
-
YIL: 

19-2 

• 
Arap1ara karşı 
.. .. .. .. 

sozumuzu 
tutmadık SAY 1 

8827· 
(Yazl.M !inci sayı/ada) 887 

Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 
.... , -·--··--11••••11•1 -··--

1; 

ISTANBUL 

SAL 1 

28 
1 H~ZIRAN 
L_l938 

** 

Parasız muayene 
kupona 

Bu kupondan yedialnl birilP 
tiren okuyucumu2 KURUN doa 
toruna kendini parasız mua7e -

ne ettirebilir. 

··-················ .. ············-···· ..... 

Türkiyenin şerefini yükselten hadise 
1 alebimiz Boğazlar konferansında çok İ1Ji karşılandı 

mükQf ata lllgık bir misal di1Je gösterildi 
-----------~~~~~~~-

Yeni bir 
hamle 

Tevfik Riiştü Aras 
nutkunda diyor ki: 

A tatiirk'ün kendisini Cumuriyet ''B v 1 d A mı·ııetler arasında 
Halk Partisi Genel sekreterli- Ogaz ar me eOI 
ğinden affetmesi üzerine, Re- b • l h h 1 1 k 

Clep Peker'in Parti örgütlerine yolladığı Jr SU attJV3SJ ) 0 3C3 n 
~ık yazısı, tefe bağlananların dil
oqa dil§ürmemesi gereğen güzel bir 
etbnle ile başlıyordu: 

''Her işte en doğruyu ve en iyiyi ya· 
Pan Atatürk.,. 
b BUtUn varlığını, onun yarattığı 
lal'Vayı nesimiye borçlu olan bir yurt 
.,.fnde Büyük Önder'in her işte en doğ
!ıı~ ve en iyiyi yaptığına örnek gös
~ek istemek eski tabirile "Malumu 
-ut,, dan bUyük bir suç sayımlalıdır; 
llıcak, Partinin merkezde genel, vili
~erde il yönetim kurullarını temsil 
~lıiteaini Dahiliye vekili ile valilere ve
teıı Yenyönkur beyannamesi siyasi teşek 
~le, hayatında en orijinal ve orijinal-
fi kadar da maksat ve manası yüksek, 

ltbnuı ve tesiri derin bir eser olarak 
llıılacaktır. 

B. Tevfik Rii.§tü Aras 

!
·························································-: 
Yakında yeni 

1 mukavele 
: 

i imzalanacak . 
Jlontreux, !! (Başmu.harriri

mizdmı, tel8izle) - Konferansına

çılıfında Türk teklifi umumiyetle 
iyi kar§ılandı. Tilrkiyenin Boğazlar : 
refimini hukuki yoldan tadil te§eb
büri m.ii.kô.fata 'layık bir misal diye 
gösterildi. BCJ§langıç Türkiyenin şe 
re/ini yübelten bir hddise oldu. 

Koxferanataki hava, yakında 

yeni mukavelenin imzalanacağı 
merkezindedir. 

• • • Yarın (bugün) 11.usu.ri toplantc-
lık noktada zihinlerin bağlandığı Zarla c:ısıl müzakereler baflıyocak-

bir dUğUmU çözmeliyiz: 1 tır. ASIM US 
Memurların siyasi cemiyetlere inti- -··· .. ·--·--... , .. _ ......... --.. 

.., \re devamını memurin kanunu ya- lloatreu, 2Z (A.A.) - Bustln it· 
"lr etmif midir? lede:ı .sonra, Bofazlar konferansı, 

Etmiştir: Cemi sıgasile, siyut ce- Büyiik Brltanya, Fransa, Sovyetler 
~e~ler bulunduğunu müşahede veya Birliği, Japonya, Türkiye, Romanya, 
~erek ve yalnız intisabı da değil Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaris-
"l:Vaın ile birlikte olan intisabı yasak tan cielegelerinin iştirakile ve lsviçre 

Atatürk dün Floryadaki deniz kötklerinden kalkarak rnotörle Dolmabahçe aa • 
rayına gelmiıler ve orada bir müddet meıgul olduktan ıoıınl tekrar Floryaya 
dönmüılerdir. 

~ittir. o halde de "Vekillerin mezun dış işleri dairesi şefi Bay Mottanın 
acaklan memurlarla valiler ve on- B. Utvinof başkanlığında toplanmıştır. B 

\arın salahiyet verdikleri memurlar,, ltalya, umumt siyaset sebepleri azı 
~iYasi beyanatta bulunabilecek yani dolayısile konferansa delegelerini ihtiyat subay vekil

leri talime çağrılıyor 
lltiaap yahut bir intisap olmadan de- göndt:rmemişti. Fakat Cenevre toı; -
~?1ın hududu siyasi bayanat çerı;cvesi lantıiarmdan sonra bu konferaD38. 

ıresinde genişliyecektir. da iştirak eyliyecektir. 

1 
Birden ziyade siyasi cemiyetin bu- Mottanın açılış nutkundan sonra 

'?tduğu ve çarpıştığı bir sahada imişiz Türkiye dış işleri bakanı doktor Tev-
:bi dUşünUlerek yazılmış olan bu mad- fik Rüştü Aras, Türk talebini izah 

Garnizon bulunan yerlerde 313 - 326 doğumlular 
e ınernurların zatında amme hizmeti etmiştir. 

01arı günlük çalışmalarının doldurup B:ay TitUlesko, Balkan antant•na (Yazısı 4 Uncli sayıfamızda) 
~~~~d~y~~nıb~~ ~~~ memupru~~~nt~ri~ri n--------------------------~ 

kırk beş gün talim görecekler . 

~!niyetlerin ihtiraslı mesai dalgalarile Rom:ınya ile Türkiyenin boğazlar k 
1
abartrnamak gibi bir rayda elde etmiş meselesindeki hususı menraaııerını ı- F ransada bütün işçiler işe başlarlar en 

o abilir. Siyasi cemiyetin tek ise yal- T.ah ve muahedelerin tadili aleyhtarı M il 1 K h ı 

~lth::; =~=b:. :"ka:.:'.n ~~~:;... B. Titüleslro .._ _ _...,;::::;:.:.:~... i iyetçi er " a ro sun 
tti'lllesi elbette düşilnUlemez; meger f . ~ 

81 
' d b 

1 :~:lei~:~ı;ld~~ns:y~:::~ m~:~~ lı Mukavelename prolesi um.,, iye ağırı yor ar 
~~~. 1 ~ 

bı Siliyoruz: ~murlarm da siyasi sec::- lı H lh ı d 
lt e "e seçilme haklan var. Onlar da fi arp ve su zaman arın a 
~rıun yapılmasına ve icranın müraka- ii • B v 1 d h . 
ıec:dilrnesine dolayısile iştirak <'debi- il gemıler ogaz ar an angı 
latl k vatandaşlardır. Seçimlerin teşki- ıE • • d 
trıe1ar~a ba~1and•~ ve. na~zet göster- H şartlar ıçın e geçecekler? 
.._1erın seçım netıcesıne şıddetle mu- :1ı gl'.....r Olduğu yerlerde namret ayırma ve ! B ., / •• • J • "/ k "" 
""terme işinde rol oynıyan ve amirlik il ogaz ar uzerınae sıvı veya as erı : 

Hakkı Tarık us ~ hiçbir tayyare uçamıyacak 'ı 
(Sonu Sa. 6 Sü. l) =~ A:ıkara, 22 (A.A.) - Hükumeti- dan geçişi ve oralarda seyrisefaini, i . 

......___ ____________ 5f mizin da•·eti üzerine bugün Montreux beynelmilel ticaret menfaatlerini, 
,. ' il de toplanan Boğazlar konferamına Türkiyenin emniyeti çerçevesi da • 

Y l 
ı n,· 24 temmuz 1923 te Lozanda imza e- hilinde vikaye edecek tarzda, tan-

u•• z erce n dilmiı;. olan boğazlann tabi olacağı ZİDI eylemek arzusu ile mütehas • 
H usule dair mukavelenamenin yerine sis olduklan cihetle münfesih ve 

h d ' 
:ı kaim olmak üzere hükumetimiz tara- mülga olduğunu kabul ve beyan 

e 1• ye • H fından teklif edilen Boğazlar rejimi ett!kleri 23 temmuz 1923 de Lozann mukavele'lame projesi şudur: da mürukit mukavelenamenin yeri-
li U Bulgaristan, Britanya imparator - ne ba§ka bir mukavelenamenin i-

aıır ladığı mız büyük i! tuğu, Fransa. Yunanistan, ltalya, Ja- karnesine karar vermişler ve bu 
\'e eğlenceli mÜsaba- n pony:. Romanya, Türkiye, U. R S S. h1111usta her biri kendi murahhu-

k fi ,.e Yugoslavya ... Boğazlar umumt ta- Jarı ol1Ttak üzere ( ... Murahhasların 
anın tafsilatını :1 birn~ anılan Çanakkale boğazı, Mar- isimleri ... ) tayin eylemişlerdir. H 

bekleyiniz. 
1
H mara denizi ve Karadeniz boğazın- (Sonu Sa. 4 Sil. 3) li 

--------------"''-====---------------~---------' • 

Ateş Haç Cemiyeti Feshedilen 
hükümete karşı bir parti oluyor 

Artık i;lerine baılı11an arevcUeıWn 61r kadın lfT'UJIU 
(YCINI B tnd Ba111/adaJ 



~ Z - KURUN 23 HAZtRAN 1936 ===== 

Türkiyen · n şerefini yükselren hadise "A Bir llngiliz ıokrdu diyor ki:. u·· 
rap ara arşı soz -

Talebimiz Boğazlar konferansında çok iki karşılandi •• •• t f d k 
ve mükafala layık bir misal diye göstterildi muzu u ma 1 •O 

Romanyanın, arazi değiştirilmesine 
(llat gam 1 incide) l kiye harpte iken d ıhi bitaraf ticaret 

gemıltri için serbest mi\ruru muha -
faza eylernek istemekle. h3tta mil -
li miidafaa menfaatlerin; bir miktar 
ihmale kadar vardık. 

zifesi de, TUrkiyeden kollektif emniyet 
sahasında iş birliğini ancak bu hakka • 

Yahudileri de aldattık f ,, 
taallUk etmiyen ve esasen bir çoı.t 
emsali bulunan Türk talebini makul 
bulmakta olduğunu bildirmiştir. 

hUrmet ve hatta müzaheret ederek A J •• J "' k k t d•/e 
beklemektedir. rap ar yuz erce cocugu ya ma ıs e ı 

Büyük Britanya delegesi Lord 
Stanhope, silahsızlanma konferansı -
nm muvaffakıyetsizliği dolayısile 

Türk talebini tabii bulduğunu söyle
mi~ ve umumi vaziyeti hiç te i)ileş
tirmiyen tek taraflı ihlalleri takip 
ettikten sonra, bilakis Türkiyenin 1a
lebini hüsnü niyetle karşılamak lfı -
zımdır demiştir. 

Fransız delegesi. Bay Paul Bon
cour da, sulhperver bir usulü tek 
tarafü Ihıallere tercih eylediğini bil
dirm:ş ve "Fransa bu meselenin hal
line bütün uzlaşma zihniyetini geti -
recektir,, diyerek sözünü bitirmiştir. 

Sovyetler birliği delegesi Bay Lit
vfnof ise beynelmilel münasebetlerde 
Türkiyenin sulhperver vaziyetini te -
barUz ettirmiş ve Türk talebini 
hüsnü niyetle telakki eylediğini bil -
dirmiştir. 

Japonya, Yunanistan ve Yugoslav 
delegeleri de geniş bir anlaşma zlh
niyetile memnunlyetbahş bir hal su
retine varmak için ayni arzuyu izhar 
eylemişlerdir. 

DIŞ BAKANIMIZIN 'NUTKU 
Montreux, 2'ı lA.A.) - Anadolu 

ajansının sureti mahsusada giden 
muhabirinden: 

Türkiye dış işleri bakanı doktor 
Tevflk llUttU .Aras, Montreux Boğaz
lar kcnferansınm bugünkü küşat cel
sesinde a§&iıdald nutku söylem!ş

tir: 
"Ttirk heyeU murahhasasınm bu 

celse bidayetinde boğazlara ait ola -
rak takdim eylediği mukavelename 
projesinin doğu§ şeraitini sizlere i-
1.ah eylemek Uzere söz alırken, bu 
fırsattan bilistifade, her şeyden ev
' el, bugü.1kU toplantımıza başkanlık 
etmeğ\ kabul buyuran federal müşa
vir Bay Mottaya hararetle teşekkür 
eylemek h;terim. 

Yüksek şahsiyetini uzun zaman
dan beri tamdı~mız Isvlçre siyasi 
dairosinin mümtaz şefi, beynelmilel 
siyaset alanında tebarüz etmiş yük
sek bir devlet adamıdır. 

Hepimiz, muhakkak surette, bizle
re geniş bir misafirperverlik göster
mekl<> kalmayıp ayni 7.amanda ken -
disine has asırdlde an'anesinin yarat
tığı siiktln havası fle beynelmilel 
müzakereleri kolaylaştıran 15'içreye 
medyunu tükran bulunmaktayız. 

Bugünkü konferansımızın toplan -
tısı dolayısile gösterdikleri büyük ko
Jayld~lardan dolayı Vaud kantonunu 
n Montreux komününü de selamla
mayı ve bunlara teşekkür eylemeği 
de kendime bir vazife bHirim. 

BOGAZLAR REJiMiNiN 
TANZiMi 

Baylar, 

Fakat bundan ~onra halledilmek 
üzere, sureti hususiyede Türkirenin 
emni} etit!i \'e !azla o1arak Karade -
nize ~ahil memleketlerin emniyetini 
alak:dar eden bu mıntakadan harp 
gemılerinin ne tarzda g(çecekleri ka
lıyordu. 

GAYRI ASKERiLiK VE BUGUNKU 
VAZIYET 

TUrkiye, boğazların gayri a.c;keri 
bir hnle ifrağını, bugün mevcut şe -
raitten tamamen ayrı şerait dahi
linde kabul eylemiştir. 

Lozan mukavelenamesinln 18 incJ 
maddesinde nazan dikkate alınan 
mıntakaVı garanti ile takviye ettiril
miş kolle'ktif emniyet, hakikatte bo· 
ğazlar rejiminin bütün bUnyesinin 
mesnedi idi. 

Halbuki, bugün, bu mesnedln ken
disioo muhavvel vazifeyi ifadan Aciz 
bulunduğu tebeyyün eylemiştir. 

Bu takdirde, bu emniyetlerle mu
kayyet bulunan ve gayri tam bir 
tarzda mukayyet olan gayri askeri
lik, artık devam ettirilemez. 

Çünkü böyle bir vaziyet, her devle
tin kendi arazisini mUdafaa etmek hu
sususndald en basit hakkiyle tezat ha
lindedir. Daha vanlmamıg olan fakat 
herkes tarafından vanlmak istenen 
ideal için, beynelmilel kollektivitenin, 
diğerlerinin emniyetine hürmet eden 
fakat husust vaziyetleri her zaman yar 
dımcılık icabatına tevafuk etm.lyen 
balarına dayanmağa ihtiyacı vardır. 
Her memleket kollektif emniyete, 
asgar1 bir kuvvetle f.§tirak mecburiye
tindedir. Tilrkiyenin en hassas nokta
sı E-0ğazlardır. Bunu korumak TUrki
yenin hakkıdır. Nitekim herkesin va-

Gayri askerilik kayıtlarının kaldı 
rtlmasmı icabettiren emniyet esbabı
nın, mantıki surette TUrk toprakları
nın emniyetini gayri askerlik kadar 
tehlikeye koyabilecek mahiyette ha
kiki sabit istihkamlar teşkil eden harp 
gemilerinin geçmesinin men'ini de ica 
bettirmesi li?..ım gelmekte idi. Halbu
ki TUrkiyenin, projesinde kabul etti
ği, bu basit sureti hal değildir. TUrki
ye, hatta harp gemilerine de, Marma
ra ve Karadeniz havzaları emniyeti
nin elzem mecburiyetleri çerçevesi için 
de, geçiş serbestieini temin eylemek 
istemiştir. 

TEKLlF E'ITtCn.uz YENİ NİZAM 
Baylar, 
Sizlere, ticari seyrüseferinin tam 

serbestisini nazarı dikkate alan ve 
harp seyrisefainine Türkiyenin, Mar· 
mara iç denizinin ve hususi vaziyeti 
bulunan Karadenizin umumi ve hususi 
emniyet ihtiyaçları ile mukayyet su
rette serbesti temin eden bir nizam 
teklif ediyoruz. 

Kamaiist Türkiyenin güttüğü siya -
setin, realist pllnda bir sulh ve salah 
siyaseti telakki edilmesi i~in kafi dere • 
cede bürbanlar vermi§ olduğundan emi· 
nim. Projemiz, mütehalli olduğumuz sa
mimi it birliği arzusunu bir kere daha 
isbat edecektir. Bu yeni mukavelename 
için, sizlerden anlayı§ zihniyeti talep e
deriz. 

Baylar, projemizi kabul etmekle, ne
rede ise iki asrrdanberi harp ve neta -
yici zaviyesinden görillen bu boğazla -
n bir vif ak geçidi ve medent milletler 
arasında bir sulh hattı vash haline ge
tireceksiniz ve bu milletler muhakkak 
bundan dolayr sizlere medyunu şükran 
olacaklardır.,, 

F ransada bütün işçiler 
işe başlarlarken ••. 

Paris, 22 (A.A.) - intransigeant terinden birinde intipr eden ve Fransa 
gazetesi tarafından, askeri mızıkalar ile Belçikanın bir ihtilU tehdidi altın
festivali tertip edilmiştir. da bulunduğunu iddia eden yedi say -

Mızıkalar, Concorde meydanından falık makalesini ıiddetle protesto etmiş
invalides' e gitmişler ve orada bir kon· tir. 
ser vermiılerdir. Bu iddiaların "Adi birer yalan,, diye 

Binlerce kişi "Fransa, Fransızların • tavsif eden tebliğde şöyle deniliyor: 
dır,. diye bağırmışlardır. Bir çok kim - Bu gibi havadislerin dost bir mem -
seter, tevkif edilmiştir. invalides'de bin· leket gazeteleri tarafından neşredilme -
lerce kişi bulunuyordu. Bir çok delikan- si teessüfe ıayandır. 
lıları hamil olan dört taksi otomobili Fransada kat'iyyen isyan olmamış -
İnvalides'den geçmiş ve içindekiler tır. Pariste son günlerde vukubulan hiç 
"Fransa, Fransızlarındır. Kahrolsun bir arbedede kanlı bir vak'a çıkmamış -
Sovyetler, kahrolsun yahudiler,, diye tır. Fransa hükumeti, İngiliz gazetesi
bağmnışlardır. Dört kişi, yollarına git:- nin neşriyatını İngiliz efkarı umumiyc
mek için verilen emre itaat etmedilde- sinin takbih edeceğine emindir. 
rinden dolayı tevkif edilmişlerdir. BUTON iŞÇiLER GREVl BRAK.-

Bunlardan biri: "Kahrosun Blum, TILAR 
Türkiye cumuriyeti hükumeti, yaşasın kral,, diye bagı-rmı•tır. Par·ı 22 (AA) Dah·ı· 

kendisinin davetine icabet buyurdu- s 1 ' · • - 1 ıye nazır • 
Biraz sonra zabıta, ııiddctle mildaha• Iar n h k J'ğ' · de bü "k ğunmdan dolayı sizlere teşekkür c- s ı ın a em ı ı aayesın yu ma· 

lede bulunarak on beıı kişiyi tevkif et • -a 1 d" kt" ı · ·ıe ·· t hd der. Hükumetlerinizin göstermiş ol- lf g za arın ıre or en ı mus a em -
miştir. Bu esnada yüzlerce kiııi "Ya - 1 · 'n d 1 ı · da b' 0 t'lAf h duldan anlayrş zihniyeti, Montreu:ı: lf erını e ege en araım ır ı ı a a-
lasın de Larocque,, diye bağırıyordu. s 1 olmu• ldu~u dan grev sona e · konferanmnın toplanabilmesini müm- 1 

lf 0 ı. n • rmış-
kUn kılmıştır. Action Française gazetesi ile Huma· tir. Büyük mağazalar, öğleden sonra 

Haddi zatında Türkiyenfn kendi nit~ gazetesinin bayileri arasında Vau• tahliye edilmiıtir. 
hakkı hWmiyetlni tebarüz ettiren girard mahallesinde bir çok hadiseler 26 bin kişi, bugün tekrar işe başlı -
rejfmi sizinle birlikte tanzim eyle- olmuı ve Ateı Haç ile halkçılar cephe- yacaktır. 
mek Uzere '1lC1fda geilrmiş olduğu _ ıi mensupları arasında arbedeler çık • Marsilya, 22 (A.A.) _ Otuz binden 
muz mukavelename projesf.-i sizlere mııttr. fazla amele, sabah gazetelerinin ve bu 
takdim ederken, 1923 mukavelename- Polis, nihayet ıUkQnu iade etmlıtır. meyanda P etit Marseillais gazetesinin 

• • • b sinin hikmeti TUcudunu kaybey]edl • davetine icabet ederek bu sa ah tekrar 

Yahudi İngiliz lortlarından Sir Mel
çet Daily Mail gazetesinde son Filistin 
isyanından bahseden "iki defa vaade -
dilmiş arzı mev'ut,. başlıklı makalesin
de ezcümle diyor ki: 

"Biz araplara olan sözümüzü tut -
madık, yahudileri de aldattık, hayale 
kaptırdık. Arzı mukaddes, iki defa va • 
adedilmiş bir diyar oldu. Burası evvela 
Araplara vaadedilmişti: Lawrence'in il
ham ettiği isyan dolayısile bize zama -
nında gösterdikleri yardıma mükafat o· 
tarak bu vait yapılmı~tı. Fakat iki se • 
neden ziyade bir zaman sonra da yani 
o teşriki mesainin meyvalarını toplar 
toplamaz, tutup o yeri, daha büyük bir 
arzı Kenan halinde yahudilere vaadet
tik .... ,. 

ARAPLAR YUZLERCE ÇOCUCU 
YAKMAK ISTEDlLER 

Kudüs, 22 (A.A.) - Arap ahali, ya• 
hudi çocukları bakım evine ateş ver • 
meğe teşebbüs etmişlerdir. Askerler, 
yangını söndürmeğe ve bu suretle yüz
lerce çocuğu muhakkak bir ölümden 
kurtarm.ağa muvaffak olmuşlardır. anyor 

ANKARA DAN 
fstanbul telefon tesisatı genişi etili yo 

Ankara, 22 (Telefonla) - İstanbul( kuvveti beş dereceden fazla iken Sol1 
telefon idaresinde bir aenedenberi ya - radan bu miktardan aşağı düşürül?l1 
pılmakta olan tetkikler neticesinde bu olan sanayi müesseselerinde evvel 
idarece 1936 mali yılı sonuna kadar el- imal edilmiş olan mevattan muaıntl 
de edilecek varidatın 1,361,168 lirayı vergisi alınıp almmıyacağında ve btl 
bulacağı anlaşılmıştır. nun sureti istifası memurin maliY 

Bu yekGnda ı 935 senesinden devre- sorulmaktadır. 
dilecek hasılat Jakiyesi olan 457,758 Buna karşı Maliye Vek~letl sana) 
lira dahildir. Şu halde İstanbul telefon mileseselerinden muharrik kuvveti 
idaresinin bir senelik varidatı 906,4 ı o ni beş dereceden aşağıya dil~Urenlt 
lirayı bulacak demektir. ancak o tarihten sonra muafiyete ta~. 

l3u yıl kamutayca kabul edilen olacaklarından , daha evvel imal ed. 
bir kanuna göre, İstanbul tele - 1'•n mevattan muamele vergisi oıının• 
fon tesisatının geniıletilmesi için bu se- sı lftzım keldiğini alakadar makamlar' 
ne iki yüz elli bin lira harcanacaktır. bildirmiştir. 

Bundan başka İstanbuldan gayri şehir Spor kurumu 1-oşk anını" 
dahili ve şehirlerle milletler arası tele- • 
fonları ve radyo istasyonu tesisatı için se ya hat 1 

ziya, makine, alit, malzeme yollan ile Ankara, 22 (Telefonla ) - tsta.nbıJl 
amele yevmiyesi ve saire masrafları o- da bulunan, Tür k Spor kurumu bllf' 
tarak bu sene telgraf ve telefon umum kanı Genera l Ali Hikmet orada asil; 
müdürü 1936 yılı bütçesine 561,802 li· bir mUddet kaldıktan sonra muhtel 
ralık tahsisat konulmuıtur. spor mıntakalarım zivnret etmek ure-

Gene İstanbul ve diğer tehirler dahi- re lzmirdcn başlıyar~k memleket cı· 
li, tehirler ve uluslararası yapılacak tel- hilinde b ir t etkik seyahati yapıtca!C• 
li telsiz telefon, radyo, televizyon ve tır. 
mümasili fenni tesisat ve bunlara lüzu- Tür Dili Kurumu tar afı11' 

dan bastırılan kitap•ar 
Ankara, 22 (Telefonla) - Anlc3r3 

§ilt şampiyonu G<:!nçler birliği yaıcıır 
da İzmir, İstanbul ve Karadeniz tut' 

mu olan daire ve binalar mübayaa ve 
inşaatı için, seneleri, bütçelerine ko -
nulmak üzere ayrıca bir buçuk milyon 
liraya kadar gelecek senelere müsavi 
taahhüt icrası hususunda Nafia vekale-
tine salahiyet verilmiştir. 

İstanbul telefon şirketinin hükQme-
te her sene bırakacağı safi kAr üç yüz 
bin lira olarak tahmin edilmektedir. 

Yüksek buğday komis-
11on u toplanıqor 

Ankara , 22 (Telefonla) - Yüksek 
buğday komisyonu bugünlerde topla· 
narak bu sene buğday alınacak yeni 
istasyonları ve buğday satın alınma 
tarihini tesbit edecektir. 

Mn.hsulün cokluğu nazan dikkate 
alınarak fiyatların dilşürülmesini te
min edecek yüksek bir alım fiyatı tak 

nuvasına çıkacaktır. 

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

Türk D li Kurumu 
tarafından 

bastırılan kitaplar 
Ttirk dil kurumu genel sekreter 

liğindcn: tı· 
Türk dil kurumu tarafından bıl-' ıı 

rılan şu kitaplar, yanlarında yatJ 

Ciyat1arla satışa çıkarılmı tır: . 
1 

1 - Bıidrnk hn~ iyesindeki tiir)(Ç" 
sözler: KasU\monu S.1\'lavı BaY ''"tı • • 1l 
Jet lzhuclr.ğrn topl:ımasıdır. fı.Y 

jinf ve bunun bizzat esasını değişti- Pariı, 22 (A.A.) - DUn akp.m işe başlamışlardır. 
ren şerait neticesinde tatbik edilmez Champı • Elys~es'de Meçhul Aıkerin YENl BiR PARTi MI KURULUYOR? dir olunacağı t ahmin edilmektedir. 

50 kuru tur. . ~ 
2 - Türkçe mani elyuıları: ?ti•f1~,e 

chaicanın birinci kısmının B. Fuat J(li ili 
Raif eliyle dilimize çevrilmesidir. F:5erb3 
klişeleri de Uygur harfleriyle kit• 

bir hale geldiffnl müşahede ettikten mezan yakınında da bir hldise olmuş - Fransız hükumetinin kapattığı cemi- Muamele vergisi üzerinde 
sonra, bofazlar rejiminin tanziminde tur. letlerin başında milli sosyalist "Ateş A k 

22 
(T 

1 
f 1 ) M h 'k 

.. .. . n ara. e e on a - u arrı 
beynelmilel bir iş birliği vücuda ge- Feıhedilmiı milli teıkillta mensup Haç,. teşekkulu vardı r. Bu hareketın şe· ---------------
tirmek istedik. bulunan bir takım gençler, "Yatasın fi olan Albay de la Rocque "Le Jour" 

r ... Mjlmln tanziminde coğrafi albay de Larocque,. diye bağınnıılar ve gazetesinin muharririne §Öyle demiş -
te~kkUlil dolayısfle hususi bir "aıf- üç renkli bayrakları dalgalandmru9laı- tir: 
yette bulunan Karadeniz kıyılan ile dır. "Yanndan itib-:ıren, bütün partile -
olan dünya ticareti menfaatlerini Bu delikanlılardan bazıları, gece vak
kabfl oldufa kadar en geniş bir su- ti gürilltU çıkarmak töhmetile poliı mer 
rette bflh3.988 nazarı dıkkatte tut- kezine götürülmüılerae de biraz ıonra 
tuk. serbest bırakılmıılardır. 

Baylar, projemizde tica:r1 seyrfse- FRANSADA iHTiLAL Mt? 
falnı tam bir ~erhcstl \'ermek fstedfk Paris, 22 (A.A.) - Hükumet, bir 
'e h'.l maksatla, harp halinde ve Tür- tebliğ neşrederek dün Londra gazete -

rin üatiinde, yeni bir ıosyal parti te -
şek!<ül edecektir. Blum buna mani olur
ıa Fransada bir diktatörlük rejimi kur
muı bulunuyor demektir. 

" .... Bizi laivettilerl Zarar yok. Fa
kat, görüyorsunuz ya, bunu gülerl"k 
söylüyorum. Çünkü Bay Blum bu ka -

rannı, artık hiç bir tesiri olmıyacak bir 
zamanda aldı. Toplanmı, bulunuyoruz 
ve te~k'latnnızı hiç bir şey bozamaz. 
Şimdi artık geçit resimlerine, toplan • 
tılara, mitinglere ihtiyacımız yok. O 
devre geçti. B!um'ün adam1an geç kal
dılar. 

"Şimdi her zama.""lkindcn fazla elele 
vcnniı bulunuyoruz. 

"Fransanın bir kamçı darbetine ih -
tiyacı vardı: Bu darbe bize yanyacak.,, 

bağlanmıştır. Fiyatı 60 kuruştur. ,-
3 T .. k f "ğ ' p f •. serg - ur onetı ı: ro esor . fO' 

t rasser'in istanbud konuşma dilin1ıtd IC"' 
netiği hakk·nda yazdığ ı bir etüdU11 : • 
tor Şükrü Akkaya eliyle dilimize çe 
rilmiştir. Fiyatı 20 kuruştur. . ııl 

B .. ·· h k't • k un ,e utun n ı apuu urum · tıf 

\'e eski biitün yayınları gibi sıı ,1 
merkezimiz olan lstanbulda .ı\ıt~~ed 
caddesinde TUrk kitapçılığı Jiıtt 
şirketinde satılmaktadır, 



Muallimler Birliği kapanacak mı? 
Tefrika: 7 

• • Bir casusa aqna nıçın 
Yönetim kuruluna aza bulunamıyor; Son bir 

kongrenin toplanması muhtemel! .. 
öğretmenler birliği yönetim kuru -ı 

lundan iki üyenin istifa ettiğini yazmış· 
tık. Bu mesele etrafında yaptığımız tah 
kikata göre istifa kongre meselesiyle a
lakadar bulunmaktadır. 

de itirazlan mucip olmuı ve iki üye -ı 
nin ayrılması ile neticelenmiştir. 

nin istifa etmesi dolayrsile geriye ka • 
lan üç kişinin birliği temsil etmesine im 
kan yoktur. Bu itibarla yeniden bir kon• 
gre yapılmasına lüzum görülmektedir, 

lıediqe edilir? Bu durum karşısında istifa eden ü
yelerin yerine yedek üyelerden iki ki -
şinin seçilmesi icap etmektedir. Fakat 
yedek üyelerin evvelce seçilmiş olan yö
netim kuruluna alınmaları dolayısile 

yedek üyelikte hiç bir öğretmen kalma
mıştır. 

Aradığı~ maliimatı açıktan açığa 
para ile satın alaca I< tım!. 

öğretmenler birliği yönetim kuru -
tundan Bay Fahri ile Bay Nedim bir -
liğin bu şekilde çalışamıyacağı düşün -
cesiyle birliğin bir kongre yaparak fes
hini yahut da yeni bir çalışma progra• 
mı hazırlanmasını istemişlerdir. 

Diğer taraftan birliğe yazılı bulu• 
nan üyelerin çoğu halkevlerinde çaltı • 
maya başladıklanndan birlikten aynl • 

maktadırlar. Bu durum kargısmda bir

liğin tamamen halkevlerine devredite • 

rek çahşmasınn son vereceği tahmin e
dilmektedir. 

iki kruvazörü zevkle seyrettim. 
1 oplarını gördüm, fakat .. 

Fakat bu şekil birlik idare heyetin · 
Birlik yasası mucibince yönetim ku 

rulu beş kişiden mürekkeptir. İki üye • 

t Rendime mahsus bir şifre ile tut-ı 
llfurn notlar başlı başına bazı fa.y
::aıı havadislerdi; fakat hazan bu 
it rçaların bir araya getirilme.sile hal 
~Unan bir bilmece gibi toplu bir 

lde bir şey ifade ederlerdi. 
dt ~otıanm to_plamyor n daha ziya
\iı ehemmiyet kesbediyordu. Fakat 
~hassa aradığım malQmat daima 

t 
lldett kaçıvordu. Onu bir türlü ele t . • 
Çireınemiştim. 

d Efer müsait vaktim olsaydr, belki 
) e aradığımı, büyUk tehlikeleri ihti-
ar etmeksizin bul:ıbiHrdim. 

11
. Görüştüğüm adamlar arasında be

ı '"' istediğim malumatı tamamen bi
ı::ıer lıırdr. Mesela bir defa Janın 
lia afyon ziyafetinde entel!icens ser
il erkanından birine rastladım. O -
d llltl:ı konuşmaktan müthiş heyecan 
~YllYordum. Fakat kendisi her ne 
ldj dar bir afyon çubuğundan içiyor 
\" Yse deJ ihtimal hoşlanmadığından 
~Ya gösteriş olsun diye çekiştirdi -

ilden, bana bir küçük şey bile ifşa 
edecek bir vaziyete düşmedi. 

Nihayet şu kanaate geldim ki, 
t~t.:{ doğrudan doğruya Jan, gerek 
:Jt:ıd3şlan hakkında daha cesurane 
~ bıyeJer kullanmağa mecburdum. 
~kat ne yazık ki nişanlrma her gün 
" ha çok bağlanıyordum. Pek nazik 
de düşünceli olan nişanlıma .. O ka -
car ki ''azifemdcn nefret ediyordum. 
d enenede olmağı çok arzu ediyor-
1.~rn. Nihayet orada fosan bazı teh
~ eleri göze almak mecburiyetinde 
~i la!l bile, aşkı bu derece ciddi telük-

etmiyordu. 

ti l:fer Jan ha tt!\ bilmiyerek bana 
lı 21i esrarı ifşa edecek olsaydı, mu
l'ı~kak ki derhal mesleğinden çıka -
I@ C~ktr. Hatta belki Dreyfus gibi 
d Nan adasına müebbet hapse gön -
eritirdi. 

~ ~ihayet gerek nazik nişanlım, ge
td k. arkadaşından ne yolda istifade 
C~ğimi kararla~tırdım. 

t Jak, beni pek alakadar eden iki 
il ra11sız krüvazörünU gezdirmeği mem 
ltı~lliretle kabul etti. Bir kızın bu ge
le lerf gezmesinde gayri tabii hiç bir 

Y gönnUyorlardr. 

d lUç güçliJğe rastlanmadan müsaa
~ kA.ğıtian alındr. Ve genç mülazim 
(} na hem "Emil - B<?rtin,, hem "La 
.. llllsonyer,, krüvazörlerini zevkle 
~Yrettırdl. Doğrusunu faterseniz be· 
l)~ ~t heyecanlarım ve çocukça su-

erun onu eğlendirmişti de ... 

Si }'akat teknik tahsilim olmadığı i
l n gördüklerimin hakikt manasını 
~laınak kolay .değildi. Vakıa toplan 
~Yordum. Lakin ancak bir müte -
e IS bunların çalı)ması ve diğer 
"8afı hakkında hir fikir ecfinebilirdi. 

ha~ ~~ılışlnrmda bir değişiklik varsa, 
ikı manasını onlar anlıYabilirdi. 

ll ~enim 'Fransız kruvazörlerini ge -
~ ~1nt-dcn çıkan mana şu oldu: Eğlen 
~~·bir vakit geçti. Yeni tanıştığım 
ıı.·· itlerden mutadın fevkinde nezaket 
~Otd'' 
ı t· u.rn. I.üzumundan fazb koktey 
ç •.rn. 

l'a Nihayet yeis içinde şoyle bir kara
tı~·ardım: Aradığım malümatı sıkın
,_ olan bir zabitten açıktan açığa 
~~ De satm almalıydım. Bu, pek 
h lfk,11 bir şeydi. Fakat hu glbi 
ttllllerde bile casus için açık bir ric'-

kapıaı bırakmak mümkündür. 

Bittabi Ilrest'te bulunduğum bü
tün rnUddet içinde, her erkek hak
kında söylenen bütün dedikodulara 
kulak yermeği de ihmal etmemiştim. 
Onların aşk maceralarını tetkik et
miştim. Kimin kağıt oyununda kay
bettiğini biliyordum. Hangi delikan
lının zengin aileden geldiğini, ve 
hangi~inin parası bulunmadığı halde 
ne kadar haris olduğunu öğrenmiş-

90 Lira kazanç • • 
vergısı borcundan dolayı: 

Bir haciz muamelesi sırasında ..• 
- Ne gibi? 
- Yani nesayihi lazrmede oulunul· 

İstanbul UçUncü ceza hakyerinde,) •• l 
Kumkapıda bir evdeki eşyaya 90 lira UÇ kadın memur/ara 
kazanç vergisi borcundan dolayı haciz ' 
konulmağa gidildiği sırada, gelen me- karşı mı koqmuşlar? 
morlara karşı konulduğu iddiasile üç 

mu§tu! 

timve biraz da hayretle öğrendim ki kadın aleyhine açılan bir davaya ba- 3 üncü cezada bir dava! 
hem nişanlım mUH\zim Jan, hem ar- kılıyor. Karyani, Sürpik, Horopsiıtl 

Memur, Onniğin o evde oturduğu 
usulü dairesinde tesbit edildiğini, bu 
nun kafi olduğunu, haczi emval kanu
nu mucibince hacze gelinecek güniln 
ihbarı ve polisten başka mahalleden 
bir kimse almanın lüzumlu olmadığını 
söyliyerek, sözlerini şöyle bağladı: 

kadaşı Jak bundan e\'vcl aşağı yuka- aleyhlerindeki bir davaya ... 
rı casusluğa benziyen bir işe karış - Dava mcvzuuna göre, o ailenin men 

suplarmdan Onnikin kazanç vergisin
mrşlardır. 

Jan, ·oana rastlamadan ene1 gü- den 90 lira borcu kesinleştirilmiş. Bu 
zel bir Alman kızına tutulmuş ve para ödenilmcdiği noktasından, haciz 
sonra bu kızla yaşamağa başlamış - yoliyle ödetilmesine karar verilmiş, e-

. ve gidilmi§. Bu üç kadın, memurların 

tr. Fakat bu e."irlik pek devam etme- evin eııiğinden içeriye adım atmalan
miş n belki de hakikatte bir casus na ses çıkarınamışlarsa da, bir has
olmıynn fakat maceraya pek düşkün tanın yattığını söyliyerek yukarıya 
bulunan bu kız Janı bıraktıktan son· çıkmalarına razı olmamışlar. Memur
ra teselliyi Jakta bulmuş, bu defa 0 _ lar, yukarısını görmekte ısrar edince 

de, merdiven önüne sıralanarak. filen nunla beraber yaşamağa başlamış .. 
o sırada "!kinci büro., adı verilen mümanaat göstermişler. üstelik, ha-

mukabil casusluk teşkilatı i.-e el koy- ciz için bu suretle harekete geçilmesi
ni protesto yollu, ağızlarına geleni 

mak istemiş ... Neticede bu genç ve 
· 1 A k ·· h 1• ·· •. 1.. · harcamışlar. İddia bu ..... güze iman ızı şup c ! goru up gız-

1
. te k"f 1 k h" .. "it" Kendileri, inkar cdiyorfar. Memur-
ıce v ı o unarn ıç guru u çr- . 

k d h tt
• h k t k lara karşı ne dıllc, ne de elle harekete 

armn an a a mu a ·eme e me ,,,...M· 1 . • b' if .1 1 'b' b. ' · t 1 •1 . . d""k 1... ge~ ......... ık crını, resmen ır vaz e ı e gc 
gı ı ır re.smıye e n e ışı o ·me~sı- . 
· h d d k d ··t·· .··ı .. k mış olanlara engel olmak hatırlarına 

zın u u a a ar go uıu muş, çı a- b"I 1 d.w. . d w hast b 
ı e geme ıgını, ev e agır a u-

rılmıştır. 
Alman kızına uzun müddet arka - lunması ve aile mensuplarından Onni-

kin paraca sıkışık vaziyette olması gi
da şlık etmiş olan zabitlerin bu hadi- ---------------
~eden hiç haberleri olmuyor. Çünkü KAVUN VE KARPUZLARDAN 
kız, gecel~yin otelinden gizlice kaçr- RESiM 
rılmri'tır. 

Ve hurluda getirildiği \'akit, me
murlttr keı1disine u~urlu seyahatler 
temeuni etmiş ve ayrılık hediyesi ol
mak üzere bir de ayna vermiştir. 

Kerestecilerde yeni halin yanında 
yapılan satıı yerine gelecek kavun ve 
karpuzların tonundan 40 kuruş resim 
alınmasına karar verilmiştir. 

Ayna hediye etmek usulü Fransız [ 
gizli sen·islne has me ·'um bir latife- Gelenler, Qldenler 
dir. Zaman geldi ki bana da Fr:ın
sız - İsviçre hududunda böyle bir 

1 
ayna hediye ettiler. 

Bre.stteki hapis.'lneden çıktıktan 

sonra bu hediyeyi ,·ermişlerdi. Mak
sat da şu idi: Du aynaya ne zam:ın 
bakarsam, içersinde gördüğüm yüzün 
Fran~ada da çok i}; tanındığını anlr-
yacaktım... · 

(Deuanu yann) 

SIGORT ACJLARIN 
iMTiHANLAR! 

Sigorta şirketlerinde çahşanlann 

imtihan edilmeleri etrafında yapılan teb 
liğat üzerinde elliye yakın aUikadar mü
racaat etmiş ve imtihanları yapılmıştı. 
Geriye kalan 25 kişilik grupun da bu 
hafta sonunda imtihanları bitirilecek -
tir. İmtihan için yazılma müddeti otuz 
haziran günü akşamı bitecektir. 

iZCiLiK TEŞKiL.ATi 
Eminönü halkevi spor komitesi mem 

leketimizde yalnız orta mektep ve lise 
talebelerine inhisar eden izciliğin halk 
arasında da yapılmasmr temin için te -
şebbüslere girişmiştir. Haber aldığ m

za göre halkevinde 500 kişilik bir izci 
teşkilatı vücude getirilecektir. Yalnız 

bu iş halkevinin yeni bina inşası biti
rildikten sonra kabil olacaktır. 

BELEDIY E BÜTÇESi 
Belediyenin 936 bütçesi henüz tas -

PRENS ŞAALAP 
Suriye adliyesi erkirundan prens Şa· 

alap isminde bir zat Bükreşten şehri -
mize gelmiş, Park Oteline inmiştir. 

Hususi bir gezintiye çıkmış bulun· 
maktadır. Çarşamba günü Halebe gide
cektir. 

B. HASAN SAKA 
Bir kaç gündi.ir şehrimizde bulunan 

Kamutay asbaşkanı Bay Hasan Saka, 
çarşamba akşamı refikası ile birlikte 
Ankaraya dönecektir. 

B. ŞEVKi BEHMEN 
Yüksek misafirimiz Yugoslav na -

zm Bay Şevki Behmen refikası ile bir
likte di.in memleketine dönmüştür. 

İstasyonda hararetle uğurlanmış • 
tırlar. Bay Şevki Behmen memleketi • 
mizden derin intibalarla ayrılmt§tır. 

bi sebeplerle keder içerisinde kıvran
dıklarını, ıztırap ccktiklerini, bu tesir
lerle durgun ve dalgın bir tavır alma· 
larının suitefsir edildiğini, hülasa mev 
cut vaziyetin aksine zabıt tutularak 
i§in büyütüldüğünü müdafaa yollu 
kaydediyorlar 

Necip Nadir'in reisliğinde Hüseyin 
ve Burhanettin'lc kurulan hakyeri, şa
hitleri de dinledi. 

Bunlardan tebliğ memuru Ali Rıza 
Kumkapı maliyesinde vazife görürken 
Onnik'in borcundan dolayı eşyasına 

haciz konulmak üzere icra memuruna 
evi gösterdiğini, kcndisin)n haciz ko· 
nulmağa gidildiği sırada, sadece evi 
göstermek için orada bulunduğunu 
söyliyerek, dille ve elle kar§ı konuldu
ğunu sözlerine kattı. 

- Haciz muamelesi, usulü daire
sinde mi yapılıyordu? 

-; Şüphesiz. Haczi emval kanunu 
ahkamına tevfikan oraya gidilmişti! 

- Yani, hacze takaddüm eden bü
tün kanuni merasim tekemmül ede
rek? 

- Evet, evet! 

- Bu kadınlar, bize dille ve elle 
ka~ı koyduklarını inkar cesaretini, 
burada, benim bu şahitliğimden sonra 
gösteremezler! 

Dava olunanlar, reisin sualine kar
şı, memurun bu ifadesinin hakikate 
kat'iyyen uygun olmadığını söyliyerclC 
csk1 sözlerinde ısrar ettiler! 

Müddçiumumt muavini Feridun 
Bagana, 22-10-35 tarihinde Kumkapı
da olan hadisenin, fili müessir olma
yıp sadece filen hakaret mahiyetinde 
olduğu, zabıttan, şahitlerden, muhake 
me safhasının uyandırdığı intibadan 
anlaşıldığım, 266 mcı maddenin birin
ci bendine uyduğunu zikrederek, ka .. 
dınlara ceza istedi. 

Dava olunanlar vekilinin, mUdafa
asmı yazılı olarak vermesi için, du
ru11mamn devamı, ba3ka güne kaldı. 

VAPURLARDAN 
'ATLANMIYACAK 

İkinci olarak dinlenilen Murat Be
di, şimdi emniyet sandığında çalıştı- Bir çok kimselerin vapurlar dur • 
ğım, 0 zaman Kumkapı maliye icra madan isk~leye atladıkları, bu yüzden 
memuru olduğunu söyliyerek, eve po- denize düştükleri, bir çok kazalar ol • 
lis alınarak gidildiğinden, kadınların duğu görülmektedir. 
evin Onniğin mülkü olmadığını orta- Belediye bunları önlemek için ted • 
ya attıklarından, fakat tapu senedini bir alınmasını seyrüsefer müdürlüğüne 
göstermediklerinden bahsetti: bildirmiştir. 

- Bize karşı hem ağır sözler sar- GÜZEL SANATLAR AKADEMi· 
fettiler, hem de filen mukavemette Si SERGiSi AÇILIYOR 
bulundular. lknaa uğraştık, bir türlü 
muvaffak olamadık. ÜçU merdivenin 
alt basamağına dizildiler, bize geçe
cek yer bırakmadılar. Çekilin, dedik, 
çekilmediler. Nihayet, ben bir aralık 
aralarından kayarak yukarıya çıktım. 
Yaygara, kıyamet kopardılar. Polisin 
de baeka bir işi olduğundan, o giln 
haciz muamelesini tamamlıyamadık. 

Başka l:iir gün tekrar gidip haciz koy
dukJ 

- Ozaman gene mukavemet etme· 
diler mi? 

- Hayır, çünki.i ilk gidişimi7.deki 
hfi.diseden sonra karakola celbedilmiş
ler, haklarında icap eden muamele tat 
bik cdilmirıti ! 

Güzel san'atlar akademisinin yıllık 
büyük sergisi bugün saat 14,S da Fnl" 
dıklıda akademinin hususi surette ter• 
tip edilmiş salonlarında açılacaktır. 

Talebenin bütün senelik mesaisinin 
en iyi eserlerini gösterecek olan bu ser
gi her sene daha göze çarpacak ve tak .. 
dire değer bir kıymet arzetmektedir. 

ATATÜRK KôPROSO 
Atatiirk köprüsünün inşaat hazırlık

tan devam ediyor. Unkapanı cihetinde
ki meydanın etrafı kapanmış, içeriye 
dört baraka yapılmıştır. Temel atıla • 
cak yerlerde sondaj ameliyatı yapılmak .. 
tadır. Unkapanı köprüsünün sökülme • 
sine başlanmışt1r. 

dikten gelmemiştir. Ay başına kadar 
yetişmezse 935 ııeneıi bütçesi aynen( 
tatbik olunacaktır. 

- /Ju adam nC' yapıyor böyle? 1 Nasrettin lıncamn bir nev'i: 1 
- Notasını kaybetmiş, telgraf tel. - Acele etme, şu dalı keser kes. 

lcrindeki serçeleri çalıyor I mcz geleceğimi 

- Gayet küçük bir mJJrekkepll 
knlem istiyorum: lki kelimelik tel. 
gral yazacağım!. 
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;t Dlkemızde 
Akhisar da 
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------Zengin petrol 
damarları 

Mütehassıs, yerinde 
tetkikler yaptı 

• '.A.krusara. bağlı Yaya.köy nahiyesi 
~l?ıırları içinde petrol damarları bu

ıııf dlıllnıuştur. Keyfiyet bura avukatların-
( an Hüsnü Yavuzer tarafından tel-

yr 
~rı 
.~ 
r)' 

rana Başbakanlığa ihbar edilmiş vel 
,ti· !:~vekalet bu ihbar ile alakalanarak 
ili "4.IJ.!Caradan petrol grubu direktörü Ce

"at 'I'aşmanı mahallinde tetkikler yap
llıak üzere göndermiştir. 
t İki gün önce tetkiklerini bitirip 

(l d~krar .. ~karay~ dönmüş olan grup 
l'ektorü yaptıgı incelemenin müsbet 

ıl' sonuçlar vereceği kanaatinde olduğu-
~ l:l~ bildirmiş ve Anka.raya varınca ar-
~ ~lYat mütehassıslarından bir Amerika 
•' ltızn gönderilmesini alakadar maka

lllata bildireceğini söylemiştir. 

/1 

d Gelecek olan Amerikalı mütehassıs 
~llıarlarm bulunduğuna ihtimal ve

lilen kısımlarda jeolojik incelemeier 
~aPacak, muhtelif yerlerde sondajlar 
~aptıracaktır. 
So Söylendiğine göre, bu damarların 
k nıa maden kömürü damarlariyle de 
~rışık olduğu tahmin edildiğinden, 
de Vat .. T~şma? . Ankarada, Soma ına
ik·ıı komurlennın tahlil raporunu bir 
\> 

1llci defa olarak tetkikten geçirecek 
~ e ~~ma kömürlerinin kuvvei haruri-
~sının beş binden aşağı olduğu gö 

li.iıcr· -.. takd l' ugu irde bu damarlarda pet-
l~l. bulunduğuna kat'iyetle kanaat ge-
•tılıniş olacağından daha esaslı Vd 

teniş araştırmalara girişilecektir. 
.. Mütehassıs Cevat Taşmıırun fikrine 

~ore Yayaköy mrntakası ve bu mrnta-
anrn şimal ve şimali garbisinde yük

Selllıiş olan silsile herhalde üzerinde 
et'· 
d'ltdler yapılması lazım gelen bir yer-
11r. Mumaileyh inceleme yaptığı yer
erde bulduğu maden taşlarını muaye-

1 •; lle ettikten sonra kanaatlerinin daha 
-~:ç&lt k\ivvet bulduğunu ilave etmiştir. 
~ r.Afiütehassıs, Balıkesir, Bergama ve 

1 YVahk mıntakalarında da petrol bu
llnduğuna dair olan ihbarların da na
~ary itibare alındığı ve fakat oralarda 
~~P.tı~ incelemelerin menfi netice ver 
lgtnı b:ldirmiştir. 

Adanada 
Ş;tndiye kadar kurutulan 

bataklıklar 

:s- KURUN 23 HAZiRAN 1936 '!!" ~ 

... Uzaktan • • Yakından • • • 
========================:::=;:;:========• • • • • - • •, • • • ' : • • • t. ·' ... - • : • - .. ''{, 

Makiıie adam görmeğe de başladı! 
Makine adamlar gün geçtikçe terak 

ki ediyorlar. Şimdiye kadar hesap ya· 
parlardı. Konuşurlardı, tayyare kulla
nırlardı, şimdi bir hassa daha edindi
ler: Görüyorlar! 

Makine adamlara "Robot,, da der
ler. "Robot,. Rusça "çalışan,, veya "kö
le,, demektir. Hakikaten, robotlar yir
minci asır insanının kölesidir. Ameri
kada ve Avrupanm bazı yerlerinde bü
yük müesseselerde bir çok işleri bu 
makine adamlar görüyor. Mağazaların 
kasasında oturup para sayan, apartı
manlarda ortalığı süpüren, yazıhane 
sahibinin söylediklerini yazı makinesi
le yazan hep onlar. 

İnsanlar, son zamanlarda robotlar· 
la tayyare idare etmeğe bile başladı

lar. İngilizlerin son deniz manevrala
rında, bir makine adamın idaı ettiği 

tayyare, hava hücumuna karşı koyan 
topların ateşinden kendini kurtararak, 
bir "düşman,, gemisinin üzerine gitti 
bomba attı! 

Fransızların büyük Transatlantik
leri Normandiede de itfaiye teşkil~tı 

tamamen robotlara verilmiştir: Yan
gın olursa bir alay makine adam hor-
tumları ele alıp ateş söndürıneğe ko- _ 
şacaklar ! r --. . 

Bu robotlar' nasıl 'İşliyor? Gayet ba -~-·~· 
sit: İçlerinde, hepsinin yapacag_ ışe 
göre, ayrı ayrı tertip edilmiş makine
ler var. Düğmesine basıldı mı kollar, 
bacaklar harekete geçiyor, robot yü
rüyor, koşuyor, oturuyor, yapacağı işi 
yapıyor. 

Robotlar gittikçe bütün işleri elle
rine geçirmektedirler. Kasada para 
saymak, ortalığı süpürmek artık pek 
basit kalmaktadır. Şimdi tamamen bir 
insan gibi "yaşıyan,, robotlar var. İn· 
sarun hassaları olan işitmek, söylemek 
görmek gibi şeyler de birer birer on
lara geçti. 

başlıyor veyahut da bir düğmeye basa 
rak sahibini uyandırıyor. 

Robotların artık görmeğe de başla.
dıklarıru söylemiştik. Bu da izahı ol~ 
dukça kolay bir mesele: Burada gene 
baş rolü elektrik oynıyor. Herhangi 
bir eşyadan intişar eden ziya, robotun 
"hassas,, göz adesesine çarpıyor. Bu
rada hasıl olan tesir makineyi işleti
yor. Makine adam size doğru geliyor 
veya gördüğü şey karşısında ne yap
ması lazımsa onu yapıyor. 

Robotlar bu suretle, terakki ede e-
Mesela, Amerikada söylenilen sözü ---------------

anlryan ve ona karşılık veren robotlar LONDRA UNIVERSITESINDE 
var. Ses, bir telefonla akseder gibi, 
robotun kulağından içeri giriyor. Bu 
sesin yaptığı tesirle içerde bir plak 
dönmeğe başlıyor ve siz sorduğunuza 
cevap alıyorsun uz ... 

Bekçi köpeklere de artık iş kalma
dı: Amerikada evleri de makine adam
lar bekliyor. Ayak sesi duydu mu 
robot tıpkı bir köpek gibi bağınnağa 

Bu aym yirmi dokuzunda Londra ü
ni ve;sitesi yüzüncü yılına basacaktır. 
Bu münasebetle Lonıirada büyük me • 
rasinı hazırlıkları yapılmaktadır. Bu 
merasime İstanbul üniversitesi namına 
Tıp fakültesi dekanı Nurettin Ali ile i~
timaiyat enstitüsü müdürü profesör Ö
mer Celal iştirak edeceklerdir. 

de insanlara yaklaşıyorlar, hatta in
sanları geçiyorlar bile. Fakat yalnız 

bir eksik11ikleri var: Yiyip içmiyorlar. 
Bu da, ~üphesiz insanların lehinedir! .. 

En hızlı uçan kuş 
hangisidir? 

Belki bilirsiniz: En hızlı uçan kuş 
kartaldır, derler. Yanlış: Ördektir. 
Fakat bahçelerimizdeki ördekler de
ğil: Ya.ban ördekleri. Kartal ve kır
langıç saatte 45 kilometre uçarlar; 
posta güvercinleri 72, keldik 80, akdo
ğan da 95 kilometre. Fakat yabanör
deği saatte 135 kilometreye kadar çı
kar. Bundan başka, çok uzun müddet 
de uçabilir. O zam.an vasati olarak 
sürati 122 kilometredir. 

1 Gezintiler 1 
iğne deyip de 
geçmiyelim! 

= 

Dün, Üsküdar sanat mektebi
nin sergisini gezdim. Süslü dr.r 

varlar, ipek kumaşlar ve buralar 
üstünde göz nurunun sanat olu
şunu seyrettim. Şimdi artık insa
nın ela tabiat kadar kuvvetli }a

ratışlara erebileceğine ınanı}o
rum. Hatta üstün ola,1 tarafları 

bile var. Tabiat, ancak ince ofok
larından serin bir akmtl geçen 

canll dallarda yapraklar döktü
rür, ~içekler açtırır. Burada insı:ın, 
kuru bir füizden ölmez bir /.a
har fışkırtmıştı. Gergin yapraklı 

ipek çiçekler gördüm, ki kesik! e
rinden dallarının göz VO§ları dam
lıyacak kadar taze ve titrektile'-

Beyaz işler, çocuk eşyaıı, baş

ka başka tuvaletler hakkında bt:n, 
ne söyliyebilirim? Yalnız şu var, 
ki hemen çoğunda İnsan eli d.-ğ
memiş hissini ıJeren tabii bir gü
zellik seziliyor. Bir ipek parçası 

üstüne öyle incelikler dökülmiiş, 
öyle renkler yayJmış ki kendi 
kendime: 

- Acaba bunlar sahiden yap· 
ma mı? 

Diye kaç kere sordum. 
Hele çocuk bCJ§lıkları ... Tel der 

yaklar üstünde avizeler gibi ür
peren bu nazlı, bu şip§irin §e}[e
re göz dalıyor ve hayal, onların 

boşluklarını kumral, esmer güzel 
başlarla dolduruyor. Muhitte de 
bu düşünceleri uygun gösterecek 
bir zenginlik var. 

Hocalar ve çocuklar iyi çalış
mı§lar. Koca binanın sekiz 0 11 o- J 

dasını kaplıyan sergi, bunun en 1 

§anlı bir ıa~di~ir.~ • J 

Sanat mektebinin ortaya koy
duğu eserin madde taralı bu. 
Ben, bu itlerin teknik tarafını an-

S. Ciezgin 

( Lii.tf en sayı/ayı çeviriniz) 

Adana, (Hususi) - Bölgenin dört 
Qlevkünderci dört büyük bataklık son 
3'11Jar içinde tamamen kurutulmuş ve ----
sularından, sulama kanallan açılmak su 
l'etile de büyük istifadeler temin edil
tııiştir. 

., Başlıca dört ve bir de küçük olmak 
~z~re kurutulan beş bataklrğm mesa -
<l aı sathiyesi 1,565,000 metre murabbaı
.. lr ki bu rakam, yapılan büyük işin ve 

!0tıünc geçilen büyük zararın derecesi-
tı' . 

, l 1fade eder. 
I<urutulan bataklxklarr ayrı ayn ve 

tıııntaka mm taka aşağıda bildiriyorum: 
h Sıtma savaşı bölgesinin Ceyhan şu -
besi içinde Hamitbey bucağınm cenu -
b~nda 184,000 metre murabbaındaki su 
ırikintisi, sıtma savaşı tarafından aç

tırılan 500 metre uzunluğundaki bir ka
llat ile kurutulmuştur. 

Ceyhan ve Kozan kazaları arasında 
~lup bu çevre köylüleri için bir sıtma 
daYnağı olan 736 hektar büyüklüğün -
ek· 

t Tılan bataklığı, sıtma savaşı ku-
rı:ınıunun teşebbüsü üzerine 2 - 3 met 
re g . rk w d ~nış ı ve 12,500 metre uzunlugun· 
ta hır kanal açtmlmış ve bataklığı e
be"lit eden sular kanala verilmek üzere 
\llUtunuştur. 
.. Osmaniye şubesi içinde Yaveriye kö
~U arazisi içinde 184,000 metre tnurab
k~t biiyüklilğündeki bataklık ile ayni 
boy a~azisi içinde 46,000 metre murab-
aı buyüklüğündeki diğer bir bataklık 

lltttna. k bb'' .. '] a savaşı urumunun teşe usu ı e 
l Çtırılan 2150 ve 1300 metre uzunluk • 
arında iki kanal ile kurutulmuşlardır. 

1 I<adirli kazasında Kadirli gölü adıy-

l .~ anılan 3000 metre murabbaı büyük
ır· .. 
gundeki bataklık sıtma savaşı kuru -

tııu ~rafından açtmlan 600 metre u
~nluluJıdaki bir kanalla kurutulmuş -

t, 

Çetiner salonlarında y~bancı dil konutulan, ya . 
bancı kadınlarla dansedilen, yabancı mill~tlerin iç • 
kileri ve eğlenceleriyle vakit geçirilen ve yabancıla§ • 
mıı insanlarla dolu olan lstanbulda yaşaYlp bıkma . 
nın şiddetli aksülameliyle sarsılarak Türk lstanbula 
dönüyordu, 

2 

insanlar gibi ıehirlerin de ruhu vardır; insan • 
laTda olduğu gibi ~ehirlerde de nıh uzviyetin hayat 
ve hareketine bağhdır. 

Çetiner, bir zamandanberi bucak bucak dola§a
rak 1stan'bulun Türk ruhunu teneffüs etmek ve ci -
ğerlerini yerli hava ile §İ§İrİp hastalığına deva bul -
mak için çırpmıyordu. 

Çetiner, bahçesinde asırlık çınar ağaçlannm et
rafa kol kanat saldığı ve şadırvanlarının kubbeleri 
üstünde güvercinlerin dem çektiği Süleymaniye ca~ 
miine gidip gelerek ta§ın, çizginin, kemerin nasıl 
kuvvetli bir heyecan ve belagatle konutttuğunu din
leyip hayretin ve hayranlığın engin denizine daJı

yor; yangın yerlerinin arkasından görülen Mihrimah 
caıniini uzaktan seyrederek muvazene ve ahenk gü
zelliğiyle gönlünü doldurup ta§myor; Rüstempa§a 
camiinin çinileri karşJSında saatlerce oturarak renk 
ihtişamını doya doya içine sindiriyor; Sultanahmet 
çeımesinin karşrsına geçerek yuvarla.k köşelere, a1hn 
yaldızlı parm'"k!ıklann nn'atkarane terkibine, sa
çaklardan kai 'eye kad:ı.r ince, narin, zarif bir dan
tel gibi işlenen oymalara, beyaz, penbe, yeşil taşla
rın gönül ~1-n renklerindeki uygunluğa baktvor; 
Kanhcadaki ;J.ci ,.•üz elli seneı:k Acma Hüseyin Paşa 
yahs•nm fev~--liide san'atkarane altın yaldrzh tava
nını h"'h<=!r ::-1{,, d., oraya kadv giderek kırrrı~zı boya
lan dökülırüs. tahtı:ıhn çürümüş eski yapı ile karsı
laııınc<'t Ö~c"I hüzün duvi'u; b;nııı insıotn'\ üm~ .. ıı:izlik, 
verecek kıdar vlrandı; bahçe kapısından girinceı' 
mermer bir kaideye oturtulmu§ bir havuz içinde 

ıelıebil tarzınla bir fıskıye ile kar§tla§tı; binanın 
içinde albn yaldızların parıltısından tavana bakmak 
mümkün olmuyordu; denizin tatlı akisleri, tavanda
ki albn safihalannı harekete getiriyor sanılabilirdi, 

göz kama§tıncı bir •§ık çağlıyanı ile kar§ılaşılıyor

du; dört köşeli bir kubbe yanında mıustatil üç kub
be yükseliyordu; denize kar§ı gelen duvardaki do
Jap kapaklannın ve kapıların oymaları, sedef kak
maları harikuladeydi; pencerelerin üstleri tavana 
kadar nakışlarla süslü idi; boyalı bir çerçeve, mat 
renginde altın üstünde çiçekler bu nakı§ları .zengin
leştiriyordu; yine altın ya1dızlı ve s.aksı içinde ç.İçek 

demetlerini gösteren tekiller dayanılmaz bir güzel
likle eski Türk dekoratif sanatının muhteşem örnek· 
leri olarak göze hayranlık veriyordu. 

Çetiner, belediyenin Bayazıtta kurmakta oldu -
ğu şehir müzesine giderek duvarları çepçevre süs
liyen eski İstanbul resimlerine hayran hayran baktı; 
on sekizinci asırda htanbula elçi olarak gelen Mar· 
gi Dö Bonnak'ın selaretnamesini, Macam Montegü
nün şark mektuplarım, on dokuzuncu asır İltanbu
Junu anlatan lngiliz kadın seyyahı Mis Pardoenun 
The Beauties of the Bosphorus'unu okudu, bu kitap· 
taki eski Jstanbul resimlerini gözleri zevk ve neş'e 

ile dolup panldayaraık içine içire içire seyretti; §U 

neticeye vardı ki eski htanbul tabiat güzelliğine in
san zeka ve ihti.mamının ilave ettiği san'at ve zevk 
mahsulü eserlerle, bahçeleriyle, havuzlanyle, çeşme
leriyle, camileriyle, medreseler~yle, §adırvanlarıyle, 

evlerinin altın işlemeli tavanlanyle, bina kapılarının 
hendese güzelliğini söyliyen oyma)arıyle, hulasa her 
şeyite yerli rubu ifade eden tek bir üslu bün hakimi
yeti altında bir şehirdi ve 1bunun için güzeldi; fakat 
vaktaki daha on sek:Zinci asırda üçüncü Selimin 
kız karc!eşi Hatice Sultan için İtalyan mim.al'! Me
Jing tarafından yapılan sarayla Türkiyeye giren 
ecnebi mimarisi on dokuzuncu asırda Dolmabahçede 
ve daha sonra türlü kötklerde, devlet dairelerinde 
ve diğer yapılarda yer yer kendisini göstermeğe 

başlamı§tır; ogün bugün., şehrin uzviyetinde basıl 

olan yabancı hayat ve hareketin izleri arasında şeb- , 
rin ruhu dedirgin olmuştur; tstanbulu günden güne 
çirkinleştiren, bozan, dağıtan, kaybeden üslupsuz • 
lukturl 

Türk fstanbulu Topkapı aarayr müzesinde 
minyatürlü kitap yapraklarmda, tezhipli ciltlerin 
içinde, hah nakışlarının araHnda, mankenlere giydi
rilmiş eski Bursa kumaş!annm Örgüsünde, ok, yay, 
tolga ve kalkan koJleksiyonlannda arıyan Çetiner, 
yüksek bir medeniyet ve sanabn ifadesi olan bu eser
lere baktıkça büyük bir zevk duyuyordu; fakat iste-
diği kadar tatmin edilmiyordu l 

Eksik bir şey vardı, Çetinerin arayıp bulamadı

ğı bir §ey vardı; bu eksik şey genç adamın nıhuna 

hala huzursuzluk veriyordu. 

Son günlerdeki antikite merakı arasında derli 
toplu, yaşlı başlı, müeddep, an'aneye bağlı, tem:z 1 
duygulu, kibar tavrrh bir kaç dost edinmıişti; Çetin-
er bunların sohbetlerinden hotlanıyor, bilgilerinden 
faydalanıyor, onlarla düşüp kalkmaktan zevk duyu- l 
yordu. f 

Bunların içinde bilhassa bir Latifi Beyefendi 
vardı ki temiz manalı yüzü ve açık kalbi kadar te
rniz dö§eli evi ve dostlara daima açık kapmyle et
rahnda geni§ bir sempati halkası gezdiriyordu. Bey, 
efendi gibi ünvanların kaldmlmrt olmasına rağmen 
bu sıfatları kuJlanmaya alıtmı§ olan nesil, belki bir 
zaman dilini bu sözlerden kurlaramıyacak; fakat 
Latifi Beyefendi için bu ünvanlar sadece kuru bir 
te,rifat ifadesinden ibaret değildir, zira gün gÖrmÜb 

kimi), varlıklı ve eli geni§ Mr ıı.dam olan Latifi Bey
efenı:!i, işte kısa bir temasla an1a§ılıyordu ki sahiden 
eski tertip_ bir "Beyefendi,, dir. 

.(Arkası var) 



tini hiç olmazsa vilayet merkezlerin
memurluk hJyerarşlsini h'iç mevzuu bah- de artırarak hem hü.kfunet, hem parti 
settirmiyecek olan kyrullarlın ilk ka- uzuvlarına ayni kudretle yaymıya ya- İSTANBUL _ 18 muhtelif plak • 
deme seçlmlnde olsun rey sahibi olması rıynn bir milkessüe eksikliği vardı. tar. 19 haberler. 19,15 hafif orkestra e
siyast seçim haklarını lafzı murat kal- İktidar mevkiine bir hüküm.et getiren serleri. 20 Bayan Babikyan (Soprano) 
maktan kurtarmanın ilk şartı sayılmaz bir partiye ne kalıyordu? Maksada da- piyano: Laıenski. 20,30 stüdyo orkes· 
mı? ha kolay varmak için hUkUmeti arka- traları. 21.30 son haberler. Saat 22 den 

(Vat yanı l incide) 

Sanayi şubesi 
1 

Istanbul Komutanlığı ıı 
Satınalma Komisyonu tlinlan -------------.! 1 ica1et Odasında yerıi 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko-

mutanlığı er;tının ıenelik ihtiva- teşkıLô.t yapılıyor 
cı olan elli bin 50,000 kilo sığır İstanbul ticaret odası genel sekrete" 

ri Bay Cevat Nizaminin teşkiline )\1 ' 
etine verilmit olan fiat makamca k zum gördüğü sanayi şubesi kurulrıl8 

pahalı görüldüğünden 24 haziran üzeredir. Haber aldığımıza göre oda tct" 

Fakat şefler, bugUnlilk, valiler ve lamak, korumak, intihaplan kazanmak, sonra Anadolu ajansının gazetelere mah 
umum! müfettişlerden ~kasının ken- her tUrlU sosyal teşekküllere nizım sus havadis servisi verilecektir. 
di resmi vazifeleri hududunun dışında- ve bir nevi ihtiyat kuvveti olmak! r------------·---.ll 
ki parti faaliyetilc doğrudazı doğruya Bunun yerine parti teşekkülleri yer 

936 çarpmba günü saat 16,30 ka- kikat ve ihbarat şubesi ikiye ayrıtaca1'ı 
palı zarfla alınacaktır. Muham- bir kısmı sanayi ve bir kısmı ticaret ıtt 
men tutarı 11,990 liradır. ilk te- besi haline getirilecetkir. Söylendiğine 
minatı 899 lira 25 kuruıtur. Şart- göre ticaret kısmı müdürlüğüne ısaf 
namesi her gün öğleden evvel Ko- Galip Bahtiyar ve sanayi kısmı müdiil" alAkalanmalarma lüzum görmüyorlar yer ba§ına geçenlerin mizacına göre 

ve yalnız ilyönetim kurullarına mansup ya sadece icrada olan kuvvet üzerinde 
reis verebilme yolunda tüzükte yazılı mürakabe rolilnil alıyor, ya hükfımetin 
ısallhfyetin valileri, bu heyetlere vasıtalarile tahakkuk ettirilecek i§ler
bqkan yapma suretinde umumi bir de icradan bir eliz olmıya kayıyordu. 
kaide haline konması demek olan tat- Milrakabe bahsinde, kanuni milrakabe 
bikatı maksada yctiş'ir buluyorlar. uzvu olan Kamutay üyeleri, icra bah-

• • • sinde hilkfimet mUmessillerf arasında 
Bu izahlardan sonra, hadiseyi ka- hazan tedahUle, hazan tesadUme, fakat 

nun yöntlnden her tUrlü münakaşanın herhalde önü alınması llzım gelen 
Oatüne çıkaran kendi bilylik ehemmiye- bir enerji lsraf ma yol açıyordu. 
ti seviyesinde mUtalea edince ilk söy- Son karardan eu mUsbet neticeleri 
tenecek söz şudur: alacağız: 

Cumuriyet Ha.Ik Partisi iktidar mev- Vasfı inkılapçı olan Parti yarın g(l-

BORSA 
22- e. 036 

llbalanncla 7dcln lfareW olanlar, be 
rlade muamele cUl"fllllerdlr. aakam.laİ 
...a U de kaPIUlJI •bt fJ,yatlan m. 

PARALAR 
• Loadr. 627,·- •Viyana t•.-
•Npyork llıli- • Kad.rtd 16 -
• Parla l86 - • BerUıı 00.-
• KllAııo IU6- • Vareo•a 22-
• Brilkael _, _ 

• Budapeıte 2•.-
• Attna ll!.i lıO • BU!uet 16.-
•Cenevn 800,- •Belgrad 62.-
• Sotya llö- • Yokob.ame ~-
•Amaterdam 6'.- •AJtm ıı76 -
•Prat 88- •B4nknot m-
•Stokholm IJH-

ÇEKLER 

kiinde olmıyan bir partiden başka bir ya bir başka parti çıkarmış da ekseri
mahiyette ve iktidar mevkiinde olan yeti alır, yerini ona bırakırmıe gibi 
bir partinin de ba§ka bir mes'uliyeti bir ihtimali nasıl emniyet ve kat'iyyet
olduğunu §imdi daha iyi tanımış, bir le reddettiğini söylemiş olacaktır. 
kelimeyle, daha olgunlaşmış, normal- Valinin eline aldığı bir teşekkülle • ı..oncıra 681.W • VIya.na 4,19ın 
leşm.İ§tir. valinin emri altında olan resmt sıfat- • NnyorJıı 0.792b • Kadrtd fı.8276 

Bir memlekette muayyen bir fikrin lar arasında karşılıklı olan hiç bir ya- • Paril 12.~ • BerUıı l.971r> 
b ı k d • Kll&no l0.1176 • V•...,. 19u7 maddeleşmesini istiyen siyasal bir te- ancı ı uygusu kalmıyacak, bunun • Br11bet 6.&9C> -,,..va 1• ., 

fekkUliln, O fikir milletçe kabul edile- yerine birlik, beraberlik duygusu inki- • Attna 6' 61C> : ~ll~::b 
rek, işbaşına gelmesi teşekkllle vücut §af edecektir. •Cenevre lıl.4ôM> • Belgrad ~lı 0026 
veren ve bunda derece derece bı:ış olan Vali parti teşkilatına sık sık ve ya- • 8otJa ıss.1r>s2 • Yokohama ~.6890 
hıısanlarm teşri gibi, icra gibi mes'uli- kından temas etmenin verdiği im- • Amıteraam ı.ıwrı • Moskova ~19.ıu 
yet mevkilerinde derece derece yer al- k~la hUkfımet işlerini yUrUtmekte da-

1
_•_Prac ____ ıD_.ı_M:ı __ •_s_ıo_kh_oım __ B_~ __ 

11 
ması demek olduğu halde, halk hü- ha dikkatli, daha basiretli ve daha mu
kOıneti yerine ~ir bakıma istilacı kuv- vaffakiyetli olacaktır. 

ESHAM 
1f Ba.alwo 1080 I'ramVQ tt.W 

vetle anlaşma demek olan meşruU bir Partilerin dilekleri bazan şu ve bu •Anadolu ~uo Çtmeııt" 98:, 
hUküındarhğm bize bıraktığı fırka fik- mevkiden geçerken şu ve bu mahiyet- •Reji ı so Onyon Det. o oo 
rl §U oldu: Millet meclislerinde ekseri- te bir ihtirasın çamurile bulanmış ola- Şlr. Bayrty t6CXX> Şark Del JOO 
yet almak! Bu meclisten bir hükUmet bilirdi; şimdi halkın arzuları için Merkez Bank 67 7C> B&lya J 00 
te§kll etmek bile sonraki bir terakld doğrudan doğruya icranın mümes- u. Stgorta .oo Şark m. ecza > 00 
idi. sili olan vali, şikayetleri için doğrudan 

1 
__ Po_n_om_on_b __ 8_·60 __ T_eı_.ot_0_n ___ o_oo_11 

Ittihat ve Terakkinin uzun müddet doğruya en yüksek mürakabe 11zvu o-, 
perde arkasında kalarak, hattA kabine- la.n meb'us veya umumi milfettiş ken-
ye kendinden bir adam bile koymıya dilcrine muhatap olabilecek, vali, meb
cesaret edemediğini biliyoruz. Bir biri- us, müfettiş halkın yüreğini daima 
birinin içi ve dıı;ı sayılmam icap eden açık. daima hakikati söyliyen halkın 
iki teşekkülün devlet reisliğile ~arti dilinden dinliyecektir. 

tstlkrazlar Tahviller 
• 1933 T..Bor. J 21.0'Jlı l!:lelrtrlk 
• • • • O 19,70 Tramva7 
• .. • .. m 19.00 Rıhtım 

lltik.DahJU Dl> 00 Anadolu ı 
• Ergeni taUk. 00, Anadolu D 

1928 A U 10.00 Anadolu m 
8. Erzurum Y7 Bb * lıılümd81.J A 

.AJ,Qı 

tll,70 
IH)tı 

~8 l?tı 

(11.20 
•7 '1> 
tıl tıO 

genel ba.5kanlığında bir birleşim nok- Hüktlmetin dUşUndUğU ve yaptığı 
tası bulduğunu cumuriyette ve Ata- hiç bir zayiata uğramaksızın halka ya
türk'Un müvaznn bilmiyen idaresinde yılacak, söyliyenler işbaşındaki parti, ı;:==============~I 
gördük. Valilerin parti kurultayların- rlinliyenler işbaşındaki hUktlmet mes- Takvı·m SALI Çarşamba 
da partilerle temasa gelişlerini ise an- uliyetini daha yakından duyarak çalı- z3 Haziran 24 Haziran 
cak son beş yıl içinde g5rebiliyoruz. §8.caklardır. 4 R. Ahir 5 R. Ahir 

Bununla beraber, itiraf etmelidir ki, Vill\yet merkezlerinde vilayet yöne- GUD dofulu 4 29 4 2Q 
parti teşkilntile onun kurduğu hüku- tim kurulln.rfle çarpışmanın kaldırdığı ~~ ba:~azı 1 ~·~Ü 1 ;•;g 
metin yüksek idaresini tutan eller bir kaza kurullan ilyönkurul başkanlığının Oğıe oamazı 12 rn ı 2 rn 
parti ile devlete temel olan halk kütle- vıililere geçmesi Uzerine tahmin edilir lklnd! namazı ı 6, ı .3 1 6, l.i 
af biribirinin ayni olduğu halde iki tc- ki hayata dönecek, valinin başkanı ol- Ak§&ID na.muı 19,39 19.4U 
fekkillÜ bu iki nokta arasında biri birine duğu heyetten kaza işleri kendi Yatsı Dam&m 21.40 21,4 ( 
daha sıkı yakla~p bağlıyacak bir yerini alarak, Halkevleri, iş zilm- y~~ gQnlen ~·}! ~·~~ 
tedbir ihtiyacı zaman zaman kendisini releri üzerine kurulmuş ulusal te- Yılın k&Jaıı C11Dler1 J 9 ı ı 90 

duyurmaktan geri kalınıyordu. şekküller daha çabuk gelişecektir ========::::=:=::=:::::::::ı 
Siyasi tarihi birden ziyade parti ye- ve valin.in bitaraf .. idaresi al- 7 h . 

t d L-1a ıre satışı 
tiştiren ve yaşatan bir memleket için m a yerlı ve genç kabıhyetler daha ı---------------1 
hllkfunet makinesini işleten eller için- çabuk ve daha çok kendini göstermiye 
de aldığı emri olduğu gibi yerine ge- fırsa~ bula~~ktır. . . . 

btaııbul Clcare& " &ab1ro bOraumda dlhı 
nmamele sGreo (kllo) maddelerı 

Nev'i: 

Buğday (yumutak) 
,, (ıert) 

lıtf. P. 
Enu 

,, (kızılca) 

7,10 
6,20 

6,25 
4,5 

5,15 
6,32,5 

65 
52 

Arpa 
Çavdar 
Mısır (san) 
Yapak (Trakya) 
Keçi kılı 

Kf. P. 
l!:ıı çolr 

7,20 

7 

tirmekten başka türlü bir harekete ka- Bızce Türk mılletinin en çok kuv
dlr olanuyacak bir zümrenin başka bir vetıenmiye ve kuvvet kaynaklarını en 
partinin iktidare gelmesile neticelenen çok tasarruf etmiye muhtaç olduğu bu
her seçim sonunda dedirgin olmıyacak ~l~rde bu. k~rarın milli müda~aa b~t
bir istikrar teminatı bulması elbet doğ- ç~sını on mıslı ar~ı~ış kadar bır dege
rudur; fakat birden fazla parti bulunma r~ .var. Bu degerlı kara:ın ilk tat
m sebebine dayanan bu teminata sebep bıkındc genel sekreterhktc geçen 
ortada yokken gene sarılmış gibi gö- ~rucu ve i~ibatçı hizmetini tak
rUnmekten fayda yerine zarar çıktı: dırle anacagımız Recep Peker'e 
Parti hilkftmet teşkilatında vazife alan halef olan Dahiliye vekilinin bir de 
elemanlar partiden mesela bir ihtisas, Şükrü Kaya gibi iyi tanınmış, çok se
liir iş bölümü bir maddi imkansızlık vilmiş bir halkçı, tecrübesi yıllanmış ----------------"

1 

zaruretile değiİ, sadece hükfımet me- bir idareci, kuvvetli bir fikir ve inkılap 
muriyetine geçmiş, partiyi gayri resmi, ~ahs~yeti olma~ı da umarız ki bu yeni 
yabancı sayması icap etmiştir diye çe- ınkılap hamlesıne mukadder olan mu

Wyordu. ~rek hUktlmet gerek parti vaffakiyetin yakınlaşmasına çok hizmet 
legkil!tındaki unsurlar hükumetle par- edecektir. 

Hakkı Tarak Us inin merkezde iş ve mes'uliyet birliğin
den doğan sıcaklığı mesafe uzadıkça ıaımr.nnırnıııuıııııııımıuı ııımıııınımıııı nııııı11111ıınmnn111ımmıımıınn-

M. M. Vekaletinden: 
hissedemez oldular. Cereyanın kuvve-

laf"am. Fakat ıunu da söyliyeyim, 
lıf düne kadar gözümde iğne: siv
ri '1ir demir, ara sıra ele batan, 
lüzumsuz kıskançlıklara alet olan 
zararlı bir feycli. Sergiyi gördük
ten sonra ona ela lırça, kalem, 
minkar gibi yaratıcı varlıklar ara· 
anda yer verelim. 

Ba mektepler, Türk kızının pÖ· 

ıniilii kalan değerlerine zengin bir 
lıaynak olrıy:Jr. Kuranlarla yaşa -
6mlara, 1ıer gün biraz daha ileri 
•Btürenlere ne mutlu! 

S. Gezgin 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subaylara 
Lira Kr. 

154 50 
139 05 
108 15 

92 70 
.. 77 25 

61 80 
Bir ~ehit ailesi öksüzle· 
rme 

Erlere 
Lira Kr. 

77 2fi 
61 80 
46 35 
30 90 
ıs 45 
ıs 45 
ıs 45 

1485 sayılı kanuna göre savaı 
sakatları ile §ehit öksüzlerine ve

rilecek ikramiyelerin tevziine baı-1 
)anmak üzere havaleleri Ziraatı 
Bankasınca ıubelere gönderilmek-

HALK 
OPERETi 

Taksim Bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

BAY BAYAN 

Yazan: 
Mahmut Yesari, 
Necdet RüştU 

Muzik Sezai Asaf, Se) ......... ı Asaf. 
Pek yakında yeni operet: RAHMET 

EFENDİ Telefon: 43703 

tedir. Bu sene bundan haıka tev
ziat yapılmıyacaktır. Bu sene tc.p

lanan paraya göre 191 sayılı tef
ıir kınarına göre harp malulü o
lanlarla 2591 sayılı kanuna göre 

harp malulü hükmünde askeri 
malullerin derecelerine ve fehit 

öksüzlerinin her birine düıen his

ıo yu~rda gösterilmiıtir. 

(34) (3461} 

lüğüne Bay Hakkı Nezihi tayin edile' 
misyonumuzda görülebilir. istek- 11 cektir. Yalnız bütçe henüz vekalette 
lilerin ilk teminat makbuz veya ur gelmediği için teşkilat yapılamamıt ~ 
mektuplarile 2490 No. lu kanu- Bütçeinin bir kaç güne kadar gelaıt" 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve- beklenmektedir. 

saikle beraber ihaleden en az bir HAKKI NEZİH! GELDi - Tic•' 
saat evveline kadar teklif mek- ret odası tetkikat şubesi müdürü /\'I' , 
tuplarıru F ındıkhdaki Komutan- rupadan dönmüştür. İki ay kadar ıne 
lık artbrma eksiltme komisyonu· zuniyet alarak muhtelif memleketıerill 
na vermeleri. (3161) sanayi ve ticaret müesseselerini ziyaret 

• • • 
Komutanlık Birlikleri ihtiyacı 

için 28,000 kilo yazlık patates 24 
haziran 936 çar§amba günü saat 

16 da açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin edilen bedel 1960 li
radır. llk teminatı 147 liradır. 
isteklilerin vakti muayyeninde 

teminat mektup veya makbuzlari
le F ındıkhdaki Komutanlık art

tırma eksiltme komisyonuna gel· 
meleri. (3160) 

* • • 
Komutanlık hayvanatı için alr 

nacak ol:ın 330.000 kilo yulafa 

verilmiş olan fiat makamca paha

lı görüldüğünden 26-6-936 cu

ma günü saat 15 de pazarlıkla a· 
hnacaktır. Muhammen tutarı 
17094 liradır. isteklilerin 1282 li

ralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındıkltda 

Komutanlık satmalma komisyo -
nuna gelmeleri. (3485) 

Feriköy Avukat caddeıi Ortanca so-
kağında No. 13 Samiye. 

Usküdar İkinci noteri: 
Devir mukavelenamesi. 
Üsküdarda Araba meydanında 16/ 

18 No. lu tahan fabrikası sahipleri Kir
kor Takforyan ve Agop Gümüşyan ara
larında aşağıda yazılı olduğu üzere de
vir mukave1':si akdedilmiştir. Şöyle ki: 

M: 1 - Akitlerden Agop GümUıyan 
Usküdar ikinci noterlik dairesince tas -
dik olunan ve müddeti hitam bulan 16 
nisan 934 tarihli ve 1585 No. lu ortak
lık mukavelenamesile haiz olduğu bü • 
tün hukuku diğer Kirkor Takforyana 
devrederek fabrikadan alakasını kes -
mi' olduğunu ikrar eder. 

M: 2 - Akitlerden Kir kor Takfor
yan dahi deviri mezkuru bilkabul fab-
rikanm bütün hukuk ve vecaibine ma· 
lik, mütehammil olmağı kabul eyler. 

eden Bay Hakkı Nezihi kendisile göril' 
şen bir muharririmize gitiği yerıerdC 
sanayi müesseselerini, fabrikalan geıe: 
rek tetkikatta bulunduğunu ve seyahati' 
nin hususi olduğunu aöylemiıtir. 

ESNAF CEMiYETLERİ MUDUıt" 
LUGU - Esnaf cemiyetleri mUdürU lJ. 

• Mehmet Alinin istifa ettiğini yazınıt 
tık. öğrendiğimize göre cemiyet ınil ' 
dürlüğline §imdilik mürakıplerden saf 
Nihat getirilecektir. 

İPEKLİ KONTENJAN - tsparı' 
ya hükfimetine 20 bin kilo ipekli mttı' 
sucat ithali için kontenjan verilmiş "e 
alakadarlara bildirilmiştir. 

FIRINCILAR HEYETİNDE ıs'l'1' 
FALAR - Fırıncılar heyeti azasındaı' 
şimdiye kadar dokuz aza istifa ettnit • 
tir. Ticaret odası istifalann sebebini tet 
kik etmektedir. 

MEVLUT 

Sofu Mehmetpaşa hafidesi ve medl' 
leket yavrularının terbiye ve irfanırı• 
uzun zamanlar hizmet eden Sofu Meb· 
met paşa mektebi müdür ve miles!ifl 
ve İstanbul barosu avukatlarından ,,e 
İstanbul hazine avukatı Kimi Ndfdl 
Dilman'ın annesi ve avukat Besim şe· 
rü'in ablası merhum Hatice Mihrieslt 
Şerifin ruhuna ithaf edilmek uıertı 
4 temmuz 936 cumartesi günü öğle 
namazından sonra saat 14 de üskUdll1' 
da Yeni camide mevlUthım Bay 'fJııflf 
Kemal ve hafız Ferit taraflarındsl' 
McvlfıdU Nebevi okunacaktır. l{E'ndl• 
sini sevenlerin hazır bulunma?ıırıııl 
dileriz. 

ERAZI TAHRiR iŞLERi 

Maliye Vekaltei vilayet ve knzalaf" 
dan, arazi tahrir komisyonlarının it' 
terini takip için cüzütamlarrn isimleri 
ni istemiştir. Ayrıca, tahrir komisyoıı· 
larının her ay hazırladıkları aylık me
sai cetvellerinin de diğer ayın sonun• 
kadar muhakkak postaya verilmiş bU' 
lunma.ccı için emir verilmiştir. 

Trakya ve İstanbuldaki arazi ta!t• 
rir heyetlerinin teftişine memur edl· 
len tahrir müfettişi İsmail Rıfat tet11' 
muzun ortasına kadar tsta.nbulda bU; 
lunduktan sonra ~ıra~ilc Traky8dal< 
komisyonların teftişine çıkacak, ve btı 
teşrinicvvelin sonuna kadar dev:urı e
decektir. 

M: 3 - Akıtlerden Kirkor Takfor
yan diğer akit Agop Gümüşyana fab • 
rikadaki susam kurutma makinesi be -
delinden dört yüz lira vermeği kabul 
ve bunun üç yüç 1irasını 1 temmuz 936 
da ve yüz lirasını da ilk taksit 1 T. ev
vel 936 da olmak üzere muntazaman 

====---=~~~~~~=====~ 
ve müteakiben yirmişer lira vererek beş 
ayda ödemeği taahüt eyler. 

M: 4- 1 temmuz 936 da üç yüz ve -
rilmediği takdirde işbu devir muamele
si bilklilliye hükümden sakıt olmuş ve 
ortaklık advet etmiı olacak ve i§bU üç 
yüz lira miadmda verilip te diğer tak
sitlerden her hangisi vaktinde verilmez
se taksit şartı kalkarak muacceliyet kes 
bedecektir. 

M: 5 - Fabrikanın kayıtlı ve ka • 
yıtsız resmi ve gayri resmi bütün dü -
yunatı ve matlCibatı Kirkor Takforyana 
ait olup Agop Gümüşyanın işbu düyun 
ve matlUbatta bir guna alakası kalma • 
mıştır. 

M: 6 - Devir muamelesinin üçün -
cU şahıslara karşı hüküm ifade etmesi 
kanunu ticaret mucibince ilan tarihin
den itibaren on beş gün gcçmesile ka· 
bil olacağından işbu on beş gUn için • 
de herhangi bir alacaklı çıkıp Kirkor 
Takforyandan istifayi hak edemiyerek 
Agop• Gümüşyana mUracaat ve mUza -
hama eyler ise yine devir hUkümsUz ka· 
lacak ve hukuk ve vecaibi sabıka tama· 

Dr. Hafız Cemal 

Da/ıi/İyf! Mütehauı., 

Pazardan ba~ka günlerde öğlede• 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar 1" 

tanbulda l>ivanyolunda ( 104) nurnıt' 
ralı husmd knbln~c;fndt' hR.Staıarıtd 
kabul eder . ~alı, cumartesı günleri 

sabah "9 1 2 . 12·· saatleri hakiki fı• 
·11• karaya mah ustl!r Herkesin halı 

.. e fi gorc muamele olunur.Mua.)enehaf1 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38" 
Beylt-rbeyı 48) 
il 1111 

men avdet eyliyecektir. İ§bu devir rnı.1" 
kaveJenamesi bir nüsha olarak tarııidl 
edilmiş olup iki tarafa ve ilana biref 
tasdikli örneği verilecektir. 

Akitler: ttsküdarda araba ıneyda ' 
nında 16/18 No. lu tahan fabri1<891 

sahipleri Kirkor Takforyan ve }.go~ 
Gümüıyan. (V. No. t6S01 

K. Takforyan: ~ 
A. Gümüıyan: nro-



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sat.ınalma komisyonu ilAnları 

14850 ton Lavamarin kömürü 
t' Tahmin edilen bed~li (193050) lira olan yukarıda mikdarı ve 
llııi Yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal
:• K.,miıyonunca 23 l~mmuz 936 tarihinde per embe günü saat 16 
~kapalı zarf ile ihale f:dilecektir. ~artname (dokuz) \ira (66) 
lla ru§ mukabilinde Komisyondan verili, Taliplerin muvakkat teıni-

.. t 0ıan (10902) lira (50) kuru~u havi tek!if mektuplarrnı mezkur 
4nd, aaat 14 e kndar Komisyona vermeleri ve kendilerinin .Je 
\' 9o numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik le mezkur gün 
e &acıttc komisyona müracantlan. (3150) 

1255 ton Kriple kömürü 
} l'•hınin edilen Ledt:li 17570 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
;ıı}ı malzeme Askeri Fa brikaleır Umum Müdürlüğü Satmalma Ko
'tt1•Yonunca 21 temmuz 936 tarihinde anh günü saat 15 de kapalı 
\' tf ile ihale edilecektir Şartname p~rasız olarak Komisyondan 

1~i!ir. Talıplerin muvakkat teminat olan 1317 lira 75 kuruşu havi 
lıf mektuplarını mezkur güııde saat 14 e kadar Komisyona ver

~tler ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddcle
ındelti veaaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları . 

(3148) 

2000 ton Jeneratör kömürü 
,. 1' ahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mikdarı ve cin
~ >'a~dı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür!üğü Satınalma 
~tniayonunca 22 temmuz 936 tarihinde çar~amba günü saat 15 de 

Palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (30) kuru' 

~llkabilinde Komia) ondan verilir. Taliı. lerin muvakkat teminat olan 

~19SO) lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e ka

~ •r komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

\'e 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona 
~·· Uracaatları. (3149) 

i"u~.mzrrw.tm) 
'tin~i Mikdarı Muhammen 

bedeli Lira 
llk teminat ihale günü 

Kilo 

650 

l\uru fasulye· 1500 
't Urnurta 65000 adet 

~ey~z peynir 600 
~ 8.fer peyniri 400 

ercimek 100 . 
~Uhut 200 
~~j~talin yağı 200 
ırins 12000 

~l'pa 4200 
Sa.ınan · 2000 
~el>ek 2200 
~~ 800 

110 

225 
975 
180 
180 
20 
24 
96 

28SO 
210 
40 
66 

176 

Lira 

8,30 

17 
. 73,50 

13,50 
13,50 

1,50 
2 
7,50 

216 
15,75 
3 
5 

13,50 

26/ 6/ 936 ru· 
ma saat 15 de. 
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l't Gural:)a hastahanesine alınacak o!an yukarıda cin:ı ve mikda· 
~ l'aııiı 13 kalem erzak ayrı ayrı eksiltmeğe konmurtur. ihalesi yu • 
tı 'tıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Bnşmüdüriyeti binasmda topla· 
d ln komi:ıyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kalemin· 
ttıe 2Örülür. fatekliler pey akçelerile birl ıkte ihale saatine kadar gel· 

tleri. · .(3209) 

Tekirdağ Vakıflu Memurlu ğund3n: 
~ 1 - Tekirdağındn Çukur Çeşme mevkiinde kıirgir iki dükkan 

Pılacaktır. Keıif bedeli 1904 lira 87 kuruştur. 
2 - Bu i'e ait şartnameler ve ev:ak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
8 - Mukavele projesi 
C - Fenni §artname 
D - Husuıi tartmıme 
E - Keıif defteri 
F - Resim 

l lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak alabiHr 
er. 

't 3 - Eksiltme 6 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 13 de 
ekirda.ğı Evkaf idaresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuli!e yapılacaktır. 
l 5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 143 lira muvakkat 
l~tninat vermesi ve bundan başka aşağ:daki vesikaları göstermesi 
l\ıtındrr: 

A. - Ehliyetini ispat eder vesika 
8 - Bu ite benzer yaptığı ba§ka işlere ait belge. 

~ Ehliyet vesiknsı eksiltme gününden laakal sekiz gün evvel ib
ı ıediJecektir. 

t it 9 - isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saate kadar Tekirdağ 
\t af memurluğuna müracaatları ilan olunur. .(3214). 

Istanbul Harici Askeri ı 
Kıtaatı ilanları 

ı---
1 - 936 - 937 ders senesi için 

Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri

le Kırıkkaledeki Askeri San'at li-

sesine ve Konya, Erzincan AS. 

Orta mekteplerine talebe alına-

caktır. 

2 - Kabul ıartları AS. lise ve 

orta mektepler talimatında yazı· 

lıdır. Bu talimat askeri mektep-

lerde ve askerlik tubelerinde gÖ· 

rülebilir. 

3 - isteklilerin a,ağıda yazı

lı hususları da göz önünde bulun

durmaları lazımdır. 

'A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 Temmuz 936 da bat· 

lar ve 10 Ağustos 936 da biter. 

Müsabaka imtihanı da 15 Ağus

tosla 21 Ağustos tlrasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundukla

rı yerler haricindeki mevkilerde 

oturan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 Temmuz 936 tarihine ka· 

dar bulundukları yerlerin asker

lik tube~erine müracaat etmİ§ ol
maları lazımdır. 

C - Kabul ıartlarmı tatıyan 
istekHler evrakını tamamlattırılrp 

askerlik ~ubeleri vasılasile mekte· 
be göndermeleri ve mekteplerden 

davet vaki olmadan hiç bir istek· 
li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 

girmek için davet edilen istekli

lerin imtihan yapılacak yere ka

dar gitmek ve İmtihanı kazanma· 

yınca geri dönmek için yapacak
ları masraflar tamamen istekliye 

aittir. Bunun için de gidiş ve dö
nüt masrafını beraber götürmesi 

lazımdır. 

E - İstekli mektebe kabul e

dilmediği takdirde hiç bir hak id· 
dia 11:demez ve bir sene terki tah· 

sili olan~ıır da mektebe alınmaz . 

lar. 

4 - Mektepler leyi; ve mecca· 
nidir, Talebenin ia!esinden başka 
giydirilmesi, techizatı ve kitapla· 

r ı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her a.y bir miktar maat da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakı· 

.... _ .................. c:.-----.. ·····-··----····· .. ··---.. ··-·-............. .._. ___ ~~~ 11 ......................... - .. - ........................... - ....... _._,._. __ .... _ ....... __ -:::::::il 

P. Paırasıız Doktor. ıı 
ı· .. 

ij KURUN hekimleri mektupla soru- il 
ji )anlara da cevap vereceklerdir fi 1 •• 
i KURUN olruyuculanna yeni bir .) tenzilllt yapacak ve her türlü kolay·~~ 

lı • •• il bızmette bulunuyor: Parasız mua lığı gösterecektir. ~i 

f.İ yene.. . . RADYOLOJIK VE OPERA T!K ~E 
: K U R U N hekımlerı İstanbul MUAYENELER :: 

ti BEYOCLU, KASIMPAŞA ve KA- 5: 
~S D ı K ö y taraflarında hcıfta _ Doktorlarımı2 tarafından muay· !i 
U da birer gün KURUN okuyucularını yen gilnlerdc yapılan muayenelerde fi 

il parasız muayene etmeye hazırdırlar. bazı radyolojik ve operatik mua. H 
1 Bundan istifade etmek için sadece yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· H 
!ı KURUN okuyucusu olmak ve neş· mliş ve bu gibi hastalardanji 
Si rettiğimiz kuponlan kesip biriktir· Şişlideki Şifa Yurduna ve • iE il mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· ya Kadıköyünde Moda caddesinde H 
.: ayene için yetecektir. Röntken apartımanında Röntken mil. ii 
ii MUAYENE YERLERi tehassısı Bayan Saadet Kamilin muaiS 
~f yenehanesine müracaat edeceklere a· SS =: İstanbul için muayene yeri Kurun •• 
i: zami tenzilat ve teshiHit gösterilmesı:: 
g idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka kararlaştmlmı~tır; ancak bunun i. !! 
•• ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· .. 
Si çin önce idarehanemize yedi kupon ii •• nında '"VAKIT" kütüphanesine mil· •• 
:! getirmek ve sağlık servisimizden:! " racaatla biriktirdikleri kuponlardan •r !! bu müesseselere hitaben bir tezkcrr h yedisin; gösterdikleri takdirde ken• •ı 
e=.. almak Ulzımdır. •,: dilerine bir vesika verilecek ve bu ve . 
• i,! Doktorlarımız istiyenlerin tansi i,,i sikayı alanlar pazartesi günleri öğ· 
S~ leden sonra saat 15 den yirmiye ka. yonuna da bakacakları gibi Belso !i 
!i dar kütüphanenin üstünde KURUN ğukluğundan, kulak hııstalıklarındarii 
H idarehanesinde doktorumuza kendi şikayetleri olanların da temin edi i! 
ji !erini muayene ettirebileceklerdir. len mütehassıslar tarafından, sağhlı n 
:j DICER YERLER servisimizin vereceği vesika muka ii 
İ·ı bilinde muayyen günlerde parası1 j~ 
• • Kadıköyünde muayene yeri Mü· •ı :: muayeneleri de kararlaştmlmı~tır. !! 
:.ı hilrdarda 30 numaralı dokt\>r Leon'un .; 
!i evidir. Muayene günü çarşamba, aa· MEKTUPLA DA SORABiLiR· i! 
ES SiNiZ :: 
•· ati 14 • 20 arasıdır. ı= 
fİ • Beyoğlunda muayene yeri Par • Gerek İstanbulda gerek diğeı) 
ii makkapıda tramvay durağında 133 şehirlerimizde bulunan KURUN o-if 
pi numaralı Hasanbey apartımanında 2 kuyuruları, yedi kupon göndererek. u 
1: :ıagwlık bahisleri üzerinde istedikleri.•1: s inci katta rontgen mütehassısı ALİ 
ii MAH1Rin muaycnehanesidir. Bu • ni mektupla da sorabilirler. Yalnni! 
ii sorulacak şeylerin arık olması, has . iE rada muayene gUnil pazar, saati 14-18 :ıı •• 

İi arasıdır. talık anlatılırsa duyulan ve görUlen!! 
ii • Kasımpa~da Postahane karşı . arazın geniş bir şekilde anlatılması n 
li sında Trakya apartımanında doktor şimdiye kadar gördilğU tedavj şe Ei 
g Kirimi muayenehanesidir. Muayene killerinin de hah edilmesi lbımdır ii 
fi günil panrtesi, muayene saati 14-20 KlTRUN hekim; bu sorgulara KU .g i! arasıdır. RUN gazetesinde hususi bir sütun ~i 
.: Yukanda işaret edilen yerlere ya· da cevap verecektir. :! 
f f zılı saatlerde KURUN un yedi ku • KUPONLAR fi 
li ponu ile mUracaat edecek okurlanmız Kuponların neşri deva"O edecek H 
is KURUN doktcırlan tarafından para· ti&-. Kupon biriktirmek için tarih sı · ii n sız muayene edileceklerdir. rasına riayet etmeye zaruret yoktur i! 
i: RÖNTGEN iŞLERi Yedi kupon gösteren her okuyucuh 
fi Yedi kupon karşılığında KURUN bir kere muayene edilmek hakkın•g 
;; · k kazanını"' demektir. -.=.: :: sağlık servisinden alınacak hır art· ., •• 
F. la milracaat edildigwi takdiröe reınt· DİKKAT - Kuponlarımıı herii d •• 
!i gen miltehassısı Bav Ali Mahir film gün birinci sayfamızda, gazetemizir !i 
:: almak hususunda da hastaya azami başlığı yanındadır. :: .. .. :: ... ·-···· ....................... ................ :: ====:c ' ı :•:ı:::::ı:::ii :::::: •• - •••••• 2 ••••••••••••••••••••••• mm.:. • .. .......... 
-----------------------------------------~----~~------

1 Deniz Le'llaz.ım Satınalma Kom:~onu ilônlan 1 
yelle bitirenlerden arzu edenler Tahmin edilen bedeli 14500 lira ohm 200 ton dizel mayi mah

müsabaka imtihanına girerek ka· ruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 de kapalı suretile alıncı· 

zandıkları takdirc!e mühendis ve caktır. 
Şartnamesini !'!Örmek için her gün komisyona müracaat oluna-f en memuru yetıştirilmek üzere -

bilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat evvei 1087 lira 50 kuruş-
A.VTupaya tahsile gönderilir. lan ibaret M. teminat makbuz veya mektuplarile kanuni belı;eleri ve 

(18) (3244) teklif mektubunu muhtevi mazruf un Kasımpaıadaki komisyon baı> 
"" ~ 4f. kanhğına verilmesi. (3232) 

Bursa ve Mudanya Garnizon- -----------------------------
ları için 60000 kilo koyun eti sa
tın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 24000 liradır. Şartnamesi 

Bursa Sntınalma Komisyonunda -
dır. Eksiltme 8 Temmuz 936 çar
ıamba günü saat 16 da Bursa As
keri Satınalma Komisyonunda o· 
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf u
suliylc olacaktır. ilk teminatı 

1800 liradır. isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddesindeki 
vesikaları göstermeleri lazımdır. 

Teklif mektuplan 8 Temmuz 936 
saat 15 şe kadar Satmalma Ko
misyonuna verilmiş olacaktır. 

(21) (3269) 

tın~lma Komisyonunda olup ha· 
riçten iıtiyenlere posta ile gönde-

İstanbul üçüncü icra memurluğun .. 
dan: 

Mcıhcuz ve paraya çevrilmesine ka • 
rilebilir. Eksiltme 9 temmuz 936 rar verilen ev eşyası 25-6-936 per • 
perşembe günü saat 16 da Bursa· şembe günü saat ı 7 den itibaren Paşa -
da Aske ... ~ Satınalma komisyonun· bahçede İskele başında satılacağından 
da olacaktır. Eksi!tme lcapalı zarf talip olanların mahallinde hazır bulu • 

ı nacak memuruna milracaatları ilan o -usuliyle olacaktır. lk teminat 
lunur. (V. No. 16895) 

2838 lira 38 kuruştur. Eksiltmeye ------------------
lst. 3 üncü icra memurluğundftn: gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
Bahçekapı Celalbey sokağında '1 No. 

2, 3 maddelerindeki . vesikaları da aşçı iken halen ikametgahı meçhul 
gösterme!eri lazımdır. Teklif mek Dimitriye. • 
tupları 9-7-936 saat 15 şe kn· Mehmede olan borcunuzdan dolayı 
dar satınalma komisyonuna veril· Sadıkiye hanında ve karşısındaki arsa
miş olacaktır. (22) (3271) da mevcut eşyanız 14-5-936 T. ve sa-

at 9 da haczedilmiştir. 15 on beş gün 
zarfında haciz zabıt varakasını tetkik 

• "' • Tümenin merkezdeki kıt'atı ederek bir diyeceğiniz varsa söyleme • 
Bursa Garnizonu için 24250 için kapatı zarfla münakasaya ko· niz lüzumu tebliğ yerine ilan olunur. 

Mudnnya için 8900 ve Bandırma nular. 80700 kilo sığır etine veri- _________ <v_. _N_o_. _ı5_s_9_6_)_ 
için de 8900 kilo olmak üzere len fiat pahalı görüidügünden pa· yapılacaktır. Muhammen bedeli 
42050 ki!o sade yağı satın alma- zarlıkla münakasası yapılacaktn. 13 kuruş 85 santımdir ve ilk le-
caktır. Tahmin edilen bedeli Şartname her gün Tümen Satın- minatı 1211 lirad1r. Eksiltmeye 
37845 liradır. İstekli çıkarsa alma Komisyonunda görülebilir. girecekler 2.490 sayılı k&nunun 2 
muhtelif Garnizonlara ait sade Münakasası 4 temmuz 936 cumar· maddesindeki vesaiki teminatlnrı
yağlar ayrı ayrı taliplere ihale e · tesi günii saat 10 da Manisa Tü· m birlikte bulundurması. 
dilebilir. Şartnameler Bursa Sa- men Satınalma Komisyonunda ,(30) .(3388)_ 



- 'AJJ()_NE ŞARTLARI 
YJllık e aylık 1 &yldt A1hk 

lılemlebtlm.lzde 7~ •20 235 110 
Yab:ıncı yerlere 13M 720 coo UIO 
Poeta tılruttne f 
gtrmlyn yerlere 180 eo aoo 180 

l'Drklyentıı ber poata merkezinde K UBtı'Wa abone yazdır. 

J 
A • • • ı'ı I' atanbul levazım amırhğı 

Satınalma Komisyonu ilanları 

~----------------------------------------------------c; Satılık hisseli mahlul mallar ldarel~ri lstanbul levazım imır· 
liiine baih kıt'at hayvanatı için 
881 ton kuru otun kapalı zarfla 

eksiltmesi 3 temmuz 936 cuma günü 
ıaat 15,30 da Top&tnede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla ek-
siltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 24668 liradır. llk temina.tı 
1850 lira 1 O kuruıtur. Şartnameıi 
Koınisyonda görülebilir. istekli
lerin kanuni vesaiklerHe beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir aaat evvel Komisyona ver-
meleri. (19) (3350) 

Değeri 

L. K. 

190 00 

1140 00 

660 80 

Pey parası 
L. K. 

16 

86 

50 

00 Beyojlunda Hüseyinaia mahalle· 
sinde Valde Çeım.esi sokaiında 
117-119 No. lı 1/ 3 hissesi mab· 
lul arsa 4802 atik. 

00 Tophanede Karabat mahallesinde 
Topçular c.addesinde eski 300 ye • 
ni 305 No. lı dükkin maa odanın 
1/ 2 hissesi 3087 C. 

OC Kasımpqada Cezayirli Hasan Pa· 
fa maballesi:ıde Külhan ve Orta 

YAZI VE YONETI• YERi: 

l'elefon Jldanı 
lYuı lflerlı ~ 

Telıral adnll: K11B111' 

iKTiDARSIZ L 1 K 
V•KiTSiZ iHT8Y6RLI~ 
B i T K i N L i K ... 
iSTEKSiZLiK 
BELGEVSEKLi~· 

.... ~YORGUNLU 

- ~ ~o~ 
BULUNDUGU 

"YERE O G RAYAMAZ 

latanbul yedinci icra memurluiun • 
dan: 

ve Tersane kapısı eski 10--12- --------------------------
14-16--20--1-2 yt1ni 12-14 ----TASFiYE DOLAVISILE __ _.. 

Osman ve Hacerin uhdei tasarru • 
funda olup birinci derece ipotek olan 
ve paraya çevrilmesine karar verilen 
Fatih • Zeyrekte Şah Hoban mahal • 
leainin Zeyrek sokağında eski 9, mü -
kerrer yeni 17 numaralı kayda naza • 
ran sağ tarafı (3) çap bunun arkası 
emanet fnalı ve bazan yedi, solu, 6 ve S 
ve 4, çap numaralı mahaller önü Zeyrek 
baı: caddesile mahdut 160 metre mu • 
rabbaı araziden muhammen 76 metre 

-18--16-2-4 No. b dükkanlar M b A s t 
ile han odalarının 560-1930 his· e e u r l a ı s 
sesi 1299 cedit. 

Resmen taafiyeaine karar verilmesi hasebile bilcümle emvali ticarlyeti' 
Yukarda yazılı hiueli mahlullerin mülkiyetleri peıin para ile ve Din aatılmuı takarrllr eden Galata meıhur 

31 gün müddetle açık artbrmaya çıkardmııtır. Oıtermeai 24 Hazi • 

murabbaı 80 santimetre murabbaı üze
rine mebni ve tamamına - 2048 - li· 
ra kıymet takdir edilen kArgir hanenin 
tamamı açık arttırmaya vazedilmittir. 

Zemin kat: Demir çift kanatlı kapl"' 
dan girilir. Zemini renkli çini olan ko • 
ridor üstünde üç oda ve zemini çimen· 
to pp ve içinde hel!aı olan mutbah. 

ran 936 çarıamba günü saat on bette komisyonda yapılacaktır. Is· 
teklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoilu vakıflar direk-
törlüğünde mahlülit kaleuıaine gelmeleri. (2783) 

ZA Yt - NUfuı kıtıdımı ve Beyoğ
lu malmildUrlüğUnden maaı almakta 
kullandıltm tatbik mUhilrümü zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. (V. No. 16800) 

Feriköy A TUkat caddesi Ortanca ~ 
kak 13 numarada Smniye. 

ZA Yt - 1928 de İltanbul Uıeain • 
den aldrğun phadetnamemi kaybettim, 
yenisini çıkartacatımdan eakiainln hilJt. 
mü yoktur. (V. No. 16807) 

EKSELSYOB 
El·MSE MA.OAZASINDA mevcut elbiaelerin aatqı 
20 Hazirandan itibaren l5 Temmuz 836 alqamma kadar 

15 gDn mDddetle temdld edilmiştir. 
Bu müddet zarfmda biltiln malların satılarak tasfiyeainiıı neticelendlrit 
mesi MECBURi olup aatıe mtıddetinin €ekrar temdidine İMKAN ouı>: 
DIOINDAN bu fırsattan iatitade etmek istiyenlerin hergUn abah uat 1 
den alqam 19 a kadar mağazaya müracaat eylemeleri llln olunur. • ., 

TASFiYE MEMURLAI".; 

Birinci kat zemin katının aynidir. 
Zemin kat pencereleri demir par • 

maklıdır. 

Sokaktan çift merdivenle birind aa· 
hanlığa çıkılır, buradan da demir b • 
pr ile haneye girilir. 

:vILMAZ RAKISI 
Bahçede ahtap odunluk ve bir kaç 

t:ıne ağaç vardır. Hanede elektrik ve 
hava~azı vardır. 

Yorgunluğunuzu giderir, dımağınızı dlnlendlrlr, 
her yerde bulunur 45 derecelik en nefis rakıdır· 

Arttırma peıindir arttırmaya iftirak 
edecek müıterilerin kıymeti muham • 

mencııin % 7,5 nisbetinde pey akçe • ıstanbul 4 u·· ncu.. icra memurlug"' undan: ai veya Milli bir bankanın teminat mek-
tubunu hamil olmalan icap eder. Mil • Hatice inayetin tuarrufunda olup Emniyet Sandıiına birinci 
t~rakim vergi, tanzifat, tenviriye ve va· derece ipotek edilen ve tamamına 3 ehli vukuf tarafmdaı: (2138) 
kıl buçlan borçluya aittir. Arttırma lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Caferaja mahallesinde Tevfik 
prtnamesi 30-6-936 tarihine mGaa • 
dif salı günü dairede mıh•JJi mahsusu- bey sokaimda eaki 3 yeni 14 No. lr, d6rt basamak mermer, merdi· 
na talik edilecektir. Birinci artmnaaı, venle çıkılıp önü mermer sahanlık olan hane kapısı bahçe içinde o· 
27-7-936 tarihine mU..dif pazartesi lan ve zemin kab bodrum halinde ve ıayri müstamel bulunan, birin· 
cilnü dairemizde ıaat 14 den 16 yaka· ci kaLnda bir sofa üzerinde iki oda, bir kiler, bir heli ve ufak hir 
dar icra edilecek. Birinci artırmada be- koridor ve zemini çini alafranıa ocaklı bir mutfak ve ldSmürlüiü, 
del kıymeti muhammen enin % 7 S ini ikinci katında bir ıof a üzerinde ikisi iç içe biti sandık ocluı olan i· 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi ki ve cephede diğer bir oda ve bir helası bahçede bir kuyu ve muh· 
takdirde aon artırmanın taahhildil ba • 
ki kalmak Uıere arttırma on bet gün telif meyva afaçlarmı havi ve vasat derecede kullanıılı ve umum 
daha temdit edilerek 1 l----$-936 tarl • mesahuı 232 M2 olup bundan 69 M2 hanenin zemini ve 12 M2 
hine teaadilf eden aah günil aaat 14 den kömürlük ve mutfak ve kalanı bahçe olar. ve hududu sağı Melek 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci hanesi ve bahçesi, solu Entaranik bahçesi arkası Fahrünnisa hane ve 
arttırma neticesinde en çok arttıranm bahçesi cephesi Tevfikbey sokaiile mahdut ahtaP hane açık arttır
Gstünde bırakılacaktır. 2004 numarab maya vazedilmiıtir. 
Sera ve if1h kanununun 126 ncı madde-

Şirketi 
ba1rı1adea 

. 
•• • 

11 haziran 936 tarihinde sabf müddeti hitam bulan tensilli 
ve fotofrafb 4 aylık brtlarımızın henüz Boiaza tqın•aaaıt 
olan sayın h~lkmuz için yeni bir sühulet olarak arada ~ 
ıünlere aid ücret farkı ayni tenzilat esası dairesinde kartlat 
bedelinden indirilmek suretile 10 temmuz akpmına kadar ,.. 
tqma devam edileceii ve bU itibatla isteklilerin arzum üserilll 
itbu kartlan nihayet üç ay müddet için de itaıı temin ecliboit 
olduiundan muhterem yolcularımızın yukarıda yazılı aon 1&tlf 
ıünü olan 10 temmuzu ıeçirmiyerek Merkezi idarede Kon~ 
Müdüriyetine müracaatla ha kartlardan alabilecekleri illa alo" 

·81ne tevfikan haklan tapu ıicillerile 18• Arttırma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek miifterilerin kıy-
'lt olmıyan ipotekli alacaklarla diğer meti muhammenenin yüzde 7,5 niıbetindc pey akçesi veya millt -------------------------
allbdaruım 'Ve irtifak bakla sahiple - bir bankanm teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müten· 
rinin bu haklarım ve hususile faiz ve kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan ve 20 senelik nkıf 
zDuarue dair olan iddialanm ilAn tari • icareıi tavizi borçluya aittir. Arttırma f&l'lnameıi 13-7--936 tari· 
ı.lnden itibaren 20 gün zarfında evrakı hine müaadif pazaTtesi ıünü dairede mahalli mahsusuna talik edile • 
milabitelerile birlikte dairemize bildir· cektir. Birinci. artbrması 27_ 7_ 938 tarihine müsadif pazartesi ıü· Otobüs sahıplerine ilan ..J 
meleri tazmıdır. Aksi takdirde haklan " · nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbr Şehir dahilinde iıliyen ve 15~ 936 tarihinden itibaren .... tapu aicillerile aabit olmıyanlar Atıf .,. 
bedelinin paylapnaandan hariç kalır • mada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduiu takdirde yenei fenniyelerine baılan~ otobüslerin ıerek fenni noıc...nı-ıs ~ 
Jar. Mtıterakim 'Vergi, teııviriye ve tan· üstte bırakılır. Aksi takdirde son artbrmanın taahhüdü baki kalmak gerekse talimatnameye aykırı olmala::: dolayıaiyle muayenedell _J 
sifl~en ibaret olan belediye rüsumu üzere arttırma on bet gün daha temdit edilerek 11-8--936 tarihi- riç bırakılanlara her hanıi bir sebep ve bahane ile muayenel,.,., 
ft vakıf icareai bedeli müzayededen ne müsadif salı ıünü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak i· yeye ıirmemit olanların 23 ve 25 haziran 1938 tarihlerine t..._11 ' 
lendi olunur. 20 ıenelik vakıf icareli kinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. eden ıalı ve pertembe ıünleri tek mil ııoksanlan hitmit olarak ~ 
tam bedeli milfteriye aittir. Daha faz- I · "fl ka 126 dd • vfika b. A f d dak· ol" ıa malOmat almak istiyenlerin 8301936 2004 numara ı ıcra ve 1 ia nununun ~ncı ma esıne te n matnameye uypn ır surette ya ao ya mey anın ı muaye 1, 
numaralı dotyada mevcut evrak ve ma- hakları tapu siciJleriJe sabit 9Jm1yan İpotekli alacaklarla diier ali· yetine nihai muayeneye: getirilmeleri Ye aJui takdinle bir ~wf 1 

~en hacls ve takdiri kıymet raporu. kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz zeret kabul edilmiyerek müddetin mürurwıda muayeaei feJIP" 1 
n11 ~rllp anlıyacaklan il!n olunur. ve muarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 ıün zar den geçirilmemit ve yahut nokaaa ları t•bit edilmit olanJatd' / 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğtu Nuruosmaniye cad. No. 3fl 
(Cataloğlu Eczanesi yanında) 

5ab l'Ünleri mecC8n,.ndir .. 

, • Telefon. 22566 

fmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lizımdrr. ruhsatnamelerinin ıeri alınarak çalqmaktan meaedileceld~ 
Aksi ta~dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin lunur. (8.) ( ~ 
paylaımumdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifi· 
yeden ibaret olan belediye rüıumu ve vakıf icareai ile 20 ıenelik 
vakıf icaresi tavizi bedel\ müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
mahlmat almak istiyenlerin 934 - 2712 numaralı dosyada meVC11t 
evrak ve mahallen haciz ve ~diri kıymet raporunu ıörüp anlıya· 
takla!'! ilin olunur. (3492) 

lstanbut G. sallı işleri müdürlüfünden: ,,.i 
Kuruıa 20 6 936 tarihli nüa bumda 23 6 938 sünil ,.11 ~ 

ğı ilin edilen sun 1 kilo tekerin ihalesi ıeri kalmıtbr. (~ 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Nqrlyat Dfrektaril: Refik A. 


