be - nihayet işi mahkemeye kadar gotUr ~ başka mevcut olanlardan Gerek bu sebep, gerekse nıaifet raber daiına hareket üssüne dönmiye mtltlerdir· . 
4a gofu, ya muvakkattir veyahut vak darlığı bir avuç TUrk kalababğmı muvaffak otmUJt.ur. En çetin uçuf • Uzun müddet devam eden muhake ~ hepein.i tıniversiteye ':erece~ etlaya yaplDI§, ortaya sahrotır. lardan, en ağır hareketlerden sonra me aonunda kuyunun Demiraliye ait 
...,. Dlevkide değildir. U.niversıtedeki hiç yorgwıluk ve heyecan eseri gös- olduğu anl&fllm'f, Hamit te bu vszJ Jliroteeörıerm etratmda ~ttt!h1 h~yau- Maden Dlyan tenııemit. daima bir .vazife heykeli yete bl'fl tmncıc1an intikam a1m1ya 
111 biıgtye vakfetmiş yem bır nesil ye- gibi kendine Jılkim kalllllf, Yeııi v... bllalnuF· 
~ çarklar yarmsız bir çalış- Dersim bu karakteristik bünye zlfe fll'8atlanm ııuretle beldemiftir. iddiaya göre, her teyi taaarlıyan 
lraa içinde boşa dönüyor ve beklenen ile kendi kabuğu içine çekilmiş mta- ti . Hamit, bu akpm Demtralinin ka.pı-
'-bni vermiyor demektir. Yani yapı- kin bir kaplumbağa gibidir. Sanat- Atiı'etlerin ilk hareke en ama gitmif ve tabanc:;sına sanlarak 
l&Q itin bir sahada yarım kalması, di- kin yoktur. Kendisi için 1lmn o- Mart n1ha tıerinde bir gece 8fi.. Alinin bet kurfun aizma. 2 klJn.ıun 
ler lalıalar için yapılan fedakirhkla- lan demirci, marangoz, dWger, ve ret reieleri :. harekete geçmifler 4a beynine llkmJI ve cinayetini i,ıe
l'llı •erimini çok qağı derecelere in- saire gibi i§çilerle ıili.h tamirinden di Bir ' g&Tbl Denimde bulunan dikten llODl'& Buca jandanQ.a karako 
~. anlıyan &damlan çok kunıuca t;e. ı:·karJ::ıu bl.,.,lflar, Harçik IU• luna gidip teaiim olmUJtur. 

P iyasammta pirinç stoku 
azalmlltır. Bu aene ye. 

ni mahsulün bol olacağı tah
min edilmektedir. Memleketin 
muhtelif pirinç mmtakalarm
da fazla pirinç ekilmiıtir. Ge. 
çen senenin mahsulü olarak 
Merain pirinci 14, Adapua.r 
14, Antalya 16,5, Tosya 17, 
Bursa ve Orhangazi 21, mtir
ne 19, yerli Bombay 20, Endi· 
ya pirinci 32 kurqtur. Son 
hafta içinde bu fiyatlar 1 - 2 
kurut daha yülmek bulunuyor
du. 

• Sahan li7"flan ' 

S abunculukta lmll•nılan 
seytiDJağlarmm azal. 

muma rajmen eabmı fiyat· 
lan henillı dtlpıemıtt;tr. Bu 
seneki ubunluk yağlarm re-

koltesi dilfl1k olursa sabunla. 
rm ~e pabahlığmı muhafaza 
edeceği tahmin olunmaktadır. 
Birinci mal _,ytinyağb olarak 
36, ikinci mallar da 33 kurut
tur. 

• 
yeni mım.aı 7Gflar 

Bu sene siltlii hayvanlarm 
erkenden sağılmıya bqlaıı. 

muı piyasaya yeni mahsul 
yağlarm erkenden gelmesine 
yaraımetır. Yağ rekoltesi fim. 
diden tahmin olunam•m•kta· 
dJr. Fakat hergiln bir miktar 
tue mahBul gelmektedir. Ur
fanm birinci yağı 88, ikincilen 
82, Trabzon - Vakfıkebir 65 
kuruftaD verilmiştir. Vejetalin 
l8e hlli 53-54 kuruştan .... 
ğJ dtl§llıemi§tir. 

darik etmiştir. yu tberinde Pah ve Kahmud nahi • Bilgi mesleği en terefli bir mes- Bi1yllk Harpteki E~eni hldise- yelerini biri.birine beğbyan ahp.p, 
lelrtir. Bu meslekte ancak i- ...... _ _._, h d d ol uh 

w.. .... _ sinde ~e u u u an m • kx ..... n •• n ·-'---1-...tno. ~ mukaddes bir ateş yanan. bir tıerd ka Ermeni I& ut'& ... ,, ... ,.~-
ldeaı w- kendini unutabilen müstes- telif villye en çan Vaziyet, hldieelerln mahiyetini te-

A'!ıjuı natklrlarm Dersimde ilticaglh bu- baıilJI ettirmekte pctınnemıı, mtı -
llllar faydalı olabilirler. Bunlarm gö- larak bugllne kadar yaıam11 olduk· fettitllk derhal icap eden tedblrle!'l 
llllde bilgi mesleği bir kazanç iti larmı duymuftum. Uzak bir ihtimal, • '-··, mmt&kanm ı.yana miltemayil 

Şefimiz 

Atatürk 
(Bap 1 incide)' 

~ fakat ihtiyaç seviyesi olgun :.....:..R.... Belk d ~·dur ~ lıQ. görmeJl.U9W&U•• i de Oaa... • her tarafında prntamJar teeia et • Dıflnevver insanm bekliyeceği as- Denimin Munzur kısmmda dUD· llliftir. Bu eenıda Nuimiye ve Maz.. DUn, bu vesile ile halkevinde tat-

Ekmeklik Unlar 
Detirmenlerde 
Hazırlanma Ildır 1111 geçinme dereceaini bu meslekte yanın en sengin demir madenleri ol- ""... H--'--'-e Od defa topluca ı... ,._ tesahttrler yapıldı. Her amıf halk laulabJınıeu ve istikballerini emin gör- ki a.a" UMıQanu &11& kırmak · ti 

Jlnah .... ._.er. Bır' defa bu mesleğe ken- duğu söylenir. Hatti. o kadarı rlni' arrus eden p.ldler. Cilmhuriyet tuv kendi duyguau ilekhaviy ıssöyolr· ekmekJ!L --•-- _, ___ ,_ kontrol edilmektedir unı.. 
;:::"""' Derııimlilerln maden cov1ıer • • ...ıımıe ~ n a.ı -.r .ıu. 11........., hal • ııamına Ye- Fumlarda "' _... ""' ""' . · 
.... -ecl'"1 adamm gi5zll dıpnda iri aiaç lı:lltUkJerini ıroJcnıak B'J• her tanft& ..,ı.t vererek prl geldi DOll bir DDtuk ile lıqiııDdJ. llJn!mlnl nnda elımekliJı: tmıafı ft ırJüten DÜbeti ımınfılı: ıöriihniJen fırm. cılııı•ın•bdır. Bir asker, nuıl bu fe- retile, erilerek lrulluıclıldan riva • ınok -~ lralııuıılardır. mektep yamdlrmm ve ~ lar cezalandmlmaktadır. Ban fll'IDCllar bu muamelenin doğra oL 
-.,.bk dolu mesleği seçerken, kt-.n- yet -~l1'f-, . na- A ... .a. -"'·-·olan - muhltl _ .. ,__.._ Aıa:--ktln -çllie olan hl -- --• L!t:t-. 

ti am1ı kayıtı eu.uu ~- ~ ~ ..... .-~--&a ·"~ •- madı~· ilen" .::-::-•--lir. On1arm idd. iaı.ma ıva-.cı, uuı.ann vu ua -. JreıııUnl dev ar DorBlm isyıuılarmm Jıarakteri&. -k ı..ı tıuuyan pldlel', bir aralık talıelerinl derin ve ylllaıek bir lıe19- - ---~ -ı.n lıoııne ıro,-, bilgi adamI da latik- tiJt !ılr tarafı Vardı. Sel -.! za. ~ ~ gldml ınllfNMlm. ..., ııe tekrar etmeleri lwıinın U- evsafını fD'D1<11udan ene! deiirmmıdlerin lelbd emıt ol lıoıın; öyle görmeli, ıneaell bir banka- mumda bile Ilenıim iB1aıu ....ıı ııılaln ptllerine auhııflar, falrat ,ı r1n4e bllyüiı: bir tesir ~· lizımdır. llııa Venbl1ecoil daha fula bir maq, mukavemetler 1ifotenııes. çelıillrdl. ne ıınıvaffü: ollıııuJanl< clağıtdnıqı 'l'nlıoon Jıadmlan namına ııoz a- Bir fırmcı cıvor lıi: 
ilıoaıeiını fetlaya ııebep olmamolıdır. Si1lh teaıım ecıeraı. l!'abt htıırt\met lan Tnlıoan111 bir hatip bayan, blltUn .. _ Değirmen ... -· ban· PATATES ~ lıera1ıer bugtln UııiverBite kuneUerl: "Aaayif berJıemaldlrl" ludır. dbıleJlcllerl qtanın bir nutuk ııöy- g1 ....ı bugdaydan ekmeklik un :va-
:--'11 yolunu tam bir meslek halinde raporunu teıgrafaneye vererek dön- T ealim batJIJOr ledi. Bunu Atatürk için yazılm11 tlir· pılmuı lbmıgeldiği.ni pek iyi bili • ~ temin - ıuıgarl dilkton - _ ylııe _Der- Dolı& ~ Kutuderell '" Saltuı ter. hitabeler takip etti. ,.,..ıar. Ber fabrlbda ~ 

0 
u·· ş1u·· ~ ~ ec1emeyw. Unl.....ıte- alın, lklııcl bir IQaııa mlilıeJ1a, - .ı.....-_._ llllor, 8 - - llçllndl mınmıt mi- evııatmı cıuton ..- tayin için ll!riııı6ımı m '!?;:@! "!iPii ı... -ofıınlıı. !.laJI'!!> 111!! ~ lılr - ~ fetlit Talı8lıı u- hitabet ,...ıne fenni vesait mevcuttur. Değlrıııend· Bıı hatta ııelırbiıla piyd"-

ltıııiilıi ı. 1 lor • ~ !11111- • ttrrıltr~ ıo,.....r -liıı · "* 1!1"'11;~ ~ .,mnıls'.Wlı#- '""; 1-;:, • 1er 1ıa "-itina ebnlJOiiar. ille- ııılttarda patateıt plml§llr Bu :rlli ~ ,..,. t PV ramm tatlılWfı ldUnet mvvetlerint itaate hltlam1ı- canım ve Trab8oın halkmm re e bir fenni vasıtası o1mJyan tırmlara • ~S:i-;!1orlar. Bu ma.&1lar bizim söylediği sözler Dersimin eeki Der- larclır. ve onun kahraman btlyllk önderleri- sattıldan unlarla evsafmdakl uygun- den birinci boy bi1ytlk taneliler •.I • 
&6ıe ,ubek g6rllııeblllr, iim h~ döııeııılJiıeli eıı Bil ..a.ıla her tanftaıı l*-f kUY ae 1ıaflıbiuım kuvvet ve kıJmetlnl ııuzluğun meouıı,.u JOk J9ftl bloe 6 kurut arasında ve iklnd boy ..., ı...l lıeyııeimııeı lllçlllere &6ıe Jıatl. lıawetll aQjde ve mlie1J'ldıldlr. vetler .-mı,. maır-ler Pnlıı lrencllııe lilo bir talllıatıa aıılatulıen yl1kleniyor. lltlfetti§ler fJrmcdan ce- tateoler y11ıı paraya kadar dtiflnill >llıı Jllbe1ı: cJelUdlr. Çok )'a1ıın 1J1Jar içinde Tıuıco!f. bir mıntalra ıı.rıuae ....ıte .ıank Atatıırlı:lln ba temiz ııalıll ha1lıma o- zalaııdırıJ<ırlar. HaUıuld. blııe satı • ttır. Toptmı fiyatlaıın ucuzluiwıa ~ ...... etrafın • nln ful, ....ımıı, _,ın )ID'laııta Tııııcellnl çevlnıılf w lıalıılorln lıarlo lan ıınglJııriııl izah etti)er. 1 un! tıraııeaıa. putakk ... :J1lf. 

"- Japdan clııdllıodular çlrtln .., gibi bir Tllrt ili ObaıjıM W lıof· le .., ırfaJk --· 1m1ı1a -118 Ta1ıoln u-- mit mit .ı . an ~ men lıaJkbl1arda ayni pa ~- Olgun lılr lıllcl adamı lanıaJkta lıaJk1ıyıa. eclı: - - _.... llıılıa lııl1ar1a Jıııııl!IJW. ııalonclald ""'k w ~ ;i....ııııt Ull kolltmn!ıı 60 • 711 farla fiyatla .tılmamı .. 
' 41lııya için nadir bir insan ''· 8. A. .. - ce.-iıılıı ~ lıaluuDlarm ıı.,...,. 4lpnya abedl:rozdu. kati o1araJk. teıtlıit ecll1meai Jbınıpı. ll1ı&Jet eclllmektedir. lllılıt. 111.ım eJlmlııde çoiu iyi ııeçilmif çoiımım lıanılınbmt oldala ......,.. Tralıoonlu bir genç bUyllk kurlan- ...... , .,. icap e4erae deilnDBDlorlıı °"'lllıi ııroı- ftl'dır. KeııdUeriııi 1RAN VE AFCANIN isek t.eıı11m ,o1ıııa1uma ..ıııt ııaüıi- onun Tn- Dk ""1'lflerl olan 25 _,,...., tıanııan1ar paraJk .-ı:- ..... ._.._.._.._.._....._..._......_.. ~ uııııdırıııaJk ve lıepaiııdeıı 1CERELERJ ımttır• 8Jl8JOıı Atatürk gUnil o1araJk kaba. muhtelif çıJıanııalarım 3:ı.ın ecllyorlar. ZA 1 ~ derecede istifade etmek llzmı- MOZA ile Tayyarelede yaplan keflflet' ma - tUnı teklif etti ve bu teklif allaelarla :~t kanaate göre, bu eeJdl, kali- H RE 
4ir. yaba bu-. en kı;yınetlilerd.'ll Roma. 

16 
(Radyo) TalıraD aıncla - toplu buluııılnidan :rer kabul ecllldL tenin dlboltilmeaiııe kati çare ola • ~ kaçırdığımız gibi diğerlerini el- K&bil arumda ademi tecavb mfa.ler lere beyannaneler atıJank te.ıtm ol- Bundan IOID'a AtatUrkibı Trabzon-

"'- kaçırmat tehlikesi vardır. :Ecnebi kr akdi için vuku bulan mtızak81'f duldan takdirde kenc1ilerbıe llltllmt- da bıraktJiı lntibalan "bUyilk tarih caktır. BORSASf 
lltot4!1&ieri meselesi tır.erinde dör- lıazırlammftır. Afganistan elçi81nin ~ 4e bUcUrilmlf, ballU ana e • i'rabzonda., namlle bir kitap teldine - --------"""" 
'el )'Ulmda daha eaulı bir au. Tahrana muvuaıat1 üzerine bu me- deı-Jer lçln teelim oluiıtıeak yerler ptirilmesl karal'laetmldı. B o R S' A llılte daraoajmı. aeJe tamımil• lıaDed!ımıt oJ&cÜlır• ._ .-ıtınlltlr· c- ,.._a kadar dnıım eden rl 

bu ~ ve hurut içinde halk Defe ile I< endi profeeörlerlmlz vaziyeti kısmı ilk fll'llatta bqb _.Jetıere 20 Ma;rıata balkeviııdell aynldı. 
bir ecnebi gözlyle göremezleJ". kaçıyorlar. Yani Univendte muhitinin On iki sUıı IOIU'&, ,.at 20 Jlaymta 

~kette 1ktmadl tnkipf ilerile. kendilerini ol~ için leD9- Ukıe ! barebtler, btlyOk bir inldf&f M k' I ~kadar her vatandq U, çok Jerce earfettiği Zilinin bir ham'-': la iJ:rJemiye, ada mu)IM&ra. çemberi üsfa 1 
~yet.e katlanmak mecburiye- heba oluyor. Bir kıamı: da bqka mea Javat JaVlf daral~ lMlflamlf -
~. Fakat ,.birinci mmf profeaö- teplerde muaJJbnUk etmek gibi suret- tır. Hatayda reJ' 'ı m 
!'t 1-rdiğimiz JDU.f, memleketteki Jer1e maatJannı kifayet eeviyellne ÇI• Baıı noktalarda mukavemet gör1ll 

'llııaııDi aeviyeJe g6ıe de azdır. Netıee kanyorlar. Fakat kırk tUrlll il tGın- ııdlt. falıat ba daJıo8ma. mut;,: • ( .... 1 lııollle) 
lll ..._ 1d - ~ bqta ile Uııı..roıteye ayırablldQdori - leıiıı &tep .._da hiçbir llOOO~ mea1n1 -!pir. ~.mekteplerinde elen vmmoolne man. keıullleriııdeQ ... Uni.....ıtedmı ~· ı:ıq,ı.ıı .!:"'"" - ~ PIOle1eri, SuriYeYO 
~k etmesine, doktor mfati- beklenen gayeyi temin etmiyor. 4 vjllk dail&rm& !!!MI birço: &tel ptlaktlrmekte ve· 
ifoonpueJıwe ııolılbl olmuma, Jnll.. l:aıelr~ çok -~ bil k " Vatani h~ _.,... 

::- aıfatile olsun avukatlık etme- Elde kltı derecede doçent ve •· Mrgerde yaralammf. lSlm°:u ytl ~ bld rahat bıralmua. fe)din 
Dıftqmaha etmek lbımpliyor. m.ıan da yoktur. Bunlar bu- kıaım da teeliin olm~k.m m::, :W-nepiy&t yapmaktadırlar. " 

l'4er bu milumahayı mutlaka JSP- gUli Univenitede bulunan veya hariç da Jrq~ kuvvetlerlmbe Lllbnanldar da: 

..... IAmm gellyona yalnD denı tat- "' ta1ıaiJ eden talebe - ,.u. = çoC1* htlkfımS " v taııller dellce cllltllnce1eriJ 
;::.:::. .., Uıılveratteye ~ bir fOCelderdlr. Oıılvenlte, bir iUm ııdaml etııılflerdlr. Kamer .p ela lılııi - ~. fakat lıilml· 
la&.~ ayıran profeaörler bilgı ms. nm muhtaç olduiu aagarl ıevi,eyl te -~~Nfan ~ı:!11evkedilmif ve dlrler ki. Libnall UyaDllU§tır.,, diyor
,,_ bütün varlığım veren ve profe- mm etmeme en iyileri anırf olarak = . Sultan- lar. 

~ -....- bqka hiç lılr ... lıqka meeleklere bçacaldardır. ~ :-: dailaıma ~bir Bir~ ...-ı. Suri,_;n mu. 
---.; &ramıyan tam meslek profesörU hayatmm belde«Uii mtlatesna ve immı da U dört bin mette ytıbeldi • alıedede tldiW iste)'ieine ve Hatay ~ mutlaka bir ayrılık kabul dlr tıp, bqka her - kolaJU tınde1d ç ve ~ kaJaliklora g11 Ml•1D1um• dair ııun1arı :yamıaJkta. 
--ea icap eder. Asıl gaye, profeaö- ileri gidebilecek o1Uı gençtir. • ,,·en.~ı,ı:::: de tefkl1 edilen tahrip dır: 
~ ~ profeııör olmam ve lıllttln ır.pr bir Univenite l&hlhl olmaJk "'~ p1dloıtn bmıldanmola • ·- SıırıQarus, Cenevre uıl•1D1•1t-
k~-bilgi arqbrmağa vermealdit. lstiJOftl&k içinde ideal at.eti parbyall nr,a imkb ermemift1r 111 kabul etmemek, Suriye Meclisinin 
~ faaliyetlere dağılan bir ha- tipten ~ mlkdarda pncl yaJnıl ve Bu anda vta~ yaptıklan ft memleJaıtiD iktidan dahilinde mL 
..... ~ bilgi ~ icap :vabmı u..-,. ........ - im- bombudmıaa çok ....- cılmııfbır. dlr? -. SUrl18 ~ta. 
._.:::\llP aJlka ve venm topluluğunun --'-w Bunlanıı _.._.__." ıJmıılvı ft· dil etn e•e ne olıbiltr ki .... ,, ~ ecUlebilecelfnl iddia .edenelı: kbmı temin etmellyls. Bu, ~...-- m .... -...y,.._ eden Jı&.. J'etelara -- fUDU yuıJOr: ~ kmıc!Jml.ı ..........,. cı1urım. Bil· :rwk cı1ııraa u-...ın dl'9r ııı. = !"%:r.- ,.. ._ ~ pe1ra-ı. ıı.. 
tllıa \'arlıjım Univendteye vakfedeıı tiyaçlarma sarfedilen paralar, ~ 1mvet ve mrblhk mmtablmıo mer • f.tlllll llanml PatriibUD kıyınett ol
lb.......... 14ımJarr, mutlaJra h.uwd bJr lcln verim veremlyecek bJr ~ km olan Kmldat lfp1 edil~. "Wbim* blm l'ahri Barudi anlıttı.,. 
--~ tepik g&melkUrler. Dolrudan c1olru1a bir llraftır. Sabiha G61rçen. s.,tt Raenm evini Antatyada bayram mllnuebetlyle 

Alund Emin YALMAN çok Jaabetli teldlde bomimdmwa et Tilrkiyeden plecek misa.firleri kabul D ogeııt '" aaietınlara gıelinee miJ, btlhı•a makineli ttlfek &tefin etmek için bir otel agıldı. ı......._ devlet talebesi mfatlle kendi- &iter 

._..._ hariçte verilen maqtan daha Ba ....... alt lllrlad JUi 11 Ha- de büyüt muvattaıaJetleı- 1 • TmPceHnde bir uırdanberi hükilm 
~ bJr m .. 11. u~ çal1p1a- ... ..., .... a1'i ~ ~ Ha-~. fimdlkl halde JgnnıJcltna • dren c1erebeyllk ve pbvet bellaı, 

.... budi1erini bilgiye vermelerl ... ..,... • mıyacat 1* ~ artık - DlfellDI wrmekteclr • ... mthnldbı ~. lllJ" ... . 

16 HAZlRAN ÇARŞAlılBA 
.PA&ALAB 

Sterli4 623,-
Dolar 125,-
J'r&Um Fr. 111,
Llret 120,
Belçika fraacı 80.-
Drahmi 18,c50 
Jneç Fr. 570,-
Leva 20,-
l'lorin 83,-
Kron Çek 70,-
Şilin Awaturya 21,-
Mark 26,-
Zlott 20.-
Pengo 21J-
Ley 12,-
Dinar '50,-
Kn>n tanç 30.-
Altm l(M9,-
Banknot 255,-

0 EKLER 

627,
m,
lH,-
125,-
84,-
23,

fi75,-
23,-
68,-
7:5. -
23;50 
28,-
23,-
24.
ı•,....ı. 
u,-
32,-

1050,--
Londra 
New-York 
Parill 
Milino 
BrUlaıel 
Atin& 
Cenevre 
Sof ya 
Amat.erd. 
Prac 
Viyana 

625,75 626,-
0,7895 0,7875 

lladrkl 
BerUD 
VartOV& 
Budapeıtte 

Btlkı'et 
Belgnd 
Yokohıma 
Koekova 
Stokholm 

17,72 17,715 
14,9932 14,9920 

4,6775 4,6737 
87,335 87,30 
3,"60 3,'438 

63,9232 e.1,8975 
l,'358 1,'34& 

22,6320 22,6230 
U<K5 •,2025 

13,9031 13ı:= 
1.8892 
'-ls.e ueso 
3,9875 3,88M 

10T ,2813 107,188' 
34,SJ.85 34,l50SO 

2,74!50 2,7"3 
23,975 23,9815 

3,09M 3,0982 

15-6-937 
11.&TIAR 

~ 
ClNst Ap.ğı 

Kr. P. 

Buğday yumueat 5,30 
.. aert 5,15 =.r ~ 

KJmıo 4,20 
KUf181Di 911\'&llı 9, 1 
KUfyemi dökme 8,25 
SUlllDl 15,-
Pamuk 41,50 
Peynir 25,-
Kqar 40,-
SUl&lll Yatı 43,-

Butd&Y 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 
Kepek 
Tiftik 
Yapak 
PeJnir 
Katar' 
Suu.m 

G ELEN 

GiDEN 

DJl l'IYATLA.ltl 

Buld&Y Uvwpul 
.. etkago 
" Vlnipek 

Arpa Anftl'll 
Mnnr Londra 
Ket.en T. Lcmdra 
Fm.cbk G. ~burs 
l'mdık L. llam4!Huw 

280 
15 

120 
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ILACLARINIZI Bahçe

kapıda 
SALİH NECATİ den alınız. Recetelerlniz büyUk bir 

dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek grdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular toın • 
bu kuvvetli ve neşeli olur. 

Gocuklar taraf mdan , 
Bir BRAUNi 

i 1 e 

GAYET KOLAY 

Her aile alôomunda çocuklar 
tarafından alınmış çocuk resim
lerinin kıymeti çok büyüktür. Bu 
resimler, tam hatırlamak istedi
ğiniz gibi çocuklarınızı olduklara 
ıgibi gösterir. Bir BRAU~t .ile u~ak 
.bir çocuk ta başlangıçta ıyı resım
ler çekebilir. Çocuklarınıza bun.:. 
dan daha iyi ve daha kıymetli 
bir hediye veremezsiniz. 

KODAK ŞiRKETi -Jstanbul • Beyo~lu,Tünel, Ensiz Sokak No. 3 

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

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

2 - Sınavlar 1 Eylül Çarşamba günü Ista.nbul Universltesinde başlıya-
caktır. 

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

kfımiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare heyetin
den bir mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu ka
yıttan müstesna olup mensup oldukları daire llmirinin vereceği vesika 
kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut arızala-
rından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekım raporu ibraz etmeleri, 

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

llk etmiş bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek sözlU ve gerek yazılı sınav soruları Univertite ve YUksek 

öğretmen okulu talebesinin takip ettiği ders mUfredatından 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 öğretmenliğine atanacaklardır. 

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

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine aid şahadetname vev{l vesikalarının asıl ve va 

hut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Mahalli kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sıhhat 

raporu, 

~ ') - Mahalli Küıtiir Idaresinde6 tasdikli ve Fotoğraflı fiş. 
F) - Altı adet 4X 6,5 büyüklüğünde kart.onsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1/8/ 1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş 

olması lazımdır. Bu ~hten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele ya-
pıimıyacaktır. (1455) (3191) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
12 - 6 -1937 Vaziyeti 

--
AK T 1 F Lira PAS 1 F Lira 

KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21,043,971~ 
BANKNOT • • • • . • • ·!j 
UFAKI.JK • • • •· • • • . 

29,600,029,lll 
12,443,840.-

738,850,74 !I 

Sermaye • • • 
ihtiyat Akçeıi • 

12,782,719,85 

• • • 
• • 

15,000,000.-

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirsı . . . . . . . . 718,461,14 

Hariçteki Muhabirler: 1 

. 7,109.521,60 ALTIN: Safı kilogram 5,054,474 / 
Altına tahvili kabil Serbest l 
dövizler . . . . . . . . . 117 ,366, 4 7

1 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • . 41,221,892,23

1 
______ ..:___;__!I 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdıyt: 
karşılığı • . . • . • • . . 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 

158,748,563,-

tediyat • • • • • . 13,496,827,-
·;.._---·---'.ı 

Senedat Cüzdanı: 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

• i • ·" 4,000,000,-
.1. __ 2_9_,3_37....:..,8_1_0,_67_11 . . . . 

Esham ve T ahviliit Cüz.elanı: 

(Deruhde edilen evrakı nak
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 
B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve Döviz Uzerine • • • ·.n 
Tahvilat üzerine • • • il 

37 ,499.550.i 7 
3,761,517,491 

64,931,60 
7,526,111,84 -------

Hi.,edarlar • 
Muhtelil • 

• 
• 
. . . . . . . 

}'ehiin 

718,461,14 

48.448, 780,30 

145,251,736,-

33,337 ,810,6' 

41,261,067,96 

7,591,043,44 

4,500,000,-
12,578,307 ,45 

336,469,926,81 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

T eclavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 lrıci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vakı 

tediyat . • • • . • • . . 

Deruhde 
bakıyesi 

edi. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler • ·ı 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • • • • . 

Muhtelif • • • • • • • • 

2.105.172,40 
4,516,007,70 1 

158,748,563,--. 

13,496,827,- ' 

145,251,736,Jl 

19,000,000,- ı 

9,000,000,-

1,081,5211 

24,925.318,52 : ----·---:• 

Yekun 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 
Iskonto haddi % 5~ Altın üzerine avans o/o 4Yz 

6,621,180,10 

• 

173.251.736.-

12, 750,54.5,35 

24.926.400.04 

113,920,065,32 

336,469,926,81 
== --

IA$keri Fabrikalar Umum ~üdürlü~ü ı '~~~-E~~N-IY~ET~~~~~-~-~-~.L.~~I~~' 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI • -

:.-1oo•T•oa•Mu•tah•h•ar•Av•rup•a•pa•mu•ğu•. -------..;; Sekiz Taksitte Satıhk 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesinde değişiklik yapt· y 1 

laıı 100 ton Mutahhar Avrupct pamuğu Askeri Fabrikalar Umum Müdür· A partıman ve a 1 
lUğü satmalına Komisyonunca 2 Ağustos 937 Pazartesi günü saat 15 de 
kapa.11 zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkflr gUnde saat 14 de kadar komisyona vermeleri vo 
kendllerlnin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3253) 

• • • 
200 Ton 114 lük Oleom 
200 Ton 105 lik Oleom 

Tahmin edilen bedeli (28000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüğü Satınalma komisyonunca 
4 Ağustos 1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (40) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (2100) lirayı havi teklif mektuplarını mezklır gün
de saat H de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. ( 3280) 

• • • 
750 Ton adi kok kömUrü 
Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan yukarda miktarı yazılı adi kok 

kömürü Askeri Fabrikalar Umum mU dürlüğü satınalma komisyonunca 7 
temmuz 1937 çarşamba günü saat 1:5 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1350} lirayı havi teklifmektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ları. (3381) 

• • • 
200 Ton sat Kurşun 

Tahmin edilen bedeli (60000) lira olan yukarda miktarı yazılr saf kur
şun Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 9 tem
muz 1937 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna -
me (3) lira mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (4250) yi havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde !erindeki vesaikle mezkur giln ve sa
atte komisyona milracaatları. (3380) 

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

zarf usuliyle satın alınacaktır. • 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29600 liradır. 
3 - lhale 28 Haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da villyet daimt en 

ctimeni tarafından yapılacaktır. 
4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eski.şehir. Bursa, Adapazan ve I

negöl Ziraat MUdUr ve memurluklarında görUlebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak için taliplerin % 7,5 tutan olan Ba.nl<a mektu'Ju 

veya hususi muhasebe veznesine yatırılan makbuz ile birlikte ilii.n edilen 
saatte müracaatları. (3393) (1551) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden:&. SALIM 
Gazetecilik ve Ncşrlvat TUrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Semti 

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kum
baracı sokak eski 78, 80, 82 yeni 104, 
106, 106/ 1, 106/ 2 No. lı 

Tophane Firuzağa, Hasanağa Bah
çeçıkmazı eski 7 yeni 9 No. lı 

Galatada Yenicami eski Balıkpaza

rr caddesi eski 23, 25, 27, 27 mü
yeni 29/ 2, 31, 33, 35, 37, 39 No. lı. 

Beyoğlu Meşrutiyet mahallesi Meh
tab sokak eski 17 yeni 21 No. lı 

BUyUkdere BUyUkdere caddesi es -
ki 121 yeni 120 No. lI 

Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 
Lira 

Altı daireli, Uç dükkanlı, Uç 
dairesinde banyo var. Su, e
lektrik ve hava gazini havi 
kagir apartman. 14500 
Uç buçuk katta üç daire, iki 
şer odayı müştemil bir apar
tımanm tamamı. (Su, elek. 
trik ve kuyusu vardır.) 

Dört katta 25 oda, üç mağa-
za, bir baraka ve su, elektriği 

3800 

havi bir hanın tamamı. 15000 
Uç buçuk katta üç daire, al-
tışar oda, banyo ,su ve elek-
triği havi bir apartmanın ta
mamı. 

lki katta iki daire, onbir oda, 
banyo, su, elektriği havi bah
çeli ve kayıkhaneli bir yalı-
nın tamamı.· 

9000 

4500 
Boğaziçi Yeniköy Osmanreis sokak lki katta onüç oda ve deru-
eski 313 yeni 361 No. lı nunda yarım masura maile. 

ziz, elektrik ve Terkos suyu-
nu havi aahilhane. 3500 

1 - Arttırma 30 haziran 937 tarihine dU~n çarşamba günü saat 
13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayri menkuller en çok verenin üstünde ka· 
lacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için mu hammen kıymetin yilzde onu nisbetin 
de pey akçesi yatırmak l!zımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, geri ye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler ytlzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden: 

Aile gruplarına mahsus tarife tevsı ve tenzil 
edilmiştir. 
Alle tarifesinin Ucretleri Ankara - Çankırı - Filyos, Ankara - Konya. 

Fevzip~a • Diyarbeatir, Malatya - Sivas, Izmir - Eğridir - Afyon kısımla· 
nnda mUhim nisbetlerde indirilmiştir. . 

Bu tarife, aile gruplarının teşkili noktasından da tevsi edilmiştir. Aynı 
soyadım taşıyan alle mensupları, akrabalık dereccei aranmaksızın gruJ>: 
lara girebileceği gibi gruba dahil olan muayyen akrabalardan herhangı 
birinin soyadım taşıyan diğer akrabalar da gruoa dahil olabilecektir. Bu 
yeni tadilat, 20 Haziran 1937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Fazla 
tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1593) (3449) 
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HAKİ Ki 
VIM 

DAHA EYİ 
TEMİZLER 
ve ZARAR 

VERMEZ 
Ucuz sert temiz· 
leyici maddeler 
kullanırsanız hem 
çok çalışırsınız 
hem de eşyanın 
satıhları derin çiz· 
gilerle çiziHr. En 
emin usul HA· 
KtKt VlM'i kul
lanmakdır. Onun 
yumuşak ve hafif tesiri satıhları bozmaz ve 
çizmez. En büyük lekeleri bile VlM çabuk 
ve kolaylıkla siler. lslak bir beze bir az kor· 
sanız kafi gelir. 

ÇAT AL BIÇAK, AHŞAB AKSAM, PORSELEN EŞYA; 
BOYALI YERLER, MADENİ EŞYA ve CAM EŞYANIZ!, 

Temizlemek için daima VİM kullanınız. 

Taklidlerden sakınınız. 

~stanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
det Cinsi Tahmin bedeli Ilk teminatı 

Lira K. Lira K. ...__ 
25 
l 

Portatif demir sehpa 27 50 

., ... 
Caz için Alto Saksifon 160 

l 
l 
l 

Caz ic:in Tenor Saksifon 175 
Tulumbalı beyaz Tromba 90 
Tulumbalı beyaz Trombon 105 
Caz davulu tef errüatiyle 80 

637 50 47 82 
ltıi 1 - Jandarma genel komutanlığı banao müzikası için yukarda cinsi, 
a kdarı,_ tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı altı kalem caz malzemesi 

<:lk eksiltme ile satın alınacaktır. 
k 2 - Eksiltme 19 Haziran 937 Cumartesi günü saat 11 de Gedikpaşada 

1 
Jandarma Satmalma Komisyonu binasında yapılacaktır. 

!tı. - !steklilerin ilk teminat mektupları veya makbuzlariyle ve şartna-
~zılı evrak ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3183) 

Nafıa \lekaletinden : 
tn 2 l'emmuz 937 Cuma günü saat 14 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malze-
3.,e Eksiltme Komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 

2~ çe~iğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bedelli 
O kılo 1 m m lik betonarme bağ telinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

?.ı ·~ksitrne şartnamesi ve tcferrüatı Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme 
UdUrlüğünden parasız olarak verilir. 
M:uvakkat teminat 217 lira 97 kuruştur . 

b hteklilerin 2 Temmuz 937 Cuma gUnü saH.C 14 de Komisyonda hazır 
~malan lazımdır. (1592) (3441) -

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden: 
.. Haydarpaşa - Gebze banilyö tarıfesı değiş
tırılmişt r. 
~u değişiklikler meyanında: . 

b - Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerine aid ücretlerde mühim nıs 
etlerde tenzilat yapılmış. 

1"' ~ ::-- Abonuman karnesi usulü lağvedilerek yerine bütün :Janliyö ücret
<lrı Uzerinden mühim nisbetlerde tenzilatı havi ve her gün istenildiği ka;r se:vyahate müsait abonuman kartı (serbest seyyahat kartı) usulü ika 
a ~edilmiş ve mütezayit nisbetl~rde tenzilatı havi 15 günlük, aylık ve üç 
y k kartlar daimi banliyö yolcularının istifadesine arzolunmuştur. 
Yeni tarife 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. 

(1594) (3448) 

lselimiye Askert Satınalma Komisvonu ilanları 
b. 18 llaziran 1937 Cuma günü saat 11 de Selimiyede askerlik dairesı 
~tnda beş adet beygir derisinin pazarlıkla satılacağı ilan olunur:{3412) 

~ Dsküdar icra memurluğundan: ,

1 
O Rifat Çagy d 

1 
h:~le~beyi Bostanbaşı Abdullah ma- r • 1 . . . .. 

esı Rasim ağa sokak eski 1 yenı ı Gure!:>a hastanesı sınır mute -
l.7 - 19, 19/ l, 1711 17 _ 1911 No. lar- hassısı. Muayc~ehane: Ankara 
ela tn . ' caddesı No. 71 --Ukım borc:lu ölü Lutfiye miras- _1 _________ _ 

c:ııarı S b. 
" a ıha, Kudsiye, Necmiye, Ay- Istanbul altıncı icra memurluğun-
:1eye: 

,. lstanbulda birinci vakıf handa 29 
<'IQ d 
'Vek· .a alacaklı Süleyman kızı Nuriye 
tıu ılı Iialit Perteve ipotekli borcu
~n Zdl an dolayı ipotek tesis edilen 

"Yerb · ağ eyınde Bostancıbaşı Abdullah 
kö \M· Rasim ağa S. maa bostan iki 
!tı. ş ve zemini ve motöril havi gayri 
ta~n;ulünüze üçUncil bir ehli vukuf 
E!d 'la ı.ndan 4500 Ura kıymet takdir 

l tnış v .k 
buı · e ı ametgahlarınızm meçhul 
sın unrnasından ilanen tebligat icra-
tih~ ;ar~r. verilmiştir. işbu ilan ta
h· n en ıtı haren 20 gün içinde vaz' -
.,et' ve t k 1ta a diri kıymet zabıt vara-

srnı tetki · 

dan: Dairemizin 935-24 71 sayılı dos-
yasında mahcuz ve paraya çevrilme
sine karar verilen rakı ve tütün ve 

saire 21-6-937 pazartesi günü saat 
dokuzdan itibaren Beyoğlunda Istik-

lal caddesinde Abdullah lokantası ya
nındaki Rumeli hanı pasajında birin-

ci açık artırma suretile satılacağın
dan isteklilerin mezkur gün ve saatte 

yerinde bazrr bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (33440) 

icra dairesine müracaat etmeniz teb
li ~ makamına kaim olmak üzere ilan 

TAN 

iŞTE BiR GÜL 1 

iŞTE BiR GELiNCiK 

iSTE BiR LALE 

Bu renkleri ancak VENUS ruju 
temin eder. Yeni icat \'e Ameri
kan formillü VENliS RUJLARI 
harikulade cazip ve çok sabittir. 
Sıhhi VENVS RUJLARI dudak. 
larr yakmaz ve yayılmaz. Kulla
nanları hayrete düşürür. 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: Ayşe tarafından Ahır • 
kapıda Cankurtaran M. Saraçhane 
sokak No. 65 de iken halen ikamet
gahı belli olmıyan kocası Hayrullah 
aleyhinde ikame olunan bo~anma da
vasının icra kılınan tahkikatında müd 
deaaleyhin ilanen yapılan tebligat ü
zerine mahkemeye gelmediğinden 

hakkında gıyap kararı ittihazile iki 
taraf vekilinin nafaka hakkındaki id
dia ve müdafaaları hakkında bir ka
rar ittihazile gıyap kararının tebliği 
için tahkikatın 15, 7, 937 perşembe 
günü saat ona talikine karar veril
miştir. Gıyap ihbarnamesinin bir su
reti de mahkeme divanhanesine asıl
mış olmakla muayyen gün ve saatte 
hazır bulunması aksi halde gıyabın
da yapılan muamelesi muteber tutu
lacağı tebliğ yerinde olmak üzere 1-
18.n olunur. (33444) 

Usküdar Icra memurluğundan: 

Mahcuz ve satılmasına karar verilen 
6 adet sağmal Kırım ineği 25, 6, 937 
tarihine müsadif cuma günü Uskü -
darda Atpazarında saat 10 dan 12 
ye kadar bilmüzayede satılacağından 1 
talip olanların mahallinde hazır bu -
lunmaları ilan olunur. (33441) 

Siz de bu kremden 

Bütün cihanda elli senedir daima üs. 
tün ve eş~iz kalmıştır. 

KREM BALSAM1N 

1 

Avcılara 
•• 

., "~~, MUJDE! 
1 Hazirandan itibaren fiatları indirilen 

AV ve N:ŞAN MALZEMESi 
C nsi Mıktarı 

En ala kara av barutu 
En ala kara av barutu 
En 8.la kara av barutu 
Birinci nevi dumansız av barutu 
Birinci nevi dumansız av barutu 
Birinci nevi dumansız av '::>arutu 
Birinci nevi dumansız av barutu 
!kinci nevi dumansız av barutu 
!kinci nevi dumansız av barutu 
!kinci nevi dumansız av barutu 
!kinci nevi dumansız av barutu 
Yerli dumansız av barutu 
Yerli dumansız av barutu 
6 m / m Flober kurşunlu 
6 m/ m Flober tek şarjlı 
6 m/ m Flober çift şarjlı 
9 m/ m Flober kurşunlu 
9 m/ m Flober tek şarjlı 
9 m / m Flober çift şarjlı 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m/ m 
Kırmızı renkte lilks av kovanı 65 m/ m 
Mor renkte av kovanı 

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

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı 
Turuncu renkte av kovanı 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renıkte büyük kapsüllü av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 
Dolu Mor av fişeği 
Dolu Turuncu av fişeği 
Dolu Kayısı av fişeği 
Dolu Kuruuni av fişeği 
Keçe tapa 
Yağlı tapa 
Yağlz takım tapa 
Kapalı kapsül 
AV. SAÇMASI: 

3 kiloluk torbası 
1 kiloluk kutusu 
1 2 kiloluk ıkutusu 

kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 
kiloluk 

Fiatlar 
Eski 
K. s. 

kutusu 290,-
kutusu 150,-
kutusu 80,-
kutusu 800,-
kutusu 400,-
kutusu 200,-
kutusu 80,-
kutusu 600,-
kutusu 300,-
kutusu 150,-
kutusu 60,-
kutusu 175,-
kutusu 70,-
Adedi 1,50 
Adedi 1,50 
Adedi 2,-
Adedi 3,50 
Adedi 3,75 
Adedi 4,-
Paketi 450,-
Paketi 400,-
Paketi 350,-
Paketi 350,-
Paketi · 300,-
Paketi 300,-
Paketi 275,-
Paketi 250,-
Paketi 275,-
Paketi 200,-
Adedi 9,50 
Adedi 9,-
Adedi 8,-
Adedi 7,50 
Adedi 6,-
Yüz adedi 40,-
Yüz adedi 75,-
Paketi 85,-
Kutusu 75,-

157,50 
52.50 
26,25 

Yeni 
K. S. 

220,-
115,-

60,-
600,-
300,-
150,-
60,-

500,-
250,-
125,-
50,-

150,-
60,-
1,-
1,25 
1,50 
1,75 
2,-
2,50 

325,-
300,-
275,-
275,-
225,-
225,-
200,-
200,-
225,-
175,-

7,50 
7,-
6,50 
6,-
5,50 

150,-
50,-
25,-

BAYiLERDEKi 
Bakmayı 

Matbu Fiat 
Unutmayınız ! 

Listesine 

--~ .................................................. . 
inhisarlar idaresi 

Dev~et Demiryoll~rı ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden : 

. 1 \ 
Yakılmış ve öğütülmüş nıanyezıt ere mahsus 

tarifede tenzilat 
1-7-1937 tarihinden itibaren yıkılmış ve öğütülmüş manyezitlere, ham 

tnanyezitlere mahsus tarife tatbik edilmeık suretiyle tenzilat yapilacak -
tır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3446) 

• • • 
Antimuvan nakliyatına tenzilat 

1-7-1937 tarihinden itibaren (tasfiye edilmiş halde bulunan) antimuvan 
maddesine: maden cevheri tarifesi tatbik edilmek suretile tenzilat yapıla-
caktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3147) 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesin 
den: Türkiye Ziraat bankası lstanbul 
şubesi tarafından kendi üzerine keşi
de eylediği ve Naim Şamlr ve kardeş
leri firması emrine verilmiş 23, 3, 37 
tarihli ve 226 lira 94 kuruşluk çeki 
mumaileyh Naim Şamlı ve kardeşleri 
firması zayi etmiş olduğundan çeki 
bulanın 45 gün zarfmda mahkemeye 
ibraz eylemesi lüzumu ve eylemediği 
takdirde mezkur çekin iptaline karar 
verileceği Ticaret kanununun 638 in
maddesine tevfikan ilan olu • 
nur, (33387) 

1 ~ ..... ı.. levazım ~atınaıma .:misyonu 116nlar 1 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe Tahmın edılen bedeli "4878., lira "78,. kuruş olan "45384,, kilo ekmek, 
mahsulü olarak vücude getirilmiş 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim
liğine: Mahkemenin 937-4 76 sayılı 
dosyasile Sarice zade Şakir ve Ce
mal ve Hasan Tosun vekilleri Gala

tada Billur hanında avukat Sadi Rıza 
Dağ tarafından Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesindeBahçıvan sokağında 

30 No. da oturan Dimitri Raftopulos 
aleyhine açtığı tahliye davasından 

dolayı mUddeialeyhe gönderilen dave
tiyede mahalli mezkii.ru terk ile bir 
semti meçhule gittiği cihetle tebli • 
gat yapılamadığından müba§irin §er
hinden anla§ılmış ve davacı vekılının 
isteğile hakkındaki davetiyenin 20 
giin fasıla ile ilanen tebliğine karar 
verilmi§ ve mahkemesi 7, 7, 937 saat 
dokuza talik kılınmış olduğundan ış

bu gün mahkemeye gelmedıği ve bir 
vekil göndermediği takdirde gıyabın
dan mahkemeye devam olunacağı da
vetiye tebliğ makamına kaim olmak 

18 Haziran 937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 te kapalı zarf usu
yegane sıhhi kremlerdir. lüle alınacaktır .. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ,.e şarlatanlıkla değil, 
sıhlıi evsafının Paris, Londra, Ber. 
lin; Nev. l'ork güzellik enstitülerin. 
den yüzlerce krem arasmda birin. 
cilik mükafatını kazanmış olmakla 
isat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem kremleri, Tanın. 
mış eeza, ıtriyat ve tuhafiye mağa.. 
zalarında bulunur. 

INGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

Muvakkat teminati "365., lira "91., kuruş olup şartnamesi komisyon -
dan her gün parasız verilir. 

Isteklilerin, 2490 sayılı kanı"ı1un tarüatı dahilinde tanzim edecekleri ka 
palı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver • 
meleri. (3156) • 

Balıkesir Belediye Reisliğinden · 
Belediyemiz Kadrosunda münhal olan 250 lira ücretli mühendisliğe bir 

mühendis veya mimar mühendisi alınacaktır. Mimar Mühendis olursa ter 
cih edilecektir. Yüksek mühendis mekte!:>i mezunu veya Avrupada ayni 
derecede tahsil yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekaleti ruhsatnamesini 
haiz olması şarttır. Taliplerin Belediyemize müracaatları ve evrakı mUs-

r. 33439 
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YEN i TAKViYELi 

x 
HEA VY DUTY GiANT 

KAMYON VE OTOBÜS
LERDE AGIR iŞLER 

GÖRECEK BiR 
LASTi K 

''iSTE SiMDi AGIR iSLERE MUKAVEMET 
EDEBİLECEK BiR LASTİK ALMISSINIZ •• 

B 
IR buçuk ve iki tonluk kamyon sahiplerinin Goodyearin bu 

yeni 32X6'/ı lastiğini tercih etmelerinde bir mucize yoktur. Bun

lar bu yeni li.ıtiği sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Bu yeni liatik 32x6 li.stiklerin az geldiği ve 34x7 lutiğin fazla ve 

pahalı geldiği itler içindir. Bu 32x61fı lastik 32x6 ya nazaran yüz

de 20 fazla yüke mütehammildir. Jant veya tekerlek tebdiline 

lüzum olmadan hem bet ve hem de altı inçlik tekerleklere takı. 

labilir . 

. Lastik daha genit ve emsalsiz surette takviyelıdır. Bu lastik aza

mi çekme kuvveti v-eren All-W eather modelinde imal olunduğu 

gibi aıkleti de geçen ıenenin lastiklerine nazaran çok artırılmıttır. 

Tahkik ediniz. Bu huhuai liatiğin ihtimal i9inize en muvafık ge

lecek bir li.stik olacağını göreceksiniz. Çünkü bu lastik diğerleri

ne nazaran ıize binlerce fazla kilometre kazandıracaktır. Her 

yerde acentalarımızdan arayınız. 

Unutmayınız •• Yalnız 

Goodyear Lastiklerinde 

Bunları Bulabilirsiniz 

• Şimdiye kadar tekemmül etti. 
rllen en metin ve en daya.nıkh iplik 

olan sademelere mütehammil Super. 
t \\ist iplikleri. 

• Ali. Weather modeli tabanın 
temin ettiği ı;ekme kuvveti \'e em

niyet. 

• Kimyevi usullerle takliye edil. 
mlş hususi kauçuk. 

• Ağır yüklere mütehammil fazla 
. tak\iyell yf'.ni tırnak. 

• En uzun elyaflı pamuk. 


