
-· r 

Başvekil İsmet İnönü Elazize Doğru Se
y ahatlanna Devam Etmektedırler 

19 HAZİRAN CUMARTESİ 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKlNCI YIL SAYI: 10154 

Asiler Silahlarını Teslimde J)evam Ediyorlar .. 
Kutuderesindeki Dersimliler Arasında Ağalar1na Karşı Ayaklanma 
Oldu. Halk Bazı Sergerdeleri Öldürdüler, Bazılarını da Bağladllar .. 
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i!Gösterdiği emsalsiz kahramanlık!~ 
•• •• •• •• •• •• 
~~Başvekilimiz Seyahatlarına Devam Ediyorlar. Çelik Çenber5~ ... . . . .. •• • • •• 
:: içindeki Asilerin Tek Başvurdukları Çare Teslim Olmaktır.iE 

Ankara, 18 ( Huıutl ~u
~abtriıniz bildiriyor) - Kıta
&rınıız Denlmdekt muvaf-

fa.lc hareketlerine devam d · 
llaektedtrler. 

Aıkerlerlmiz çok ıarp 
lraılde emıalıfz bir kahra · 
llla.nhk göıtermektedirler . 

ltutudereılne 11kıımıf bir 
•tılyette olan ve ordumu · 
~lln çelik çenberi içinde bu 

"'""" sergerdelerln hiç bir 
~r,f' kıpırdamalarına imkan _.. 
•telulınamııtn. '"--~---~~~--'-'"-......._ ___ ..._ ___ --:.._..:..:._.......,:.-1W:> 

t>nn de bildirdiğim gibi 
"•ller k111m k111m hatlara
~11' iltica etmekte, ıtlah · 

KA HRAMAM ASKERLERiMiZ YÜRÜYÜŞ HALiNDE 

""1nı teıllm etmekteclirler. 
h l(utudereıinıle bulunan 
~ın büyük ekıeriyetl ıe · 

yltler ine ayaklanmıılar ve 
isyana devam etmeleri için 
zorlıyan bazı sergerdeler 
üzerine hücum ederek öl 
dOrmüşler, bazılarını da 

Küçük Anlaşma Dev
letlerinin Toplantısı 

lüçüt Antant hülômet iôlsieri yaptıkları bir tebliğ 
ile dostlu~larım teyit ediyorlar. 

meğe muvaffak olamamıı'ar, 
bunun üzerine hGk6mete 
teılim olmak mecburiyetin

. de kalmıılardır. Y~mln eden 
25 D§iretten bir kaçı müı · 

tesna bir kaç gün önceye 
gelinciye kadar hepsi birer 
birer teılim olmuılardlr. 

8aşve~i l seyahatma devam 
e~iyor 

Ankara, 18 (Hususi) 
Elazize gitmek üzere ıeya· 

baihyarak kıtalarımıza ge 
Betarad 18 (A A ) - Kü 

Ç(llc ' • . 1 
ı ,n,a,ma hükumet re•· - J I R a 
d~~' dün Tuna üzerinde Ko· a p o n y a e U s y 
el ıehrlnde toplanmıılar· 

~:Bu toplantı Hudap•ıt• Ara s 1 n da 1 h ti 1 af .. 
'il ~Glc bir dikkatle takip edil· -------- -------

lt::~·:d, 
18 

< A.A. > _ Japonlar huUullırının Sovyet ta yare ve kıtıları taraf 1-
'~t,c;a1c anlaıma b&ı vekil . ndan ihlal edıld ı ğin i iddia ediyor 
de ilin R5rüımesl neticesin· Moakova , 18 (Radyo) - Diğer bir habere göre 
de"ı tleıredalen tebliğde üç Japonya Mançuko Ajansı i ki general ile bir amiral 
tıı_ etı alakadar eden pole- K fk d T- k · h 

lllll " ile bazı gazetelerinin hudut a asya an ur ıy e u-
11._ e ekonomik meaelele· hakkmda yazdığı haber . dutlarma ilticaya muvaffak b,, 16ıden geçirildiği ve olmuıtur. 

111" h ler uydurmadlr. Güya Sov M k 1 d~~ı nıu af a~a ve üç üna a at dıı komiıeri 
.ı et h k k yet tayarelerl ve kıtalan O d d l ~o•llu u u unun lt\if ak ve inin e tevkif e i miştir. 
'bflda;lar çerçiveıi içinde Mançuko hududunu · ı hlal Odesada amiral Oraenbek 
hııd •&aının teyit edildiği etmiılerdlr . Bunlar Japonya · de nezaret altında dar 

'tll 
'bı.. 'bekte ve Milletler Ce· dakl Faıiıt mehafılloin a ttı · Akalodda birçok ıüpheli 

ıett 
~e l Paktına bailıltkları ğı isabetsiz yalanlardır. kimseler kurıuna dizilmtı-

tab, h 1 1 d . '°l)e a inde pakti tBk Varıova, 18 ( Radyo ) - er ır . 
\)1.,. edecek mahiyette hıç Kabarofakiden bildirıldiğine Malda vya da bazı karııık· 
teLı tadili.ta kal;u l etmiye- !ıklar olduğu ıöylenmekte-
~rı k"',.a-· göre, 28 kiti tevk if edilmif 
~dilmektedlr. ve hemen kurıuna dizil mit · 

' 

llldistanda lerdır . 
D ı ğer bi r telgrafa göre de 

•ni~en L • Frannnın Moskova sefiri 
l ılrQBSBhklar çıktı Hariciye Kom1&erliğ ine g it -

lı onc1, 
'lllldı a , 18 ( A A . ) _ mış ve maraıal Tuhaçefaki 
f,,_ •ta.rıd v k d. 1 •ltı 

1 
a, ez irlatanda ipi nln urşuna ızi meaı nın se 

~"-d~ e lnglliz kujetleri beplerinl ıorm uıtur . 
~ Yentden muhare· Ruı hariciye,.. komiserliği 

01taıaktadır. bu haberi tekzip etmittir. 

dir 

-
Rusya 

ispanya anlaşması tammıyor 
Londra. 18 (Radyo) 

Sovye t Rusya İspanyaya da· 
lr ha ıııl olan dört devlet 
arasındaki anlaımayt tanı· 

marn akta dır 

tlrlp teslim etmitlerdir. 
Tayarelerlmtz Suhanba 

ba ve Kutudereıl Ü7.erlnde· 

ki uçuılanna devam etmek 
tedi rler . ... * .... .... .. 

Dersim halb ım ezme k ıu 
retlle kendi menf aatlarını 
d~vam ettirmek isti yen 
bazı aıiret reisleri Sarısaltık 
Türbeıt adı verilen yerde iı · 
yana baılamazdan evvel 
toplanmıılar ve hükumete 
karıı koymak için yemin 
etmiılerdir . 

Yemin eden ağalardan 
bir kıımı çok iyi düıünceli 
ve hükumete aadık olan 
halkı harekete ltUrak ettir · 
hata çıkan olan Baıvekil 
ismet lnönü ıeyahatlarana 
devam etmektedirler. 

Milli Müdafaa Vekili Ge· 
neral Ka2tm Özalp Kayıe · 
ride kendilerinden aynlarak 
orad" kı aıkeri müesaeaatı 
teltioe baıla mıılardar 

Haıbakanın bu ıeyahah 
Dersimde muvaffakıyetle ıo · 
na eren askeri harekatı ta
kip edecek idari tedbir lerle 
alakadar bulunduğu tahmin 
ediliyor. 

Litvanya 
İle Rusya arasında~i mü

nase~at iyi saf ~ada 
Moskova , 18 (Radyo) -

Litvanyı Hariciye Nazırı 
gelerek ı cra komiserleri 
relıt Molotof ve hariciye ko · 
miıer i Litvlnof ile görü§müı 
tür. 

Konuımalar açık olmuş , 
i~i taraf arasmda noktai
nazar teatılerl yapılanıtır . 

Güreş Müsabakaları 
Var1n Yapılacak .. 

Amerı~a Boğası ken~isi ni yenecek olan pehlivana bir 
ıltm kemer he~ iye e~eceği ni vadediyor. 

Spor Bölgetıi tarafından 

tertip edilen pehlivan güreı 
leri yarm ıaat 16 da ıtad 
yumda yapılacaktır . 

Bu güreılere tıtlrik ede · 
cek olan peh livanların bep-
ıl ıehrlmize gelmiılerdlr. 
Btrkaç gündenberl her giln 
sabah, akıam ekıeralzler 
yapmaktadırlar . 

Amerikan ıerbeıt giireı 

usulünde yapılacak olan hu 
m üsabakalarda pehlivanlar 
ltendi aral arında bazı anlat· 
malar'yaparak güreı hareket 
lulni t ah dit etmıılerdir . Buna 
göre bu güre§lerde göz çıkar. 
ma k , tek parmak kırmak 

ve diğer bazı hareketler 
menedilmlttir . 

Bunlardan baıka diğer 

hareketler ıerbeıtttr. 
Spor bölgeıl güreıler için 

her türlü tedbirleri almıı ve 

hazırlıkterı ikmal etmiıttr. 
Pehlivanlara elde edilecek 

haıılatın yarıın verilecektir. 
Aynca rakip pehlivanlar da 
aralarında kemer , para gi
bi bahlılere de ittirak etmlt· 
ferdir. 

Bu arada Amerika Boia11 
namile maruf olao Bul Joe 
Komar kendiıile gürefipte 
yenecek olan pehlivana bir 
altın kemer vereceflnl bil 
dtrmlıtir. 

Amatörler arıstn~a güreş 
Bu akıam ıaat 21 de Hal 

kevl aalonunda idman ku
lüplerine mensup güreıçiler 
ara11nda Spor Bölgealnin 
tertip ettiil güreıler yapıla· 
caktır. Bu güreılerde ıehrl· 
mizde bulunan pehll· 
vanlar da seyirci olarak bu
Junacaklardar. 

Afyon Mubayaasına 
Bugün Başlanıyor .. 

......... _____________ ~-------
Köylü ve çıf tçinin afyon mahsulünü satabilmesi için 
tayin e~ilen tarihlerde mıllanm getirmeleri lizımdtr 

Üçüncü afyon mmttkası · j lar 4 lira, konaklı ve mor-

na dahil bulunan ıehrlmtz- ftn dereceıl 12 ve daha 

de afyon mubayaasına uyuı · 

turucu maddeler lohlıarın 

ca bugünden itibaren baıla· 

nacakbr. 

Üçüncü mıntıkada muba 

yaa tıtnl yapacak olan lnhi-

ıarlar eksperlerinden B Sa 

lıh iter dün lıtanbuldan ıeh-

rimize gelmlıttr. Afyon ah

mı bu ayın 23 çiine kadar 

ıehrlmizde , 23 den ~6 
sına kadar da Smdırgıda , 

26 dan 29 zuna kadar tekrar 

yine ıehrimizde devam r.di

lecektir Köylüye kolayhk 

olmak üzere afyon muba · 

yaaaı yapılacak gQnler bil · 

haın pazara rast getiril mi · 

tlfr. 
Ayın 29 zunda muba ya. 

aya son veri lecek, üçüncü 

mıntıkaya dahil olan Orha· 

ni 1i , Yeniıehir , lnegöl, Kü 

tahva , Simav. Gediz. Tav

~anlt, Emet, Uıak, ve Kula · 

da afyon ahnmıya 

edilecek tir. 
devam 

Konaluız ıbtı-a afJoa 

yükıek olanlann 3 Ura, 

bundaa aıalı derecedeki 

af yonlara da 250 kuruı ava· 

nı verilecektir. 

Bırkaç gün önce yazdıiı· 

mız ıektlde köylGnün elin

deki afyonun miiteva11ıtlar 

tarafından daha ucuz top· 

lanmamuı için alakadarlar 

lcabeden tedbirleri almıı 

bulunmaktadır. Afyonu bulu 

nan çiftçilerin tayin edilen 

zamanlarda mabıullerlnl ge· 

tlrmelert lazımdar . 

Hariciy nazın Alman ar -
kim harbiye rıisile görOştü 

Parlı. 18 (AA.) - Al
man erklnlharblye reial 
Parlıe ıelm if , ve dün Fran-
11z erkaniharbtye relıtle g& 

rütmüıtür . 

Pariı, 18 (A.A ) - Fran 
sız harbiye nazm Almanya 
erkiniharblJe relılnl kabul 
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Amerikadaki Sahtekar ( 
lar1n Müthiş Hünerleri 1. 

iliMiZDEN HABIERLER ' _J 
lstokholmdt çıkan 

Dageus Nylıeterden: 
Amerikan kütüphaneleri 1 

ve kollekıiyoncuları luymf'!t· "1 

li eser v~ vesikaların tak· 
litlerinl vücude getiren ma · 
hir ıahteluirların daima 
kurbanı olmaktadarler. 

Sahtekarların cüret ve 
maharetleri öyleılnedlr ki 
bunlarla mücadele etmek 
için Amerlkada en meıhur 

poUı hafiyelerinden birinin 
tdareıi altında huıuıi bir 
poliı teıkilih kurmak icap 
etmtıtir. 

Bu teıkilat birleıik dev · 
!etler arazlılndekl kütüpha-

neler ve müzelerle ııkı bir 
teınaa muhafaza etmektedir 

Bir kaç hafta önce bu 
poliı, cok z~ki bir ıahteki · 

ra meydana çıkararak ya 
kalamııtır. Bu h1rsız, iki 

•ene zarfında, kendiıl tara -
fından harikulade uatahkla 

imal edılmlt olan meıhur 
Lıncolne ald mektupları ıat-

roak ıuretty)e büyük bir 
ıervet temin etmlttl. 

İlk cumhuretıl Abram 
Ltncolne alt el yazıları ve 

bilha11a bGyük adamın,.he .... 
nüz meıhur olmadıjı za 

mantarına ait olanları Ame· 
rlkada çok rafbettedtr. 

Llncelntn o zaman yazmıt 
olduiu mektuplardan bugü · 

ne intikal etmit olan pek 
nadir nGıhalar büyük for-

mada kiiıdlar (izerine ya
zılmıthr. Bu kijıdlarda ka· 

jıd fabrikaıının "Moinierea 
1851 .. ıeklindekı f frma11 

okunmaktadır. Bu kağıdın 
kaliteıl ve markası, müte-

ha11ıalarca mektubun haki
ktllflne bir delil addedllf. 

yordu . Halbuki polil teıki 

llb, bu mektuplardan bü 

yük bir kısmının sahte ol 
duklarını meydana çıkar-

mıttır. Yalnız kağıd o za · 
mandan kalmadır. Fakat 

yazı, battan 
htrane bir 
edilmtıtir . 

aıağı, çok ma
tekilde taklid 

Amatörlere pek yüksek 
ftatlarla sahlan·bu mektub .. 
ların lmlllnı bahsettlğlmtz 

polis teıktlitınm ıefl B. 
Bergqulıt meydana çıkarmı
ya muyaffak olmuttur Sah· 
tekir, nihayet suçunu ve 
mektup kliıdlarını nasıl 
elde fttlflnl itiraf etmfttir: 

- Ltncoln tarafından ya
yazılmıı olan hakiki mek· 
tuplarda .. kijıdın "Motnlers 
1851 .. tarihini taııdıfını ve 
büyük kıtada olduğunu mü· 
ıahade'.~edince vaktiyle bu 
ayni kağıt fabrikası taraf m
dan imal edıJmit olan eıkl 
muhasebe defterlerini ara 
mıya koyuldum Bunlardan 
bir cnı1"dar bular:ak ıatın al. 
dım. Bu defterlerden bot 
kalmıı kiğıdları keıtlm, on · 
ları htenilen kıtaya koydum 
Liğıd zamanla pek fazla 
ıararmıt değHıe onu az mık. 
darda kahve karıthrılmıt 
ıuya batuarak eararhyor 
dum . Lincolnun mürekkebi· 
nl, kalem ucunu Ye yaz11ını 

takltd etmek, benim için bir 

çocuk oyuncalıydi. 

Acla•m 11tterd1tı bu uı· 

talık karı111nda, B. Bergqu 
lıt bu mektupların onun tik 
yaptıiı 1t1htek8.rlık olmadığı 
ka naatinl edfomltUr. 

Sahteklrın muhtelif tehir
lerde ıahfp olduğu ayrı ayrı 
evlerde yapılan arattırmalar 
netlceıinde Benjamln Fran · 
linin ve difer methur adam
luın imzalarını taııyan bf r 
çok mektuplar ele geçirildi. 
Bu mektuplardan her biri 
valcUyle olmuı hakiki had:
ıelerden bahsediyordu. Bu 
ıahte mektupların fiatlurı 

ise 10.000 le 60.000 dolar 
arasında Jdl 

Gene ayni pollı haftyeai, 
8 . Bergqulıt birkaç ıene 

ev~I. Tobia Nlctora adında 
bir sahtekarı meydana çı 

karmıttı Bu adam, Ruı kı
ralhk lbaletlerlnln orkestra 
ıef i Richard Drigo olduRU . 
nu iddia etmekte ve\"blzzat 
ıahıi kralın ,.kollekıi;onuna 
ald olduğunu ıöyledtfl ıözde 
kıymetli veklkaları ötekine 
berikine satmaktaydı. Bun
lar ara11nda Mozar, Hende! 
ve wafner gibi maruf beı
tekirların el yazması nota· 
lar ve mektuplar bulunu 
yordu . Nıctoranın bu ıekllde 
dolandırdığı paraların yekü 
nu ıekfz yüz bin dolara va
rıyordu. 

Mazinin ve halin t-n met 
bur aahtekarları ara11nda 
Ldcas ilmlndekı Fran11za bir 
teref mevkii ayrılmak la
zımdır. Geçen asırda bu 
ıahtekAr tam 27.000 mek
tubu taklit etmlttir . Ve bil · 
hassa Kriıtof Kolomba ait 

mektupların ima linde husu · 
ıi bir ihtlsaa kesbetmiıti. 

Amerikada ılvil harpler 
eınasında ıa vaı meydamnda 

yaralamp ölen general Cak · 
sonun üzerinde kendi kanı 

na hulanmıı bir lncll bulun
muıtu. Bu kitap generalın 

kızına verilmiftl . Baı 
ve ıon sayfalarında genera· 

lin el yazuıiyle satırlar taıı
yordu. Bu incilin hakı kiıi 

bugüne kadar Cakson aileıi · 

nln nezdinde ka lmııhr Fa 

kat B. Bergquiıt flmdtye 
kadar ıeneral Caksona .. i-

dtyetl iddia edilen ondan 
fazla ineli me)-dana çıkar 
mııhr. 

Sahte el yazıları anlat
makla bitmiyecek kadar ge 

Dit bir sahteklrlık tubesldir. 
Gerçi, bu aahada, ıahtekir-

ların mahareti, bazı kollek
ılyoncularm hududsuz bön 

lüfü yüzGnden çok kolay
latmıthr. 

Meıela bar amatör , Kris· 
tof Kolombun ispanya kral 

ve kraliçesine Amerikayı 

keıfettıfine dair verdifi bir 

raporu 75 000 dolara satın 

almıthr Bu sahtekirlardıııki 

yüzıüzlüjün dereceıine ba· 
kınız ki , bunlardan biri, 

meıhur lngiliz edıbl Oskar 

V aylde aidiyetini iddia etti

ği bir mektubun muharririn 
el yazısına hiç de benzeme· 
diil kendisine tıbat edilince 
ıoAuk kanlılıkla tU cevabı 

vermlttlr: 
Ne yapalım . mektubu 

1asarken Oekan eerboımut 

Veni Emniyet Teşkilatı 
Kanunu .. 

Ye.ni polis ve Jandarma ~anunu 12 ~aziran~an itibaren 
mevkii meriyele girmiş bulunmaktadır. 

Emnlye-t teıki l at kanunu 
Resmi gazetenin 12 haziran 
tarihli sayıamda neırolunmuı
tur: Bütün zabıta memur· 
larım ati.kadar eden bu ka 
nunu aynen neıredlyoruz: 

Madde 1 - Memleketin 
umumi emniyet ve asayif 
itlerinden Dahiliye Vekili 
mesuldür . 

Dahiliye Vekili bu it1e rl, 
kendi kanunları dairesinde 
hareket eden Emniyet Umum 
Müdürlüğü ile Umum Jan
darma Komutanlıiı ve ic• · 
banda diğer bütün zabıta 
teıktlatl va11taaile ifa ve lü
zum halinde İcra Vekilleri 
Heyeti karartle ordu kuv
vetlerinden lıtlf ade eder. 

Madde 2 Dahiliye Ve· 
kili rlyaııetl ftltında Büyük 
Erkanaharblyenin bir mümes· 
ılli ile Emniyet Umum Mü · 
dür6 , Jandarma ve Gümrük 
ve Orman Muhafaza Komu 
tanlara ve Vekaletçe seçile , 
cek lüzumu kadar umumi 
mGfettlı ve validen mü · 
rekkep bir emniyet komiıı 

yonu teıkil edilir. 
Ru komhyon Ankarada 

azaları ile her ey ve 
umumt müfeltlt ve valtlerfn 

ittlrakile de en az senede 
bir defa Dahiliye Vekilinin 
lüzum gördlğü zamanlarda 
top lanır ve memleketin um
umi2emniyet ve asaylf itle
rini tedktk ile iıtltari müta
leaıını bildirir. 

Dahiliye Vekih lüzum gÖ· 

rdü~ü zamanlarda diğer ali· 
kalı vekaletlerden birer mü 
mesıi l göndermesini talep 
edebilir . 

Komisyon nportörü Em
niyet Umum müdürüdür. 

Madde 3 - Umumi zabı 
ta teıki 'atı silahlı ve ıilah-
11z olmak üzere iki k11ma 
aynlır. 

Silahlı . kısmı pohı ve jan
darma teıkil eder. 
darma ve ıilihlı husuıi za 
bıta kuvvetleri teıkıl edilir 

Sılahıız k111m ııtıhbarat ve 
muamelat memurları ıle si
lnh11z huıuıl zabıta memur-
larıdır . • 

Jandarma ve huıuıi zabı
ta teıktlill kanunlarına ve 
emniyet teıkalitı bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Jandarma ve hususi zabı 
ta ile emniyet tetkilitının 

merkezde ve vilayetlerde 
yekdiğerlerile irtibat , muha 
here ve çalııma tarzları ni · 
zamname ile teıbit edilir. 

Madde 4 -- Poliı, silahı. 
icra ve inzibat kuvveti olup 
üniformalı ve sivil olmak 
üzere iki k"'mdn . Her iki 
k11mın ayrıca teknik kolları 

vardır. 

Madde 5 - Üniformah 
polis; va111talı ve vasıtasız 

k111mlara ayrılar Vasıtalı po 

Ilı; atlı, bisikletli. motörlü 
ve canh, can11z diğer vasta· 
larla techiz edilen kısımdır . 

Madde 6 Sivil poltı; 

her nevi emniyet hizmetin
de ünlforma11z çalıttırılan 

k111mdır. 

Emniyet memurları 
Madde 7 - Emniyet ma· 

kamları vilayetlerde emniyet 
mı1dürü, kazalarda emniyet 
amiri veya emniyet komiseri 
ve poliı teıktlatı bulunan 
nahiye ve iıkele ve istasyo
nlarda emniyet komherleri 
dır. Bu memurlar vilayet, 
kaze ve nahiyelerle bulun 
dukları yerin emniyet ve 

aıa Yltlİıe müteallik tılerlnl 
idare ~derlerr . 

Ku:a, nahiye, tıkele ve is
tasyonlarda müıtakilen va· 
z'f e gören her hangi dere
cedeki komiserler bu vazife 
de bulundukları müddetçe 
emniyet komlıerl ilnvanmı 

alırlar Bunları" maatları 
esaı dereceleri maatlarıdır. 

(mniyet tes~illtı ~anunlırt 
Madde 8 - Poliı; idari , 

siyasi ve adli k111m~ara ay 
rılır. 

Belediye zabıtası itleri, 
lüzum görülen yerlerde, tda 
ri poltı kadroiundan ayrılan 
ve tahıiıatı belediyelerden 
alınan bir k111m tarafından 

ifa edilir Ru k11ım memur 
lar dahi iıbu kanun hüküm· 
terine tabi tutulur 

Madde 9 A) idari po 
liı, içtimai ve umumi inti
zamı temin etmekle mükel 
lef olan k111md1r . 

H) Siyaıi polis , Devletin 

umumi emniyetine taalluk 
edt'n itlerle mükellef olan 
kmmdır . 

C) Adli pollıi; asgari tam 
teıekküll Ü bir pollı kara l. o
lu bulunan yerlerde adli 

işlerle ufraımak üzere 
E m n i y e t Umum Mü 
dürlüğünce kadrodan ayrı 
lan bır kı11mdır 

Tam teıekküllü bir kad 
rodan daha az kuvvetile 
o1an polis teıekk61lerinin ta 
mamı veya bir k11mı adli 
polis olarak tef rlk edilebilir 

Madde 10 - Adli poliı 

toplu olarak veya mıntıka 
lara ihtiyaç nlsbetinde tevzi 
edtlmlı bir halde bulundu 
rulur. 

Adli poliı, adli tahkikat 
vazifeleri haricindeki hiz 
metlerinde, mafevki erinin 
emrindedir 

Elmaları 
Kays ileri 
T oplıyormuş 

Dinkçiler mahallesinden 
Yumaklı kızı Hasibe adında 
bir kadın dün nalbant Ha· 
faz ve semerci Eminin ba· 
ğmdaki kayıt ve ~lmaları 

sahiplerinin haberi olmadan 
toplarken kır bekçileri tara
fından yakalaomııtır. 

lf aıibe tutulan zabıt vara 
kaaile birlikte adliyeye ve 

rtlmlttlr 

Ortaokul 
Öğretmenhk imti~anlau 

dün sona erdi 
Kültür Bal<anlığı tarafın 

dan ilk okul ö~retmenleri 

arasında açılan ortaokul 
öğretmenlik imtihanları dün 
sona ermittir 

Bh' gün önce yapılan ri. 
yazlye imtıhanına bet, dün 
yapılan f enbilgtsi imtihanı -
na da iki öğretmen ittire k 
et mittir 
İmtihan 

Vekalette tetkık 
kağıtlara 

edilecek 
muvaffak olanlar bir de An· 
kara Gazi terb iye enıtitüıün
de ~ıf ahi imtihana tibl 
tutulacaklardır. 

At Yarışları 
Yarın 
Yapılacak 
Yarın Koıuçınarında ya

pılacak olan koıuya tıttrak 

ettirilecek atların kaydı dün 

nihayete ermtıtır. 

Koıulara Yerli, Arap, in 
giliz atlarile bu kanların 

melezlerinden meydana gel 

nıif birçok at ve taylar gi 

recektir. 

Kotular yuın ııaat 14 de 
baılıyacakt ır . 

Sona eren gaz ~ursu 
Gaçen sene açılan gaz 

kurauna ittirak edememif 
olan öğretmenlerin aym 

onundan beri 
kursları dün 

muıtur. 

devam eden 
nihayet bul · 

Pazırh~la yapılaca~ ihale
ler hak~m~a Maliye Ve~ile

tinin ~ir tamimi 
Maliye Vekaleti pazarlık 

la yapılacak muameleler 

hakkında alakadarlara tu 
tamimi göndermtıtir: 

2490 sayılı Artırma, Ek· 
siltme ve ihale kanununun 

20 nci maddeai hükmüne 
göre; 46 ncı maddeıinin (A> 
ve (H) fıkralarında yazılı 

ahvalden mada pazarlık ıu· 

retile yapılacak ihalelerde 
ihale günü teılim edilecek 

mevad hcırlctodeki itler içın 

kati teminatm ne zaman al · 

ınacağı hakkında bazı ma
hallerce tereddüd edilmekte 
olduğu geçen muamelelerden 
anlatılmaktadır . 

Pazarlıkla yapılacak ıh,.

lelerde muvakkat teminat 
alınmadığı cihetle muvakkat 
teminatın kati teminat mik
tarına iblağı için 25 inci 
madde ıle tayin olunan J 5 
günün bu ihalelere teımlll 

mümküp değildir. Diğer ta
raftan alelumum ihalelerde 
müteahhıd mukavele akdi 
ne yanaımadığı takdirde mu· 
vakkat teminatın irad kaydı 
~5 inci madde lktizumdan 
olduiu halde pazarhkla ya 
pılan ihalelerde mukavele 
akdlndea imtina eden mO· 

Tapu 
Ve kadastro mektebinde 
fen memuru yetiştirmek 
üzere bir şube açıhyor. 

Geçen ıene İıtanbuldan 
Ankaraya nakledilmiı tapu 
ve kadastro teıkilatındakl 
fen memuru ihtiyacını tam· 
amen karıılamadıiından me· 
ktebe mülhak bir ıube vücud• 
aetlrllmeslne karar Yerilmlttir 
Bu ıube bir senelik olacak 
ve btrinciteırln baıında ted· 
riıata baılanacaktır. 

Yeni açılacak ıubeve yal · 
nız lise mezunlarlyle liıenln 
onuncu ımıfından tasdıkoa · 
mesl olanlar kabul edilecek· 
tir. Talipler ara11nda Anka· 
rada müıabaka imtihanı ya· 
pılacaktır. 

Tedrilatın devam etttil 
mtiddetçe talebelere 25 Ura 
maaı verilecektir. Bır ıene

hk tedrisattan ıonra bunlar 
evveli kadastro fen memur· 
luğuoa, bundan ıonra da ııöıl' 
receklerl liyakata göse dere 
ce der~ce yükıek memurl 
yellere tayin e.dileceklerdlr 

Yeni elamlarla bilhaı•• 

kadattro teıktlitımn yurduO 
her tarafında lazım gelell 
ıüratle ilerlemesi imklnı te· 

, min olunacaktır . 

Fılhaklka bu it için geoit 
bir kadroya ihtiyaç vardır· 

Meseli, bugünkü ıeralt tçıaı
de yalnız İstanbul kadro•U · 
nun yarım a11rda ikmal ed 
tlebileceii 1ıörülmektedfr. 

~OCUğl bıçak çıkmiı 
Karaoğlan mahalleıindelt 

Hazim oğlu kasap AhmedlP 
serhoı olarak Karaal mahal· 
lesinden Hüıeyin oğlu Rerrı· 

zloin beı yaılarındakt A~01 

. ıı· 
adındaki çocujuna bıçak çt 
tıği tikiyet edildiğinden teb' 

kıkata batlanmıtlır 

Koza' f iatlan 
f t· 

Buraadll dünkü koza t• 
lan sahtı 6(J 73 80 k1lr\lf 

arasında olmuıtur. __./ 

teahhidin kati temtoallP1
" 

irad kaydı 49 uncu rnadd' 

ile kabul edtldiiine ıöre P' 
zarhk ltlerlnde kati te111i0 ' ~ 
tın, mukavele tanzlalİ ıçi 
teabit olunan 15 ıtınü be~ 
lemeden yatırılmaıı la•• 
geldiği anlatılmaktadır. 

1 
Binaenaleyh pazarlıkl• 1 

ti 
pılacak ihalelerde kati .,. 
mi\'ıat, ihale kararındaP •0 d 
ra müteahhide teveccfıh ' 1,, 
en bütün mGkellefiyetl'r, 

ifasını temin edecek bir ":0 

tılık teşkil edecefindeP flit 
misyonla talip ara11nda ol 

hususunda anlaıma h••11d,o 
H , 

duktan ıonra, tekarrur 
1111

1 

bedel üzerinden kati ti,. • lcll r 

nal alınmaıı ve ihale ,11 
k - . t ,.u .ı 

rının atı temana ın , - ,, . .., 
masını muteaktp ve 

0
.,,. 

ve mukavelenin de karııl 111• 
25 inci maddesinde 1;ttf 
müddet içinde tanzl1'11 1"t 
rilmesl Dtvam Mııb•'' tı· 
Riyaıeti ile bilmuhabere 

karrür etUrilmlttlr. ,p~ 
Bu ıuretle muıarnele 'fJ 

1 . ll•• ... 
maıınm tem nı 
mellledir. 
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Kadın Ve Aşkın Zehiri 
- 111 -

Hasta getirildi. Anıeliyat · ki haz1rlamak külfiyetinl üz 
Çok tehtıkelı ve o ni11ebelte erin~ ol<lıysada Leyli onu 
~hernrnıyetliydi. Doktorlar yormak lstemedlfinden hep· 
u Yüı.deo biraz heyeceınh sini. bütün, iti on onbeı da· 

:Örünüvorlardı . Sertabibin ktka içinde gördü Kartı 
ııı Leylanın ne pahasına karşıya oturdukları zaman 

olursa olsun çocuktan evvel bir birlerine bir tek kelime 
~lbı kurtarılmahydı . Ha\bu ıöylemeden kadehlere dol· 

1 
1 bu diğerinden daha üm· durulan suları içtiler. Bunu 

t kırıcı bir noktaydı. Huna müteakip Leyli korkunç bir 
''I hahkaha ath ve: llıeo tap babalarının gay· 
~etlf çalıtmaları netfceıinde, - Doldur bir daha Suat 
Qlr rn Bey ... Ôlen atlumıyı hortla 
tı Uclze kabilinden bu ne· talım! Dedi. 

ce elde edtlmlfti. Çocuk 
hrtn L 

1
• . Prens Stat her saniye bi 

~ e ey a yenıden hayata ra~ daha terardı ve yorgun, 
•vufltt . 

Süat Leyli.ya yazdığı •on 
ltlektubunda Mısırda bir pr · 
eb,, k '•l, 11 ıztle b ı lmecburiye 

ndtklerini bildiriyordu 
B 

lld ununla beraber hala ke-
t b••lnı unutmadığından mek
u u 

b h nuu b;ı zı kmmlarında 
d' •ederek; ıu•a koplezan 
l\'ra 

iıt· rıarak Leyi&, i avutmak 
k 'Yordu Ve mektubun son 
11tnı 1 d nı ~tanbula ıelect>ğin 
en b h 

ıtt,\( ' isle; tatla buseler al-
)j~ suretile bitiriyordu. Le 

tı:d bu güzelliğinin kat kat 
dın 1 

kadar l\iuiz olan Süa 
ltdı.lıtanbula gelmesini bek· 

v, b 

bttap, mosmor dudaklarından 
ıu son üç kelime dütebildL. 

- ÔldOrdün beni Leyla!.. 
Leyll son btr zafer kahka· 

kaıı koyvererek SOadın ka· 
nıızlaıan ıofuk yOzüne yü 
zünü dayadı, dudaklarından 
dökülen ıon kelimeler ıun-
lar oldu: · 

- Ben değil, aıkım bizf 
zehirledi Süat!.. 

Ve son gayretlle dudak
larını SOadın mor dudakla · 
rına yaptttırdı. Şimdi lkist 
de almüttü .. . 

H. fi. 
- SON -

--• .. •..Cf-41•<111•• -

Dikilide 
Pehlivan 
Güreşleri 

Bir can kurtaran simidinin 
seyahati. 

"Sibiriakov,, buzkıran ge· 
mlılnin bundan bet sene 
evvel timal buz denizinde 
suya bıraktığı cankurtaran 
ıtmitlerinden biri geçenlerde 
Fransada Gaskonya körfe· 
zinde bulunmuı ve Sovyet· 
ler birlijine gönderilmftlir. 

Tanınmıt l:utupculardan 
profesör Vise, mesele hak· 
kında beyanatta bulunarak 
demittlr ki: 

1932 Senesinde, Arkanjel 
den pasifik okyanosunun 
yaphğı artık seferi esnasın 

da, "Sıblriakov,, buzkıran 
gemisi. Laptevi denizinde 
suya. içinde kağıtlar bulu 
nan llğaçtan mamul müte
addit yÜ7Ücü cankurtaran 
simitleri atmıth . Birkaç za 
man sonra, bu cankurtaran 
simitlerinden iklıi lzlandanm 
timal ıahtllerlnde bulunmuı· 
tu. Bu ılmitler, bittabli su· 
larm ve cereyanların seyri· 
nin anlatılması ve muhtelif 
dentzler araaıodaki irtibatın 

aydınlatılması makaadlyle 
ıularm cereyanına bırakıl

mıtt ı r Bu bakımdan Gas· 
konya körfezinde bulunan 
cankurtaranın macera11 çok 
mühimdir . 

Kuvvetle lbtlmal verildi 
ğine röre, bu ıtmıt , Lapte· 
vi denizinden Kutup havza. 
sana glrmft ve Franıuva·Jo 
zef araztslnlo timallnden 
yörümüttür Buradan, Gro · 
en landm tark cereyanı, si

miti Fransu ~a Jozef arazisi 
cenubuna ıevketmit ve bu 
noktadan itibaren de Lab 
rador cereyanı ile Newfo
undland mıntakaaında At-Cııl lr akıam Muır yol 

''•n 1 ~, •n tanbula çıktaldarı 
ll'ıan h b 

Dikili Çocuk Esirgeme Ku· !antik Okyanosuna girmiı· 
tir. Burada da Atlantik ce 

orı.. a er alınca; anaııın 
.. k~ k 

tıııd 0 t Gnde butırdı Yal 
t, kı. Suat, kar111n10 sef are 
let .... ade.r mQhim bir iti hal 
t ~ek ~ 
rıatd · Uıere gittiğinden ba 
l~t 'Yordu. Bütün bu tahi 

ı •e k 
fıtıd endislne Süat tara-
L,,1~rı gösterilen lakayıtlığı 
k tr I hf\f ıf bir tebeı ümle 
k, .. 'd' . arnı,tı Bellıydi ki, Süat ..... 
bıc;t, •nin bu zı yaretinden 
L,11• llıernnun değıldı. Fakat 

~'"' 'rıırı teklifine hayır di 
'ldi d l'ıtkı e, gene geçen se 

}''ti ç,rdağa ve huırlara 
'ttıl s ~ üat yemek ve çi · 

rumu tarafından 4 temmuz 
937 pazar günü yapılmak 

üzere pehlivan güreı'eri ter 
tip edilmiıtir. Güretlere iş· 
tirak eden pehlivanlara tkra · 
miyeler verilecektir. 

ıcııa a . -

Oanzig sosyalist f ukasma 
~ücum 

Danzig, 18 ( A.A. ) 
Naıyonal sosyalhtlerin orga

m olan "Vorpoaten" gaze· 
lesi, Dan7.fg sosyalist fırka 
sını, ihanetle ittih"m etmek· 
le ve ikıncl enternasyonal 

~~ 
' - \ 

reyanı, bütün bu okyanoıu 
katettirmiş ve timdi nihayet 

Moskonya körfezine gelerek 

karaya vurmuıtur . 

Bu suretle, ıimit, bet se 

ne içinde, 13 000 kilometre 
mesafe katetmtıtır. 

tarafından Uanzigin ıosya • 
list mebusu Toepfere gönde· 
rilmit olan 1 llkkanun 1936 
tarihli bir mektubun kopye 

sini ne-tretmektedir.' Bu mek· 
turta 15 bin frank gönde 
rilmi~ olduğundan bahsedil 
mektedir 

~ 
-..--~~.....ı::;;.....ıı ..... ~~~~~-~ 

l'Q~ 
\' 0~'1.ıl l<.DlllNiN MİLLi ROMANI No: 14 YAZAN: Halli Bedi Fzrcıl 
)1 Çocuk f k" 1 I torrrı, . etra ta ımıe ba, val ahi ben birıey yap• Salıb 
'rle Y•nce Ümit dolu göz madım ki . . . Elindeld sopa · - Nerede oturuyon 

lltb ''til Par ıı, ltı Sliıl~ rnaklıklı, Zey- yi mezar ta tına hafif , haf•f - Bağlar baımda, Ayvaz 
l tle._... u mezarına doğru vuran adam sesine biraz yu. oğlu mahalluinde 
~ti" •ıu . ç h ı ~ il h,, ocuğun er muıak ık vererek çocuğa bir - Bana doğruyu söyler · 
de~ lçı ekettni iyice görebil adım daba yaklaıts: •en hem &eni polise vermem, 

d'tl <loıı.n saklandığı çukur Mademki suçun yok- hem de üstelik para ile 
' "''l' ı ~lr h •n · bekçiyi tam muı ne diye kaçıyordun? . . doldururum avuçlarını . 
I}' "'"trn le b 't,~ • lıfın içine at - Ne bileyim. Senden Ben birtf!Y bilmiyorum 
lr L t •ırad .. 

ı, rı,~k • aoren çocuk korktum. ki söyliyeylm. 
~'Ilı. 

1
'

111
' kaçmaia bat · - Ben hortlak değilim - Benden saklama. Ben 

•ı.ı '"'Ilı ya . Seninkisi laf.. hepsini biliyorum. Sonra 
~,~ 1t1elllitçocuk büyük bir ..... Lif değil bekçi baba. karıımam ha. Bak iyi dü-

tı,,lld... gibi bekçinin Vallahi beni polise verecek · ttln .. 
.. tittı t>\ltd r titriyordu.. s!n sandım da korktum tıte. . Şey .. Bekçi baba .. 

Um 1fle bekçi ba- Senin adan ne? Hele .. Hele . Deyiver 

Sovyet Rusyamn yeni Ber
lin elçisi 

Moskova, 18 (Radyo) 
Japonyadaki Sovyet Rusya 
bQyük eİçislnln Ber lin bü· 
yük elçiliğine tayini merke
zi icra komitesince karar
laıtırılmııtır. 

8arselonda tev~if at 
Barselon, 18 ( A A . ) 

Zabıta, Generalitenin eski 

ftdliye müıavlri olan mu· 
barrlr Andreninin tevkifine 

teveasül etmittir Bu zat, 
marklst ittıhadı amelf! fır 

kaaının batlıca zlmamdarla 
rındandır. Hu fırkanın :zi-

mamdarlarından diğer bir 
takımları da tevkif edilecek

tir. Çünkü bu fırka . Troç 
kiet temayüller göstermit 

olduğundan dolayi aayri 
kanuni ilan edilmittir. 

Bulgar 
Askerleri Türk köylerin~e 
hal~a yapmadık işkence 

~ıra~mıyorlar 

Belediye 
Riyasetinden: 

Elektrik hattı için kullanılmak üzere 14 santfmlik ve 
8 metre uzunluğunda 25 tane porel direk ekıiltme sure · 
suretlle alınacaktır Eksiltme müddeti 2·7 937 tarihine ka· 
dar 15 gündür. İhalesi 2 7 937 tarih cuma günü 1aat 16 
da Belediye Encümeninde yapı l acaktır lıteklilerln Beledi· 
yeye müracaatları bildirilir. 

4 1 - 229 

Belediye 
Riyasetinden: 

40 lira ücretle bir tahs ildar alınacaktır . isteklilerin 
bir haf ta zarfında vesaiki le belediyeye müracaatl arı ilin 

1 o unur . 

3 1 231 

Edremit Kaymakamh
ğından: 

ı Eksiltmeye konulan tı : Edremit cıvarındaki Boı· 

tancı ılıca bina11nın yeniden fnıaaı. 

2 Ketif bedeli: Keıtf bedeli 9973 lira 50 kuruıtur . 
3 - Bu tıe atd tartnameler ve evrak 
A - Ekıtltme tartnameıl 

B - ' Mukavele projesi 
C Fenni tartnama 
D - Hu!ust ıartnama 
E - Metraj ve hülasal keıif cetveli . projeler fatiyen ler 

Aulıaristanın Yenipazar 
kazasında Sofular köy(lnde 1 bu ıartname ve dlAer evrakı Edremit kaymakamlığında 

g6rebllirler 
Romanya - Bulgar hudu 
duoda ki askerler Türklere 

tecavüz etmiş l erdir. KöylQ· 

ler tulalarında mefgul iken 

Bulgarlar tarafından birer, 
birer toplanarak e\'lerine ka · 

pntalmışlardır Müth i~ da 
yaklar alında ezilen erkek 

ler mukabele edemiyecek 
bir ha le getirild ikten ıonra 

Bulgar askerleri Türk ka 
dın la rına Si\ 1 dırmıılardır. 
Kadınlar feryada bııılamı~ · 
larsa da zor halle sürükle-
ne sürüklene huduttaki kara · 

kol binalarına götürülmüt· 
ferdir 

Askerler Türk kadınları -

nın namusuna tecavüz etmiş 
ve zavallıları berbat ettık · 
ten sonra tekrar köye geti 
rip bırakmıılardır. 
Şumnu kasabasında Türk 

mektebi müdürü olan Kor
falla r lı Ahmet Sait Bulgar · 
lar tarafından vinden alın 

mıı ve kaybedilmitlir. Bü-

canım . 

- Ne söyliyeyim? .. 
Ne biliyorsan.. Mese 

likim buralara geldiğinin 
zebebioi söyleyiver .. 

- Hıç. buralara anamı 
görmeğe gelirim. 

Yalan . Senin anan 
sağ .. 

Nereden biliyorsun?. 
- Sizin mahallede benim 

akrabam var. Onlar ıöyle
di. 

- Var ama, o benim 
öz anam değil . Analığımdsr .. 

Anl a~ıldı. Sen doğruyu 
ıaklıyonun Ben timdi seni 
polise vereyim de gör .. 

Hekçi çocuğun kolundan 
henüz yakalamak için elini 
uzatmııtı ki zavallı yoksul 
ağlamafa ve y!llvarmağa 
baılamııtı .. 

Bekçi baba .. Bekçi ba· 
ba . 

Ne var do~ruyu ıöylü 
yecek mfsio? .. 

- Beni bırakacak mmn o 
vakit? .. 

- Elbet . Elbet.. 

4 - Eksiltme 28 6-937 pazartesi günü fiaat 15 de Ed · 
rerr it kaymakaD'llık dairesinde yapılacaktır . 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 748 lira 

muvakkat teminat vermui ve hurdan 1::-ajka aıeğıdakl 

vesikaları hamil olup göstermesi lazımdar . 

A Tica ret 'oda11na kay ıtlı bulundufuna dafr vesika 
B - Bu gibi inşaatı yapabilecek fenni iktidar bulun· 

duğuna ve ya bu eV1afı hai7. gösterecekler intaat usta ba 
şının n a fiadan veya sair fen heyetlerinden aldığı ehliyet 
vesikaları . · 

7 Teklif mektupları yukarda 3 ncü n·addede yazı l ı 

saatten bir ıaat evveline kndr.r Edremit kaymakamlığı 
dairesine getirilecek eluiltme komisyonu reisliğine mak . 
buz mukabilinde verilecektir 

Po ta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 ncü mad
dede yazılı saate kadar gelrrıiı olmuı ve dı zarfların 

mühür mumu ile iyice kapatalm ıt olması lazımdır . Posta. 
da o lacRk gecikmf'ier kabul edilmez. 203· 1 3 

tün Deliorman Türkleri 
arasında bu hadise çok elim 
teıir l er yapmıştır Ailesinin 
olanca araıtırmalarına rağ 
men Ahmet Sa it bu lunama · 
maktadır Bulgar makamları 
ademimahimat beyan el 
mektedirler Türklerin fazla 

Yemin et öyleyse .. 
Peki ettim itte .. 
Ben buraya neden ge· 

li1oruni bilir misin bekçi ba · 
ba? .. 

-· Btlırim ama .. Bakalım 
benim bildiğim gibi mı?. 
Hele sen bir söyle .. 

·- Burada bir nektup 
var . Onu almak için geli 

yorum burnya .. 
- Ne mektubu bu .. 

Hani geçenlerde bura 
da bir kadın öldüdü ya .. 

sın? 

Evet . 
lıte onun oektubu. 
Sen o kadını tanır mı 

Nereden bı leyim .. 
Tanımadığın bir kadı· 

nıo mektubunu nereden bi -

llyorsun? .. 
- Ben onu yalnsı bir 

kere gördüm İtte o kadar .. 
Bu mezarhkta tamıtık .. 

- Sen bu mezarhğa ne 
diye 11k, sık geliyordun? .. 

Birincisi anacağımı 

ziyaret etmek . İkincisi de 

bekt,1 baba . Hani blra1 ile 

kesaf etle yaıadıkları bir 
muhitte münevver bir Tür 
kün öldürülüıü, korku için· 
de yaııyan dfğer Türkleri, 
mal ve mülklerini yok pa
hasına terkederek ana vata
na can atmaia sevkedecek· 
tir. 

ride siblO bir menr var 
ya . lıte onu her haf ta gör
meğe ıık , ıık kadınlarla er· 
kekler gelirlerdi. Ben de 
onların peılne takılardım . 
Onlar, . çiçekler ile gelirler .. 
Dönerken bana da para 
verirlerdi . 

- O kadını kim öldürdü 
bıliyor muıun? .. 

Onu kimse öldürmedi 
ki . 

Nasıl.. 

O kendi kendini vur -
du . 

Kendı kendini mi vur
du?!. 

- He . . 

Nasıl oldu bu? Anlat 
bakayım. 

- E . ama . Sen çok ıey 
ler soruyorsun. Hani beni 
tez, salıverecektln ya? . 

- Hele onu da anlat . 
Sonra hem seni bırakır hem 
de birçok para veririm · 

- Ne kadar?!. . 
Ne kadar istenen .. 
Eh .. Dinle öyleyıe. 

SOROYOR -



SAYFA 4 

ilan 

Atike ve Basri karm A ıiye 
ve Mustafa kızı Fevziye ve 

B d ıh l r::ı c riye ve yüzbaıı ıan J ~ 

dleyhlerine açtığı izalei ıuyu ' {fil 

davasının yapılan cari mu meğe baıladı 

hakeme~inde: fil] Stılan v e 
Müdde :alehlerden 

taf a kızı Fev:ı.iye 1le 
Muı

Bedi-

nen tebllğat yapılmak ıure I 
tile mezkftr:hanenln bilmüza. 

yede satılmasına 28 5.937 
tarihinde hükmün kesbi ka 

Uyet edeceilni natık ihbar 
name müddea . aleyhlerden 

Bedlrlye ve f evziyenin ika· 
metgahları mechul bulun · 

duğundan kendHerine tebll
ğat makamına kaim olmak 

üz.ere flio olunur. 

k ll 111 [}(111 y o Lu 
[) rt mııuııi11 ro 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

lımall Hakkı vereıelerioln verei borçlarından dolayl 

Dün be Tepeclkköyü hu.iudu dahilinde Çayır tarla pirinç · 
hk mevklindekl tarlaların borçlarına lrlfayet edecek miktarı 

Lira Kurut Mevkii Dönüm 
5092 50 Çayır tarla 203 
3055 50 ., pirinçlik 1O1 
Yekün 
8148 co 304 Y. 
İdare Heyetinin 8 • 6 - 93 7 gOn ve 68 sayılı kararile 

1 4 • 6 - 937 gününden itibaren 21 ıOn müddetle satıhla 

E~•r ~,~'J 
ıçın Lu3um u[şyaLarı 

~adan UcuJ ·c7'llmJ 
--""=------

Biz J e en eyi Boy~ 
YA.GLARINI 

'Burada bula blli oru 
Biı: köylülerde 
PultuR. ve ~enç ber Dü~eniriı 
HEp Bura.dan Atırı~ 

--- -

TORKDILI 

Kumd~ra 

19 HAZiRAN 937 

-
Türkiye piyaaasanda yüksek mevki kazanmıt olao 

dünyanm en meıhur ( EMiL MAROT) Kalbur Fab· 

rikaaının mamulatı olan kalbur!annden 4 ve 6 nu· 
maralı bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makine· 
ler Ucaretbanemfze 1re1 mlıtir . 

İstanbul piyasasın dan yüzde yirmi 
ve yirm ibeş eksi~ fiatla satılmaktadır 

Bu bir /Jrsatır. Bu /Jrsat her zaman 
ele geçmez. Köylü ve değirmencilere 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

AHMET CUMALI 

Her Tecimerin (n Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttnmıktu. 

ı Baıım Yeri il Ba11a evi 
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