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aypZig isimli Alman kruvazörüne 
bir lspanyol gemisi taarruz etti 

llaşveki E aziz e d rma 
yarak Tu ce i git i 

81azizliler Başvekili biiyiik tezahiirntla karşiladılar 

Dersim sergerdeleri aç kaldı • . Kar 
O.ltzndaki lJabani. SUS.Om/arz lJİlJOrfar ~-~ro,.,~,;,"."~,.,, r.nyiıı=i~ hrm·a=<>,.;; ' 
d Elaziz, 19 (Huşusi muhabirimiz- l 
~n) - Geceyi Şefkat İstasyoı1un- · 
1 hususi treninde geçiren Başvekil 1 

~ltıet lnönü, sekizde Elazize geldi. 
~Clldi~ine Sıhhat Vekili B. Refik 
da}'daın, Jandarma Genel Kuman
~/ı Naci Pınar. Hıfzıssıhha umum 
~ Udürü Doktor B. Asım Arar refa-

t ediyordu. 

imi bir endişe ve huzursuzluk mev
zuu olan Dersim meselesinin kö • 
künde:-. halledilmesi, diğer taraftan 
Büyük lnönünün teşrifleri Elaziz 
ve çevresine bir bayram gününi.in 
neşesini ve.rmişt,İ. 

Başvekilimiz son hadiseleri do
ğuran amilleri yakından tetkik et -
mek imkanını elde etmiş olacağın
dan buraların Cumhuriyet hududu 
içinde bir vatan parçası olarak ebe
di huzur ve sükuna kavuşturacak 
tedbirlerin tam bir isabetle tatbiki 
mümkün olacaktır. 

İ~'b Sabahın çok erken saatlerinden 
tı arcn binlerce halk istayon civa
llt doldurmuştu. Halk lnönünü 
~dan bir tezahürle karşıladılar. 
lıa";! tı:ıvvfirç filosu da bu tezahürata 

·-«!an ıştırnk ettı. 
~ Başvekil, halkın coşkun alkışları 
~8Inda trenden indi. Vilayet er-
k 1 Ve halk mümessillerile ~örüştii. 
it ısa bir müddet 8onra gene hususi 
tenlerine binerek T unceline hare • 
"trı:t etti. Elazizden dördüncii umu-
11 müfettiş General Abdullah da 
!?net İnönü ile T unceline gitti. 
~ırlardanberi bu havali için da-

uersım ergcracJerıne asırlardan 

beri erişilmez ve yanına yaklaşıl • 
maz bir sığmak olan meşhur Kutu 
deresi çevresi bugi.in bu mevsimde 
pek 8eyrek rastlanan bir kar ve kış 
manzarası içindedir. 

inlerine ı:ıığınmış olan sergerde
lerin yiyecekleri kalmamıştır. Aç 
kalan bu haydudlar karlar altın
dan çıkan yabani susamları yemek-

~ .. 
lin/erden beri iisileı in taaı ruzuna dayanan 

Bilbao dün 15,30 da 
nihayet düştü 

~ '(l'a:zısı ·1 iirıcii sayıfnmı:da) 

Ceıaı Sahir Erozan'ın kabrinde 

~il' ~~elki yıl iilmii~ olan Celal Sa·) 
"tl· ·tozaıırıı lıııratla )ıulıııı.ın ııilı~.si ı 
1~111tıile ıloslları cliin Hakırkii) uwzar\ 
~a {11lakj kulırirıi ziyaret cdı'rPk giizl 

~rı .. içinde ralınıf'tliyi ıınıııı~lardır. 
lf 1r 0ı;a7.içi Jisf'sİ cl İ rck tii ri~ B a) 
l~\j~ı Tc, fik mezarının lıa:;ırıdaki ~iiy 
d~ e llznk \akın hiitiin cfo ... tlarınm 
~i,t~~larını .ifarle elıııi~ , Ccliıl Salıi
tı; t ıı:hir znmnn ıınııtıılııııyarağını 
j} e:,.ıı hu clo tlıık lı•\ lı:ı--ırıııı lııı. a· 
~,etınj gönülden ı;f'lcn Fözlnlc arırı·· 

lır. 

li.>.aretçileri gerek ~elil Salıirin, 

gf'rı>k hııra) a giiııılilr.n sanlı insanla
rııı ııu•z:ırlarırıa gii,,ll'rilı•n lı.ıkıııı du 
lı:ıs,,aten rııiilt•lıa!' .. İ:. cııııi-:tir. Giiriil
ıııii:;tlir ki Bar ıra .. an ı;ilıi hazı ıııiiıc· 
~ehlıi ... lcrin alüJ..ajlc H.ıkırkii liilcı· 
ıııezarlıkların:ı ıııı·dcni lıir ıncııılf'kC'tc 
yakı1'ır lıir t;C'hre 'crıııi) c lıa~l:ıını._. 
plan iiv rinc a ·rılnıı )Ollar ta~larla 
dii~eııt•rf'k. kahirlcr iizcrinı> lıa~ılurak 
gı>c,:rııı·k lıiirıııt'l:-İzli~i ortadan knlk
rıırştır. R:ı!-.ırl ... ii\ liilı•riıı lııı ı~ok ilının

lr u~r;ııııı-: İ~I" iirnC'1' olrıııılurmı hıı 
(ır atla ıııcıııııuaİ\ elle ka) derleriz. 

tedirler. Kara ve hava kuvvetleri
mizin bir kuş bile uçurtmadığı bu . 
sahada kendilerine hiç bir yardım 
gelmiyeceğini anlıyan şakiler büyük 
bir Ümidsizlik içindedirler. 

Ba§'vckilimizin Elazizde kalmaya 
rak hemen T unceline gitmesi, ora
daki ıslahat programının s\iratle ve 
hiç bir 'Zaman geçirilmeden netice
lendirileceğine delal,..t etmektedir. 

Başvekil programın tatbikinde 
binat dirktifler verecektir. 

SERGERDELER TESLiM 
OLUYORLAR 

'•'u'-41Ja6~uu. g,Uı'-• T"' ........ l:,.a.l~ L.a.9 

lanan ıslahat hareketi muvaffakiyet
le devam etmektedir. Hakikati an· 
lıyan dağ Türkleri yer yer teslim ol
makta ve Cumhuriyet hükumetinin 
atif etine iltica etmektedirler. 

Muhalefet ve mukavemeti tah
rik edenlerin bir kısmı hemen sin • 
miştir. Diğerleri de bir aralık neti
cesiz faaliyetlerde bulunduktan son
ra teslim olmağa başlamışlardır. Ku
reysan şeyhlerinden Hassa da tes • 
lim olanlar arasındadır. 

Sarp dağlara tırmanan kahraman 
Türk çocukları, şakilerin yuvalarını 
temi.zlemeğe devam etmektedirler. 
Toplu bir mukavemet yoktur. Yer 
yer ıı::.klanan çapulcu grupların mu
kavNnetletİ süratle kırılmaktadır. 

Elebaşılardan Seyid Rr2a deha
let için mütemadiyen mekt~blarla 
müracaatlarda bulunmakta, fakat 
bir tiirlü teslim olmıyarak zaman 
kazanmağa çalışmaktadır. 

Seyid Rıza müteaddid defalar 
bu şekilde pazarlık kapıları açmak 
istemiştir. 

Ebu Ali Sina 
hikayesi 

lbni Sinayı halk natul 
tanımış, lbni ~'ina 

halka nasıl tanıtılmış? 
Kan kalc::-İ, Ha)llC'r, Kerem ile \s

Ji gihi lıalk ara,.,ında ) İİ7. hinlerc·f' ha· 
sılıp :ı-:tlılını~ e•crlerclf'n hiri dr. ( Elui 
\li Sina lıil..ii~t· İ) adlı hir kitaptır ki 

!)00 iiııdi ) ılını ) a~aıııaıııız tlolavı~ilc 
) arın .ıılını anıp kutlı) aı·ai!ııııı7. ·İlmi 
:innnın lıavnlt iiurine vazılrıııstır 'f' " . . 
hıı l'!'f>r llıııi Siıııı) ı yalııı7. lıı kinı cle-
~il tahiaıe lıfıkiııı. harikııl:itle hir km
' f'tin salıilıi ~ıraıilc urı~in lıir ha, al 
alcıııinin kalıraıııanı eklinde ya:ut
ııır~tır. 

Kitalıııı ııııılı:ırriri kt>ndini pry· 
ı;ıııııhn iilale-inılen gii~ıeren (Ziya· 
rttin ~eyid Yah~a) aıllı hir luikimclir. 

Hik.i, ı•nirı ha~langıf'ın<la: 
Evt,.,.,.fj;,, ilm ilt• i:::.luu-i 1l1İr 
si1ı,: 1..,rn.~ ,.,1,.~;,, fulın-i hıir; 
Bu Ali Sina Kibi bir .~im -;,, 

(Sonu: Sa. 7 Sil • .J) 

ALAMANYA 
Bu taarruzu d·a muka
belesiz bırakmıyacah 

ispanyada koni rol yapan dört 
devlet mümessileri 

Dün akşam Berlinde bir 
içt·ma ya·ptılar 

Berlin 19 (A.A.) - Leipzig 
iımindeki Alman kruvazörüne 15 
haziranda bir İspanyol harp gemi
ıi tarafından dört kere taarruz 
edilmiştir. Ribentrop İspanya su
larını kontrol eden devletrere key
fiyeti müstacelen bildirmiştir. 

Hitler derhal hava yolu ile Ber· 
line dönmüıtür. 

Leipzig kruvazö:-üne bir \ey ol
mamıştır. 

Berlin 19 (A.A.)- Leipzig 
kruvazörünün 15 hazirand:l. saat 
9,25 9,26 ve 9,52 de olmak üzere 

1 

üç defa oranın 9İmalinde ve bir 
kere de ayın 18 inde saat 15,37 
de taarruza uğradığı tasrih edil· 
mektedir. 

Alman istihbarat bürosunun biı· 
notasına göre Almanya hüküm~ti 
kızıl İspanyanın korsan tahtelha· 
birlerinin suikastlc:-ini mu kil bele· 
siz bırakmak niyetinde d~ğilcJi ... 

Berlin 19 (A.A. ) - Resmidir. 
15 haziranda bazı yabancı ma· 

hafillerde Alma'l kruvazörü Lc=p
zigin torpillendiğini ve battı ~ı 

(Soııu: Sa. 4 ~ü. 4) 

Bugüne kadar ı,mp te mahiyetini öyrene
medl~inlz ve birçok esrara vakı! o abı:ece
Olnlz yeni bir tar.hl tefrika vermek u~ereylz:: 

Mezhep tefrik arı 

Bütün anahatları laıihten 
bakir bir mevzı! 

Yazan: Zıya Şakır 

2 
Ya ölü, ya dirı 

B'r numaralı halk dU,manı o:u:ngarln haı·a:,ru!'a;ı 
ve Amerika poro·n~n glzlJ vesikalarından aı1nmıf 

hak!ki blr polis romanı 

Pek yakında 
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Siyasi Haf ta 
~- ----~ 

Meclisin tatili - Hariciye Vekilinin 
seyahati - Fransada mali zorluk -

ispanya hudutlarının kontrolü 
l" atil devresi: 

Büyük Millet Meclisi yaz tatili-
ne girdi. Hazirhnm sıcak günleri 
bqlaymca dünyanın her yerinde si
yasi faaliyetler az çoft ağırlaşır. Her
kes gibi zaman zaman istirahate 
muhtac olan devlet adamları da bir 
taraf ta~ birer sükun kö§esine çeki· 
lirler, yahud tetkik seyahatleri ya-. 
parlar. Böylelikle hem sıhhi zaru· 
retleri, hem de vazifelerinin icab
lannı temin etmiı olurlar. Onun 
için bugünlerde Avrupanın siyasi 
merkezlerinden de ehemmiyetli fa. 
aliyet haberleri gelmiyor. 

Büyük Millet Meclisi tatil kara
n vermezden evvel Hatay ·meselesi 
üzerinde Türkiye ile Fransa araım· 
Cla Cenevrede imzalanmq olan an· 
lqmalan tasdik etmiı olduğundan 
Suriye üzerinde henüz mandater 
Cievlet nfatmı muhafaza etmekte o
lan F ransanm icraatına ve anlqma
lann tatbikine intizar etmek lamn 
geliyor. 

Bununla beraber ismet lnönü 
liükumeti tatil devresini boş geçir
miyecektir. &§vekil, Meclis tati
linden sonra lıtanbula gelmiş, T rab
zon seyahatinden dönen Cumhur
reisimiz :Atatürkü ziyaret' ettikten 
eonra yanma Genel Kurmay Başka. 
mm ve diğer bazı vekilleri alarak 
Dersim mıntakasma, Tunceli viliye
tine gitmiJtir. Diğer taraftan l-lari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Aras da 
Ekonomi Bakanı ile birlikte lrak'a 
hareket etmiıtir. 

Hariciye Vekilinin seyahati: 

Tfnf~ Ri.iıtü :Arum Bağ~d s~
Y&hat.ı Irak ,hancıye nazın Naci t:.I 
~sil'in geçenlerde J\nkaraya vaki 
olan seyahatine bir mukabeledir. Fa
kat bu ziyaretten istifade edilerek 
iki memleket arasında halli icabeden 
iktısadi vaziyetler de tanzim edile
cektir. Onun için Hariciye Vekili 
ile birlikte Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar da gitmiıtir. 

Tevfik Rüttü Arasm Bağdad se
yahati tabii olarak esasen pek yakm 
dost olan iki kom§u memleket ara
smdaki samimiyeti bir kat daha ar· 
tıracaktır. 

Tevfik Rüştü Aras, Bağdadtan 
eonra Tahrana geçecek, oradan 
Moskovaya gidecektir. Gerek T ah
ran, gerek Moskova ziyaretleri de 
gene Türk - fran, Türk - Sov
yet do~tluk münasebetlerinin tabii 
bir neticesidir. 

Fransada mali zorluk: 

I 
meleri üç ay içinde parlamentonun 
tasdikinden geçirecek, yahud daha 
ıonra toplanacak fevkalide içtima• 
mda meclise arzedecektir. 

Dikkat edilirse Fransız hükume
tinin parlamentodan istediği salahi
yet bir nevi mali diktatörlüktür. Bu 
salahiY.'et heyecanlı müzakerelerden 
sonra 'Verilmi,tir. 

Fransız gazetelerinin neşriyatına 
göre, Leon Blum hükumeti ıimdiye 
kadar takib ettiği mali siyaseti, al
dığı bu salahiyete göre değigtirecek-

• • tır: 

Malumdur ki bu sene içinde 
Fransız hazinesi bütçe açığını ka
patmak için en apğı 30 milyar fran
ga muhtaç bulunmaktadır. Halbu
ki hükumetin bazı vergilere zam su· 
retile elde edeceği para nihayet 5 
milyar franktan ibarettir. Bu tak· 
clirde geriye 25 milyar frank kala
cakta. lıte Fransız hükumetinin 
kartılagtığı mali müıkülit en ziyade 
bundan ileri gelmektedir. Leon 
Bluhı hükumetine muhalefet eden 
eski Baıvekil Flandin ile Paul Rey· 
nand, hükumet sosyalistlik pro~
mmd:ıki ifratları tadil etmezse mali 
bir iflasın önüne geçmeğe imkin 
yok1ur. 

Frnnsız hükumetinin istinad et. 
tiği laelk cephesi hükumeti son mali 
zeırltıklar karıısmda haylı sarsılmıt
tır. Hükumetin tatbikini tasavvur 
ettiği mali projeye kar§ı cepheyi 

tC§kil eden partiler bir fikirde değil
dir. Bu vaziyetin yakm zamanda 
l-ILiı -t'l..-: <Lı: .. J;(jff:ı.I. : .. ~~1 J..~-
le getireceği iddia edilmektedir. 

İlpanya lmducDannm kontrolü: 

ispanyada devam eden dahili 
harbe hariçten yardım yapılmama· 
sını temin için Loncirada letekkül 
eden ademi müdahale komitesinde 
bqlayan buhran bertaraf olmuıtur. 
M~umdur ki bu buhran bir Alman 
h~rb gemisinin lspanyol tayyareleri 
tarafından bombalanması üzerine 
vukua gelmişti. ltalya ile Almanya 
ademi müdahale komitesinden çe • 
kilmişler, bugün ispanya sularında 
tatbik edilen kontrol usulünün de
ğigtirilmesini, devletler arasında ay
n ayrı kontrol mmtakalan tesis e
~lecek yerde miişterek bir kontrol 
Jsulü tatbik olunmasını istemişlerdi. 
Bu suretle başlayan siyasi ~e
reler artık son safhasına girmiştir. 
ispanya hududlarmm kontrolü işi 
henüz yeni bir tekilde tanzim edil
memek le be,!8ber hal ya ile Alman· 
ya Londradaki ademi müdahale ko
mitesine yeniden iştirak kararını ver. 
mitlerdir. 

ASIM US 

ltalga ve Balkan seyahatlerinden sonra 

Alman Hariciye Nazırının 
lngiltereyi ziyareti 

lngiliz • Alman münasebatını kuvvetlendirecek 
AlmaQydnın, ltalya ile askeri ittifak y .. pmasına Alman Uarblf 

ezaretl ve ordu Şt'llerl muhalll bulunuyor 
Hitlerin altını§ dört yaşındaki Ha· 

riciye nazırı Baron Von Nöyrat, gele· 
cek Ç&l'§amba günü, Bq,·ekil Çember
layn 'e Hariciye nuın Edenle "muh· 
telif konu§nıalarda bulnnmak flsere,. 
İngihrreye gicliyor. 

Haticiye nezaretinden yapılan 
hir tehli~, Baron Von 'öyratın İngil· 
tere hiikfımetinin reımi misafiri ola· 
rak ziyaret edeceğini. lıiçhir müzake· 

renin meuuubah olmaclığını, ııadece 
bu ziyaretin billıac;sa İspanya me ele· 
Kİ üzerinde ]ıer iki memlekelin mena· 
fii ile alikaür bir fikir mUdavelesi
ni intıt edeceKini bildirmektedir. 

Baron Voi\ •ciyralın lnp;iltrr~ 
Zİ)·areti, hcyn~milel hüyiik -.•lı"mmi· j 
yeti lıaiztlir. Ru ziyaret. 1nRİlierenin 
Londra tcfiri Von · Rihhentnıp'un 
yillueli,i dolayıeile bir unıandanheri 

Günlerin peşinden: 

lngilizlere mahsus 
bir anane 

Yeni İngiliz Kraliçesi hamile imiş. Bundan dolayı İngiliz Da· 
hiliye Nazınna mühim ve nazik bir vazife teveccüh edecektir. 
Filhakika gerek Kraliçenin, g*ek Kral haJ!edanma mensub olaD 
prenseslerin çocuk dünyaya getirdikleri esnada Dahiliye Nazırının 
bizzat hazır bulunarak doğan çocuğu muayene etmesi ve doğum 
keyfiyetini ve muayene neticeaini bir raporla Ba§vekile bildirmesi 
eski bir kaide icahıdır. Bu zagıarra kadar bu kaidenin terkedildiği 
hiç görülmemittir. Birkaç ıene evvel prenseslerden biri doğura
cağı zaman sosyalist kabine iktidarda bulunduğu için doğum vazi
y~tini tesbit vazifesi de bir sosyaliste tevecciih etmi§ti. 

Şwpheaiz bir gün lngiliz tahtına varis olabilecek bir çocuğun 
dünyaya gelmesi lngiliz milleti ve devleti için mühim bir hadise· 
dir. 1ngilizler doğum keyfiyetinin mutlaka bir dahiliye nazın ta
rafından mügahedeye müstenid olarak tesbit edilmesine itina et· 
mekle hadisenin ehemmiyetini bir kat daha tebarüz ettiriyorlar 
demektir. 

En ozon boylu 
lord UldD 

lngilterede Lordlar kamaraamda 
bulunan yedi yüzü mütecaviz aza. 
nın en uzun boylusu olan Lord Kyl· 
saut vefat etmittir. Bu adam büyük 
seyrüsefer kumpanyaları tesis et· 
mit olduğu için gemiciliğin ~apol
yonu diye tanınmıştı. Bo~ ~se al
tı buçuk kademi geçmekte ıdi. 

Bu adam 1928 senesinde men
sub olduğu kumpanyalardan biri 
namnıa neırettiği bir ilannamede 
bazı yanlı§ rakamlar dercetmiı ol • 
duğundan mahkeme huzuruna ge • 
tirilerek bir sene hapis cezasına 
mahkum edilmiıti. O esnada avu
katlığını yapan §imdiki lngiliz kabi
nesine dahil vükela&n Jhon Simon 
vekalet ücreti olarak elli bin Türk 
lirasını mütecavi:ı para almı§tı. Lord 
Kylaaut hapisten çıktıktan sonra 
ömrünün bakiyesini köylerden birin 
deki malikanesinde geçirmişti. 

Kenditi amelelikle ite batlamı§
tı. Lord ünvanını sonradan almıg-
tır. 

Hasan · Kumçayı 

Evlenme tUrenl 
Dh anı Muhasebat izaamdan Mü

eyyed ::\(enemencioğlunun kızı Bayan 
Güzin ile mühendis Tank Hakkı Ko· 
yutilrkün e\ lenme töreni dün akşam 
Tokatlıyanda yapıh.11~, hir-:ok ailf' 
dostları hulunmuştuı. 

Tarık Hakkı iyi Y' tişmi~ ır;enç tek· 
nik erbabından~ır. ) ~ni 
adetler' dileriz. 

Nişan 
Gu:etemizin lzmit nıulıai;ri Bay 

Cc' «let Baykşl. lamitin eıki ailelerin· 
den e§raftıın Bay Kamil Omay'ın kr 

111 Rann Pakize ile ni~anl:mnuştır. 
Değerİi arkadaıunwzı tebrik eder. ku· 
nt1makt3 olan 'eni 'U\ ayı kutlu lam. 

Pere•m tiİo ••••ı 
C. E. K. ~minönü katuutdan: 
Divanyolunda Çocuk kiittiphane

ıinde iter ğl\n ıaat 14 den 16 ya ka· 
dar ç0cuklara rçocuk velilerine vo lıel'" 
keae ,parum üte tiio ., ... Şlhnp edi· 
lecektir. Ama edenterin mflncaatlari. 

sönük kalan .. Alınan Hariciye 
reli .. ) ı!tlızı, yen iden parlath~ın• 
teri) or. 1-" 

Baron Voll, öyrat, 1930 <la 
c1ra aef aretine ~elmeclen e" el.' . 
11cnf'. r\lıııan' anın Homa sefırı 
\ e M u ... 11olini. ile yakın Jo tlu~ll 
«'etıirult• ltalyan i~leri lizeriı~de 
lıi) et sahihi biri olnıu~tur. 

Alman Hau nazırı Gfrinı; ,e ':: 
paı;amla nazırı Giibe1s ak.,inr. ol•~ 
R.ırmı Von Nii' rat. \ 1nıan) anili 
ya ile bir aı:ıkeri ittifak yapnı rıo' 
muhaliftir. Onun hu noktai uaz• Jıf• 
ı\lman orclusu şefleri de U)mak~ 
V c hu noktai nazar. \iman Ha ~ 
nazırı Fdd J\larşal Von Blombt 
, _,..:... • -- 1 . _,,, • __.,.,.. 

~olarısile \lmanyayı tem .. ilen W/ 
ra) a ~el işi e11naııında dalıa km' el 

muştur. . . .,J' 
MalUm oldu~u üzere. lnıı:ıhl~ 

kının haleti ruh iyesi 'e Bri;t!' 
imparatorhı~unıın maddi 'e nı 
kun eti hakkımla edimli~i malik• 

iman Harhi)e nazırı üzerinde 
hir intiha bırakmıştı .. 

Fransada Leon Blum hükumeti 
son günlerde büyük bir mali buhran 
ile karıılaJIDlf bulunuyor. Buhra
nın sebebi hallt cephesi hükumetinin 
tatbik ettiği bir takım içtimai ısla • 
hat tedbirlerile geni§ mikyasta si • 
lihiaruna hareketini mucib olduğu 
masraflardan mütevellid büyük büt
çe açığıdır. Fransız hükumeti bu 
açığı kapatmak için illt tedbir olarak 
bu sene içinde b ir istikraz yapmağı 
aüıünmektec t. 

GONON AKIJ'LER.I 
Şün~ iman Hariciye t'~ 

lııailter~ Hariciye nam ara ~ 
reyu edW konuflllalarda. ~ 
miAlu,. e .. ispanya me1elef'i,, ~ 
zuuhahsctlacaktır. İspanya ın1~ 
de bilh~• yabancı pfllliil~ d: lf 
yada• çekmek meaeleııi nsrrıll 

Fakat istikrazla mesele bitmiyor. 
Hükumet bütçe açığını memleket 
vari&tile karşılamak, dü§mekte o-
lan Fransız frangını korumak için 
bir takım f ev kala de mali tedbirler 
almak mecburiyetinde bulunuyor. 
lıte bu mecburiyet neticesi olarak 
Leon Blum hükumeti 'f ransız par· 

lamentosundan fevkalade bazı sala
hiyetler istemiıtir. Bu salahiyet 31 
ağustos 1937 tarihine kadar Fran
sız maliyesini kuvvetlendirmek, 
Fransız frangmm kıymetini muha
faza etmek, umumi krediye kaf!ı 
vuku bulan ıuikudlan bertaraf et-
mek için nazırlar meclisi karan ile 
icabeden tedbirleri alrnağa mezun 
Qlmaktır. Hükumet bu maktadla 
tanzim edeceği muvakkat karama· 

Ordu Mıylavı Ahmed lhltlll Tok
göz (Uyan~) mecmumında yazdığı 
bir musahabede ~erek lsıanbulda, ge· 
rek Ankarada apartıman inşaatından 
pkayeı ederken a(Hlrtımanlarda otu· 
ranlann S"<;irdikfori rahatsı:; hayatı 
kendi ba§ından ~rçen hadiselerle an· 
latıyor t'e şiiylc diyor: 

- Ben üç ) ıl e\\"el Ankarada bir 
apartmıanda oturdum. Ru apartıman 
nezaretli, önü uf ak zarif bahçeli ,.e 
modern i«li. Fakat eski atalar tabiri 
veçhile hakla kadar sofa, Ye nohut 
kadar odalı idi! Ankarada yedi yıl 
evvel yepyeni yapılan hu modren hi· 
nanın ah katındaki dairesini tercih 
etmi~tim. Rafnmzın üstümleki daire· 
de iyi hlr ail~ oturuyor. Onlar odala
rında yürürken bile ben duyardım. 

A«·ele bir iş olunca burada sabahları 
erken uyanaynn diye eın~akh 11at 
kunmya hat'et yoktu. Üııt komşunun 
bir köpeği vardı. Sahibinin odasında 
yatar <llarak ki hay,·an şaf aklala gö

zünü açınca ka~ınır. kuyruğunu yere 
vururdu 'c ben aşağıda hu patırdı ile 
mutlaka uyanırdım. Üst penceredn 
sallanıp sa\ nalan seccadeler. bizim 
camlara do~ru asılıp kuruyan çama· 
şırlar. «liirt .he~ kom~unun merdh ene 
\"e apartmıan kapısına dizilen ~öp te
nekelf'ri, yabud lokantalardan getiri· 
len ıef er tasları dahi caba idi. Ya o 
radyo ve gramofon yaygaraları .. Onla· 
rın sayısı yoktu. Haniya eski bir ta
hir \'ardır: Ah, şu e\ ime gidip köşe· 
me oturup da haşımı dinlesem, der· 
dik. Ba§ dinlemek apartıınan ya§ayr 

ımda hulyUır. 
Şimdi dürt yıldıt Anlatada Keçi· 

örendeyim. Çok bilyük bab~eli eski 
ıistem Ankara evimi tamir ettirdiğim 
zaman yanın asırlık candan dostum 
kardeşim Halil Etemin nuiliatini din 
Hyerek köşkün Hiıniş in-o tarzını, di~ 
ıeklini. tat111m ve ocaklarım de~iş
tinne«lim. r t> k~dar isabet etm:ıinı. 

Şimdi burada otunırken kendi k~n 
dim~: Aırtan ne h·i t'tlİm df' Y enişeh-

rin hirihirinin i«;rrisine hakan \"f' hi· 
ribirinin manzarHmı kapı) an apar
tımanlarrndım uzakta,·1111, di) orum. 
Sonra karşı yamaçta y~ni ,·arılan ha
raj suyu tlepoıounu ~iirüyonım ... Te
miz lıa\a \ar. Yt> illik \Ur. füı hol. 
Elektrik 'ar, telefon 'ar. Dalı:ı ne is· 
tiyoruz?,, 

nılacaktır. pıf_ 

~rek Alman ordusu, ~~k u.l?Mf. 
lıarieivesl lıpanyol teşebbüıu0• • 

1. . . ·1 k . ·n bıll 
ıo ınıyc ı ıanet etme 1111 

eotlişf'simledir. . ·"' 
Baron Von öyrat. nıayııt :~ 

sında Romayı ziyaret edf'rf'~ ()'!_' 
lini Ye Hariciye nazırı Kont f 
il~ görüşmüı ve resmi ıi\ a~_eı)ıe c' 
ledi!:i bir nutu', ta aynrn şu) e 

mişti: . • . .. .. 111f11'; 
••Alınan hükumet•, hutun #J,I!'_ 

ler ara ında müşterek n~eaai~ ;,Ol" 
olan hiitün mü-ıkülitı daır;ılill 
kün.liir... fi'' 

Ve o zİ\ arettcn sonra Alnı• 
rirh r nazırı Balkan 111e1111cke 
de dolaınuıtır. (Dai.ly E~ 



Ingiliz konsolosunun 
rısına ait mücevherler 
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Çahndıktan iki saat sonra 
bulunup sahibine geri ver.ildi 

Bir kadın şahit 
Eski ifadesini deır,urdl, 

tevkif olundu 

ibnisina ihtif8li 
' 

e 
~ataimde Reço apartımanınm 1 
~ralr dairesinde oturan lngiliz 

,,,. tiki al konsolosunun dairesine ev· 
~1 : ~ l iÜn saat on ikiye doğru uzun

ıı....~Ylu. temiz giyinmiş bir adam 
"'lll'!tir. 

Fru~o i~ıııiıule bir karim, cfün E"a· 
lıah fstanlıul atoliyr. l iıwi c·c7acla tC\ · 

yarın yapılacak 

~pıyı konsolosun hizmetçisi 
t h~ açmış, temiz giyin mi§ olan 

1~etçiye şöyle demiştir: 

kif ol111111111,.,l11r. · 
Tc .. kif r<lilmcsinin eehchi, sulh 

rcı:aılan salalıiyetsiı.lik korarilc aı-liye 
rf'ı:a) a ~dr.ıı hu ) akı:: ık alınıyaıı iiz 
söylt>ını-k mf'H:ulu claHmın rlııru~ma· 
nıula . ahit 1 ik ı-ıforkrn. su llı rrzaıla 
,. ,.rnıt,' hıılunılu~u ifaılrniıı aksini 
biivl<'ınc~ iıli r. 

Büyük Türk filozof ve aliminin 
900 ncü yıldönümü büyük 

törenle kutlulanacak 
~ "' Ben Ankaradan geliyorum. 
1eral konsolos ahbabımdır. Ken· 

1 e_görü§cceğim. 
~ liı~etçi, kendisine lngilizce hi· 
detdcn bu ziyaretçiye konsolosun 
~olmadığını söylemiş. isminin 
' il olduğunu da iizerine ilave c
~ibar zatı kabul salonuna al • 

~Q~ zat salonda bir mliddet otur
'ijtan sonra hizmetçinin yanında 
~ onu açmış, konsoloshaneyi ara
~ konsolosla görüşm\iştür. Haki
' İae bu zat telefonu açmadan 

trna taklidi yapmıştır. 
~Örü§meden sonra kibar zat: 

~ ....._ Konsolosla randevu aldım, 
~~na ~örüşeceğiz, diyerek ayetğa 
~Jf, koridordan 1?eçerken yatak 
~- ın kapısında dvraklayarak hiz 
~den bir bardak .su istemiştir. 

"'~ \~·ı etçi Mişel salona gitmiş, bir 
it! ı .... -ı sonra su dolu bir bardakla 

..n· ~!ek konsolosun ahbabına ikram 
ıv IHir. 
ıık· h 
ıııl' ~zat suyu içmiş, hizmetçiye 

,.~~ 
ıı' T ırr· ramvaydan 

atladığı içi o 
·~~~ıf beı yatında Yusuf ismin· 
~-- - .J- - -1::- A---.......... 1.::,.-1 .... 
~ "1.ya binmiı, Eminönünde 
~\'ay durmadan atlamak iste

ır. 

'\~ tıauf bu sırada düfmÜ!, sol ba. 
11 kırılmı§, hastahaneye kaf dr 

1ttır. 
~ İR.EN YOLUNA DÜŞEN 

k - Akbıyıkta Demirhan so
flı~da oturan bet yatında Mus-
' l .~•ıninde bir çocuk tren yolu· 
\a dutınüı, batından yaralanarak 
,la.haneye kaldırılmııtır. 

Yalmlarımı lursı::; St1itl l"f'lrril 

teşe"kk ürle daireden çıkmıştır. 

Yarm1 saat sonra konsolosun 
zevcebİ yatak odasına girip yüzük· 
lcrini takmak isteyince 2SO İngiliz 
lirası kıymetindeki pırlanta yüzüğü 
ile ~·akut ta§lı küpe ve diğer miicev· 
hcrİerinin yerinde olmadığım gör • 
müş, hizmetçiyi çağırarak sormuş· 
tur. 

Evde yapılan araştırma netice· 
sinde mücevherat bulunamayınca 
Taksim merkezine, oradan emniyet 
2 inci şube 3 üncü kısmına haber 
veri1m1~tir. 

Kısım komiseri Eşref, on arka
daşını yanma alarak hemen aparlı· 
mana gitmiş, yerinde ketif yapıp 
izahat aldıktan sonra bu hırsızlığı 
Paşa:zade Said Cemilin yaptığına 
kanaAt getirerek Beyoğlunun her 
t:ırafmda araştırmaya başlamı§tır. 
Bir saat sonra Said Cemil Kumba • 
racı yokuşunda ele geçirilmiş, Em
niyet müdürlüğüne getirilerek sor • 
guya çekilmi§tİr. 

Said Cemil, kendisinin böyle bir 
, .. 1kıı ile alakası olmadığını söylemi§ 
ise de üzeri aranınca 250 İngiliz li
rası kıymetindeki yüzük fanilası ile 
frenk gömleği arasında iğne ile iliş· 
tirilmiş bir halde bulunmuştur. 

. Evinı1f'ıı rrlı,..stı;ı· ;ulliyr.\'r gPlrn 
Fro"o. lıakyrrİ salonundan aılliyc po· 
liıoci Hrfiki~ rrf akatilf' miiclckiuınumi· 
likç<', oraclan ıla ja111lanııaya katıla· 
rak tr.Ykiflıanr,·e ,·ollanmı~tır. 

7' 1H/f\ .fTCİf.irt/ tSIT. 111.f T\ .11. t/J 
11,.;siıVt>f:ıV 11i R ; • ..,'f'iNABJ~! 

Bliyük Türk filozofu ve tıb üs
tadı l~ni Sinanın 900 üncü yıl dö
n\imi.i mlinasebetile yarın saat on 
dörtt~ Üniversite konforans salo • 
nunda yapılacak olan ihtifal hazır- • 
lıkları tamamlanmıştır. 

Ti.iı k Tarih Kurumu tarafından 
hazırlanan programa göre açış nut
kunu Türk Tarih Kurumu başkanı f .. ıanlml a~ın·eza lıakyNin<lc, diin 

JO.ahah Kirkorun ıla\'af'ı olchıgu , .e Ah· -----------::k---
diilkerinıin Ja,·a edilen ycrinclt! hw Bı· r avu at 
lunduğu hir yangın ,.c lırrsızhk da· 
'asının dunı,nıa , yapılım~. haı.1 ~a· 
hitler clinlenilmiş , .e hundan ha~ka da 
J 3 i. linabe işine bakılnıı~lır. 

K T7. kaçırmak. katil. gafih, flarh. 
ırza ~cı;m<'k. yaralamak. öldünnt"ğe 
tı>~<'hhn~, rrza geçnıeğe lc~ehhüs mad· 
ddcrinden yapılan hu istinahclcr a· 
rasmda, hir ele tarikaı~ili!:i <şlamak 
i:.tinahcı-İ , arcl.r. Ta~raılan ~clf'n İı;ti
nahe müzekkeresine J?;İir<". hurada 
Şiikrü oğlu Selim; şalıiıl olarak clin
lenile<'ckti. Fakat. kencl iı-i ~elıııt>di
ğimlcn, iı-tinahc miizekkcrr.:ıi lıiikıııii 
henüz yerine ıı;ctirilemcıni::tiı · 1 
''ÇALMADl.U .. DEDIGI El4BİSEl'/ 

GİYiP DOT,AS.ll/S! . . 
Zafranholulu Muhtara, kencfüilc 

ayni oclacla yatan lıemşerisi Süleyma· 
nrn hir takmı elbisesini a~ırdığı iddia 
eclilme!'İ i.izerint'. poliee çuğmlmı~. 
''Otu ~alnuulını ~• tlL.n-ıİ)., .c:a1w~·or;lmit 

Fakat. salı\'erildikt<'n 1'onra Siilr.y· 
man, hir ele ne ıı;i.jrt"ün? t~te • .Mustafa, 
ta da kendi elbisesini ginniş, ı:ezip 
tozuvor! Ve hunun iizcrine. Z<>f ran· 
holu.lu, sırtında aşmlı~ı elhi:-oe hıılun
du~u halele. tekrar ya.kalanım~ 1 

Sultanahınf>d hirinci 8tıllı ceza 
hakimli~inre ı1ün ııahalı ı<orguya çe· 
kilerck, tevkif edilmi~tir. 

:ıf RT\Af)ASTNI YARAT,TYAN 1'ALE
BE0 TEVKiF ED/r.fl/ 

Plajda yüzerken 
boğuldu 

Hallt Arif, yüzerken fazla 
açıldıAı için sulara kapaldı 

f:~tanhnl haro· 
sn avukatların -, 
dan Arif Halid, 
:\ 1 mayısta Fylor 
) aya gıtmi~, sa· 
Jıilclc '0HlD11\tıŞ, 
ıııayoı0uım ~iye· 
rck denize gir
rniş ,.~ bir hayli 
ac·ıldıktan sonra 
gUzdcn kaybol· 

n. Tl<1lid Ari/ • 
ınu~hı. Ara~tırma neticeı-in<le de. keıı
tlicini .,.,kb •iılıfot 1 i r~revan hal inde 
olan dal~alar;n akıntısına kapıldığı 
'e hu ~ı~ada km Yl't i kl'~ilerek hoğul· 
duğn kamıati lıuımle gclmi~ti. 

Birkaç ~iin i.inre. Çekmece i.inle· 
rinde. tanınmaz hale ~clnıiş mayolu 
bir cc ccl hulunıını':· ıleniz<len c;ıkarr 
larak ıııorı:a j!;Clirilıni~ 'r. orada ma· 
,·oıııınclan ha"'ka i-ivalı ~ac·!armın bir 
kı:ımı ve mii;na:ıili lıaı.r 
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cmarelcrlc, 
kenclisinin g<'nı; yaşınılH ka7.ava kur 
han ı;idt>n a' ukat oldu~ıı anla~ılrıır~· 
trl'. 

Ann<'~inin iiliiıııiiıulcn hirkaç giin 
sonra. o~lıınun da hu ı<nrctle hir ka· n 

zaya kıırhan ~itın<':-İ. tanı) anlarcla de-
rin tccs .. iir m·amlırmı-:ı ır. \'f! bu tc· 

ve Bolu saylavı B. Hasan Cemil 
Çnmbel \"erecek, bundan sonrcı Uni
\"ersitc profescirlc.rinden Sivas say • 
lavı B Şemseddin Günnltay "ilmi 
Sinamn hayatı, milliyeti ve kiiltiirlİ,, 
n\i, Profesör \'C lstanbul saylavı 
B. NC'~et Ömer "lbni Sinanın tıbbi 
doktrinleri,, ni anlatacak, Profesör 
B. Akıl Muhtar lbni Sina tıbbına bir 
bakış, Souvain iiniversitesi prufe· 
sörlerindcn Doktor Tricot - Roycr 
İbni Sinanın Avrupa tıb tedrisine 
tesiri mevzulu bir kon fcrans vere· 
ccktir. 

Yaırm saat aralıktan sonra bey· 
nelmilel trb tarihi ccmiy~ti reisi Pro• 
f e~ör Doktor Gomoin, lbni Sinnnm 
Garb tıbbına hizmetleri \'C tt'rci.imc 
rdilen eserleri, Profesör lsmail l lak· 
kı lzmirli İbni Sinanm f dscfesi, 
Doktor Perihan Carnbel lbni Sinada 
kadm ve çocuk h~stalıklan. Rast'd· 
hane dircktörii Profesör Fatin GiJk· 
men lbni Sinnnın riyaziye ve heyet 
cephesini anlatacaktır. 

Ecnebi profesörler şehrimize gel
mişlerdir. 

fstanbul 19 {A.A.) - Büyiik 
Türk filozofu ve tıb üstadı lbni Si
na' nm 900 üncü yıl dönümü mü· 
nasebetile 21 haziran pazartesi giinü 
saat 14 te Üniversite konferans sa· 
\onunda yapılacak ihtifale lstanbul
da bulunan bilumum muhterem say. 
lavların davetli bulundukları Türk 
Tarih Kurumundan bildirilmiştir. 

Eminönü Ha!kevinden: 
21:6:1937 pazartesi günii gecesi 

saat 21 de Evimizin Cağalos?lunda
ki merkez salonunda lbni Sinanrn 
900 üncii ölüm yılı münasebetile Dr. 
Saim Ahmed taraf mdan ( lbni Sina· 
nm hekimlikte yaptığı yenilikler) ve 
onu müteakib İstanbul Üniversite-si 
Edebivat Fakiiltesi Profesörlerinden 
Hilmi Ziya Ülken tarafından ( lbni 
Sinanıq felsefede yaptığı yenilikler); 
adlı birer konferans \'erilecektir. Bu 
konferanslar bütün yurdda~lara a
cıktn. 

~ l<AHVE PiŞiRiRKEN - Üs· 
~thrda bostan sokağında oturan 
\~1 

1. ile Hatice gaz ocaiında 
, le Pi!irirlerken ocak birdenbi
~lrlamı§, Zeliha sol kolundan 
~ ~e ayalflarından yanmıştır. 
'

1 
ıki kadın tedavi altına alın

Bunun üzerine Said Cemil suçu· 
nu itiraf etmiş, konsolosun dairesin· 
den ('Jk3rken hizmetçinin su getir • 
mey; gittiği sırada yatak odasına 
girip mücevherleri çaldığını . söyle -
nıi~t:r. 

EHelki f.ahah Vefa li"f>~İncle im· 
tihan araııı arka<la~ı Abdnrrahmanı 
ustura ile ı:rrtla~ınclan hafifçe yaralr 
''an taleheclı-n Celal. cliin mi.iclcleiunnı
;nili;;e ~etirilmi~. Sultanahmecl 3 Un· 
<'ii s~ılh ceza lıakiuıli~İn<'e ı:;orgu chı
ruı;;ma;;ı Yapılarak. hakkında te' kif 
miiezkke~esi keı-ilmi~tir. 

cssiir, ı;ok ,uıııiillıı !'ahaıla(hr. ----------:------

! ardır. 
~ tOK ARABASI BiR ÇQCU. 
lal-ÇARPTI - Çubukluda vapur 
~leaj karıısında oturan 14 ya· 5;: Recep cadde üzerinde top 
~ rlcen Rızanın idaresindeki St 'tlı yük arabası çarpmıf,, yere 
~n çocuk bafından ağır surette 
,11.narak Haydarpafa 1'lümune 

S3 ;d Cemil Apartımandan çıktık· 
tan ~:.mra Aynalıçarşıda bir kuyum
cu} a iğnelerden birini on liraya re· 
h:n etmiş. sonra Bosfor birahanesi· 
ne ~irip yemek ye!"i§, orada tanıdı· 
vı irfan isminde hır kadına küpeleri 
h~·d:ve etmi§tir. 

MiicltJ,.iunıumilikc:c, uınuıni lıi.i
kümlere "iire tahkikata c1e\":un ohın-,.. 
maktaclır. Hafif yaralı Celal iyile~· 
mektedir. 

Yeni Batakhane nerede 
yapılacak? 

Zeki. , ııkuf alıihi \'e son tlerere
de nazik lıir genç olan Halid .\rifin 
tabutu. cliin atıl l ı ele moq:dan kal
clırılrrkcn. kı-ncli:ıini se\'1'11 hirc;ok ki
~i lıa7.mlr. Hukuk fakiilteı-indeki sı
nıf arkacla-larınrlan Smltanalıınc<l hi· • 
rinci mllı C'cza hakimi Kamil Giinaş 
ve haı.k:ıca hiıkinı. nıi.irlcl••İumumi 

3 

mu:" in:, "'ukııt, hiilaı-n adliye clairı--

"hanesine kaldırılmııtır. 
~1~ •• 4RABADAN DÜŞTÜ- Ka

ili ~~.a)'de Hamidiye mahallesinde 

" ~~ bey sokağında. otur.an .~.ya~-. L' Saim amcası ıle bınduu bır 
>~İQ' ile Kadıköyüne gelirken 
~,.da arabadan dütmÜf, yaralan

43t'id Cemilin itirafından sonra 
reL'.:ı ve hediye verdiği küpeler alın· 
mış, diğerleri ile birlikte general 
konsolosun evine götürülerek kon· 

solosun zevcesine gösterilmittir. Ka
dın, hırsızın yakalanarak mücev. 
herlerinin meydana çıkanlrnasından 
riolayı Türk zabıtasına kartı büyük 
bir hayranlık duyduğunu söyliyerek 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

Yeni Balıkhane hina~ınnı ncrı-dc 
yapılm:ısınm clalı:ı m_m·afık olaca~ınıl 
teehit ~ıınek üzere hır komiı-yon ku· I 
rulnm~tu. 

~i ve haro ıııcn~uplnr•nılan kalahalık 
hir ı·rm:ıal lım:ıırilc E, iih:-nltana ~ü
türiilınii ... merlıııııı. oraıla ilıtif alatla • 
.\llalıın rahınetinc tc\'cli olnnınu~tur. 

:· hastahaneve kaldırılmııtır .. 
~'I CöpçOYO DÖVEN KADIN 
1L e!diy-. temizlik amelesinden 

Sarayhurııuncla \'c <li~er bazı yl'r
lrrclc tetkikat yapılım~. nctir ede ha· 
lıklıancnin Kere:,lecilerrfo Sf>hze Ha· 
linin ,·anında in~ası muYafık giiriil· 
mü~tiir. 

~lrrlnıma ıııağrirN temenni. ail<':ıi 
mcıı snplarma. hu nraıla vakın akraba· 
!-ındaıı a\'tıkat lla::iııı ı\~·ıına ·;e hi.itiin 
kı-nclisini ı-:cYcnlcrc taziyrt beyan c<le-
rız. 

~ıı~ - I 9'ıtııuııııııııı11111ıttıı1111111ıııııı111111ıM1111111ıı!1111•ııı1111"111111 11ıııııı1 111111ıııııı 111111ı111ıı 11,11ıııııııııııııııııııuııııııı.ıııııııııırııı111111 ııııııı 1111 ıı1111111111ıınııı11111ıııııı1111111ııtıı1 11111 .ıııııı 11111 ııııııııııııııııııı11111ıı", 
Qİt ~l T ekkekapıda yolda kın an ~ = 

ıfı ~tı -~a~ı kaldırırken civarda otu· ~ K • k k • d • ı " ~ 
~;·.: ~ ~~lime ismin.de bir ka~ın bu ~ 1 m o u r 1 m 1 n er " i 

~ :~dahale etm1s, Ahmedı aopa § ' 1 ~ 
•• ~ ~:lleirek başından yaralamıt· ~ Kadıköyde oturan bir dostumuzun Galatasaray yaptıkları halde Akay idaresinin bunu kafi ~örme- ~ 
" .~me yakalanmıştır. -:~ ~=-

.11' ~it - lisesine devam eden çocuğu tenzilatlı tarife ile mek· mcsi sebebi anlaşılamıyor. Zannediyoruz ki talebc-
ıı" •klara iki bin llmba ~ tebe 2idip gelmek içın Akay idaresine müracaat et· \erin hi.iviyetleri hakkında mekteb ve yahud maarif ~ 

~ asıhyor i mi~. Bu idare, mekteb idaresinin bu husustaki ifa· idaresinin şahadetini kafi görmemek talebeler için ~ 
~ '

1
'-'ktrik ı;irketile heleıli ·c ara~ıır ~ desini kafi görmiyerek talebenin hüviyeti ve ikamet- lüzumsuz müşkülat olmakla beraber vazifesi çok ~ 

hh 1 ı . 1 •. 1 = h ı = rı: ~ "'
1 

au ur an a~ma uzerıne ~c r 5 gahı hakkında ayrıca polis ta kikatı istemiş. Gerek o an polis idaresinin işini de zorlaştırmaktan başka \E 
ıı• \~'~~ıt<'lif ) crlt>rİne iki hin lam ha ~ Kadıköy, gerek lstanbul tramvay idareleri, mekteb birşey değildir. l 

. ~-~t_ı. l_lmın ahi lıa1. ırlıkla :- lı".•tıııi~ ~- -~ 
' -e idmdcrinin verecekleri vesikalara göre muamele ~ tıı dırk!!lrrc laııılıalnrııı hırka~ § ~ 
r kadar takılrııa ııı;ı ha~lanacaktır. ~ v . k k. d. l "' •g 

')~~"tJıhalarııı 11 ıJ:wakları yrrll'~ l'Y" l fi zm o ur, zm zn er ! ~ 
'ııı· ~"Yınnkınlr larafınılan tr lııt c· i. .ıl 

• ,.. anıllllll111111ıııııı111111ııı11ııı1111ı111ııı1111ıı11ıııı11111ıııııı11111ııııı1111111t1llllll1111lllllll1111111ıııııı11111ııı111111111ıııııı1111ııııııııı11111ıııuııu111llllll1111111ııııı111111ııııııı11111t1ıııı11111ııuıııı11111ııı11111111ııııı1111111ıllllllf1t .. 

·{ 

Adil Tıp BaşkiUbi RaH'in 
b!r duruş;nası 

E'ektrik cereyanı 
Davasında berael etti 
.\ılli Tıb İ!>leri mınıııı miitliirliiğil 

ha~kfttilıi Haif lıakkıncla ~alııc hir ra
por ıııe.;;clı-~indcıı tahkikat yapılıııı~, 
takilı:ıt aı:ılarak. ken<li~i ~orgıı hakim· 
l iğinre te\ kif cdilıııi~ti. 

,\ğırrczaıla ;,.ooo lira ilıtilfı,.,tan 
ılıım,ııın"I yapılan hclediyc t:ıldhla
rı Nacli \lııııcdin cleli olın:n ııı ('C'ZS
ya C'lıil lıulnııılu~u şeklinde 

0

ı\dli Tıb 
mccli~iıwc 'erilen 5 im7.alı rapom, 
bnnıın taııı zıddını İc .. lı:t eder ~ckildc 
<leği:;tirerck, im ~urctle rc .. ıni <'H&K 

iizerincle salıte!dirl ık yapmak idcl ia
ı-ilc a~ılan lııı <la' ıı talıkikaıı, ~orgıı 
lıakiıııli~inde ıwn saflıa~ma ) akln~
nıaktaclır. 

nu j,.(('11 clol:ıvı 1111'' kııf lıulunan .. . 
Rair. diin sahalı Sultanalmıecl birinci 
sulh ceı:amrn ~~tirilmiş. lıakiın Re~id 
larafıııclan ha.im lıir i~tcıı dıını:maeı 
yapılnıı~tır. 

Diin ahalı hak1lan chnada, Elek'.· 
trik ~i rkct i <la\ acıtlır. na, an m meV"' 
zuu. C\ dC"ki ı::ant ınilhiirlrnerek kapae 
tılıııı .. olrltı~ıı hnltlc. l 000 kiJo,·at ce· 
rcy:ının lıf' aha ~ı-ı:mrılcn. yol. uz ola
rak j,f ilı lak rd ihJ i~i iıldi:ı,.ulır. 

fı;lt'ıı (') çr.ktirilıııi~ lıa~kıitih Haif~ 
hıı i~ıı- krıııl i inin lıir ~ııçıı olıııaılı~ı· 
m sİİ) lc·ıııi~, nctiı·cdr. lıakiın He ,id, 
lıcr;ıet karan 'cnni~tir . 



, 

4 - KURUN 20 HAZİRAN 1937 .... ' 

Bir Sovyet tayyaresi 
Şimal kutbu qolu ile Moskovadan 

Karaya inmeden Sanfransisko'ya gitmek 
üzere yola çıktı 

Va~ington, 19 (A .. ) - Bir Sov· 
yet tayyaresinin şimal kutbu yoliyle 
lüıraya inmeden San - Francisco 'ya 
gitmek üzere Moskorn<lnn hareket et· 
tiği öğrenilmiştir. 

San· Francisco, 19 (A.A.) -Alı
nan bir habere gi.ire l\Ioskova - San -
Franci co hava cf erinc çrkan Sovyet 
tayyare i hu sabah nat 5.10 da •'Gre· 
em· iclı saati,, tirnal knthnmnı üzerin· 
'de11 uçmuftttr. 

Vafington, 19 ( A.A.) - San -
Francisco iı;tiknnıetiıulc uçan Sovyet 
tayyarecileri François • Jo cph top· 
raklarını ~cçınişlerdir. 

Alm•ka radyosu o arnhk 82 derere 
arz ve 5 :ı derece tul dairesi iizerinJe 
bulunan tayyareden hir haber alınış· 

Polis teşkilat 
nizamnameleri 
hazırlanıyor 

Ankara 19 (Telefonla) - Da· 
hiliye vekaleti erkanından bir zat 
yeni polis te§kilat kanunu hakkın
da fU izahatı verdi: 

tır. Tayyareciler Unlerini J!~rıncdcn 
uçtuklarını Ye soğuk, e kıra~ıdan nım: 
tarih bulunduklarını hernn etınckte 
ve fak at her~eyin yolun~la gittiğini i
lam eylcrnektcdirler. San - Francis· 

coya muvasalat ettikleri takdirde 1933 
r;eneein<lenheri tayyareci Ro,.-.i ,.e 
Codos'un üzerinde olan doğru lıat 
mesafe rekorunu ktrınış olaraklar<lır. 
Co<los ile Ho~ı::i 910:l kilometre uç· 
mtt§lardı. 

Şimal kutbu ·oliy1c l\fo .. kcw:.ı ile 
San • Franci~co arasnıclaki mesafe 
9.600 kilometredir. 

San - Franci~co, 19 (A.A.) - San 
Franci co i~tikametinde taran So'' ('t .. . 
Lan arecileri. So\'yellcriıı, Ya§İngıon 

~efiri Gregory'ye a~a~ıclaki telgrafı 
gönclermi~lerclir. 

Başvekil 
20 

''Şimal kutbuna üç saatlik bir me
safede bulunuyoruz. U!:UŞ nonnal fc· 
kilde devam ediyor.,. _ 

Tayyare hugün saat l :ı <le ''Green· 
viclı saati,, San • Fram·i:;co 'ya nnn·a
salat eclcc<'ktir. 

1'1oeko'8. ] 9 ( A.A.) - Şimali 
kuthu geç.-n aat 25. Tayyııt<' i saat 
10.25 de 57 <lererc P.rzda hultınuyor 
cln. Tayyare aattc 200 kiloıııctrc fiii
ratle uçuvonlu YC tav~ arccilPr saat 
19. 10 <in Patrik aıla~rnııı ii:r.crinclt'n 
g*"!:Creklerini iiıııitl rcliyorlnnlı. 

Va~ingtnn. 19 ( ı\.A.) --- Şimali 
garhi a k~ri tclı1iz i ta yonlnrı on u
attcn fazla hir znınandanhf"ri O\ ''et 
tayyarcdleriıulcıı hi!;hir hahc.r alı~a
mnmnktadır. 

Sancağa saygı 
gösterilmesi iç·n 

Konfeı anslar veı ilecek 

Ağuslosta 
Kasta '1~ onuya. 

gidecek 
• Ankara 19 (Tele fonla) - Bayrak 

Kaatamonı - Ha.lkı1? ~aygılarr· ve sancağa kerşı gÖ!lorilmeıi elzem 
nı s~nmak ve kendıl~rını ~asta· olan sevgi ve say~r hislerini artır
monıye davet et.rr.e~ ~zere hır he-ı mak ve bu yoldaki kusurları gi
yet Ankaraya gıtmıptı. dermek için bilumum mektep!crde 

Bu heyet Baıvekıl tarafından ve Halkevlerinde dersler ve kon
kabul edilmiştir. ismet lnönii he.l feranslar verilmesi MiJli Müdafaa 
yetin davetini kabul etmif, 20 Vekaleti tarafından Başvekalete 
~ğustosta bir hafta kadar ~~m~k .y«ı:al.an"' .. 4 Va.ı1111 ve:; , a•cıhı hıtlh.• 
u~er~ ~astamonıye gelecegını bıl- lal ve hürriyetinin ~erefli bir tim· 
dırmııtır. sali olmak itibarile bütün vatan· 

-Yeni polis tetkilitı kanunu
nun tatbik ~eklini göıterir nizam· 
nameleri hazırlamağa devam edi
yoruz. Bu nizamname1erden inzi
bat komisypnlarr ve polis divanla· 
rrnın verecekleri cezalara tekabül 
eden suçları gösterir nizamname 
ne mesleğe ıiri~ nizamnamesi ha· Bay Celal Aybar 
zırlanmıf, Baıvekalete verilmiıtir. 

ALAMANYA 
Bu taarruzu da muka' 
belesiz bırakmıyaca~ 

lspanqada kontrol yapan 
devlet mümessileri 

dört g 

Dün akşam 
içt'ma 

(Üstyanı 1 inci $ayıfrıdu) 

hakkında ıayialar dönmüştü. Fil
hakika Leipzigin kumandam 15 
haziranda saat 9,.,25,, 9,26 ve 9,58 
de Oranın şimalinde gemiye üç 
toq>il atlıdığını :..::dirmişti. Ter 
pillerin mahreki hususi aletler va
ıntnsile takip edilmiş faka gemiye 
isabet vaki olmamı!!hr. O zaman 
bu şayialar hakkında tahkimat ya· 
pılmadan demarşe temas teves
sül edilmesi muvafık görülmemi,
ti. 

Bu rayialnrın kumandanına ra· 
porn ile olan mutabakatın imdi 
1 8haziranda vukubulan yeni .bir 
h:ıt:lise i!e tccyyüd etmektedir. 

Leipzig kruvazörüne bir deniz 
altı 2emİ!İ tarafından 18 16 da ıaat 
15,37 de dördiincii bir torpil atıl
mıı ve mesele artık dört devletin 
tetkik sahasına giren bir iş olmuş-
tur. 

Londradaki büvük elçi Riben
trop hu sabah dir.er iiç devlet 
mümessillerine hedise hakkında 
tehlir~atb hul1mmuştur. 

Führer de Ren üzeı-indeki Go
desb~rgden gece yarısı tayyare ile 
Be:-line dönmüştür . 

Londra, 19 ( .A.) - Alman Lc
ipzig knı,·azörii hu kerrc yapılan ye· 
n i taarru7. iiz<'rinc Alınan elçisi 12 
huziran anla mıı;ı.ı tııt~ ·ihinre kontrol 
\'anan diirt ı),., ltt ll!ft mıhı ınii~rı' <"re 
tnlehind~ lr lıı 1rlnJ!ltndnn lllf'Zt uı 

ılört de' Jet ıniiıne• :ııni nal 17 ıle 
hariciye lıııkanJ.j;mda toplanıın~lar· 
<lır. 

Berlinde bir 
yaptılar 

LONDRATJA liEl'ECAN 
1 ııO {l 

Londra. ]9 (A.A.) - A uı ı( 
· · k .. .. 'il r ııtı • ıpz . ı:; ·ruvazurune torpı e ttle 
hakkm<lnki lıalıcrlcri akşaın ı;ıııeeılif 
ri lıcycl':m la me,·ztıuhah~eınırkl 

d 

lcr. 
f ııl•r.' t 

E\'en ing Stan<lard gazetc-ı, I ~ıı:ı' ~ 
lıiikıiınt.tinin hun<lan ademi ınıı 'ırı!~ 
heyaıı etti~ini n~ lıaheri inkfir t) 

~ini yazınaktntlır. ~· ·/'1' 
p,ız. ~ R'J'ESİYE TBKR nr /"l 

VAR . ~fil 
Loıu\ra. 19 ( A.A.) - Leıpıı~ıtf( 

'cıziirii lıiiclice.:-ini tetkik etınek ti ,jl' 
hup:iin c]ört kontrol deYleti ıuilıııcfo~· 
leri arn ınıhı yapılan toplantıdıı~ iik'ı' 
ra ne~reclilcn tehliğıle ·\ Jınnu ~Jdİr 
metinin nıiirac<>atı aYnen zikredı ,jtlt' 
ten eonr:.ı, m~zkiır <levlet ıııii ııt'~ JfP d 
rinin hu lıu u in lıükicın<"tkrı~,,fı ~ 
taliıııat alarak 12 haziran artl•~ 1 .,. d 
ıımcihince pnznrt~ i ~iioli t~ı.r~~dirıl' 
]anmayı ıaahlıiirl eyledik 1erı hı 

1 ]' JllCıiltıt ır. . 0~ 

ROMA DA NE DüSONüLOl' ,,,,. 
Roma 19 (A.A.) -- ltalYıl~rii(.e 

hafili, Alman Leipzig kruv~:zO~ 
kar~ı yapılan yeni suikasdı ··'rttıe'S' 
netle karşılamışlardır. Çünktl (.I'' 

kfü mahafll ıon kontrol a_!11~~ıı'ıl' 
!1 husuıl•ndn eıasen bedhın ıı'" " 
nuyorlardı. Maamafih, ltnl)':ı~o· 
bı1 m~ıelede de diRerlerin~.._ıı"ı, 
ı;u KllJl mıu ..... ,,.. u .. ·:~ ~~ 
halinde hareckt edecegı cb 
yetle kaydolunmaktadır. 

istatistik Unıum İnzibat komisyonları ve polis 
civanlarının verecekleri cezalara Müdüı lüğüne 

dat!arın layik olduğu heytcan ve 
hassasiyetle saygı göstermesini uy
gun gören Ba~vekalet bütiin vali· 
tiklere, mülhak ve müstakil ma- Günleı den beri iisileı in taaı ruzuna 
kam!ara ve Cumhuriyet Halk Par- o d ~ 

tekabül eden 11uçları gösterir ni· tayin edildi 
zamname proJesı Başvekaletçe 
tetkik edilmek üzere Devlet fUr&- Ankara 19 (Telefonla) - Açık 
ama gönderilmittir. Polis sicil ni· bulunan statistik umum müdürlü
zamnamesile enstitü ve polis mek ğüne, vekaletini yapmakta olan 
tepleri nizamnameleri de ha11r- müıavir bay Celal Aybar bir <le· 
lanmış, Üzerlerinde yapılan huku- rece terfih suretile tayin edilmiı
ki tetkikler de bitirilmiştir. Pazar tir. 
tesiye Ba~vekalete verilecektir. --v----

1
------k---,--

p 1• k - . d .1 ugos avga ra ı o ıs ıyafet nızamnamesı e 
yeni polis kanununa göre değiıti- 01 ta mektebini bilirdi 
rilerek hazırlanmıttrr. Yakında Belgrad, 19 (Hususi) - Bu· 
Ba~vekalete takdim olunacaktır. gün Yugoslavya Kralı ikinci Pctar 

Polis dahili hizmet projesi ve lisenin orta kısmını bitirdi, saray
munmelat memurları nizamname da merasim yapıldı, 
projesi tetkik edilmektedir. 

Bunlardan batka adli ve siyasi 
polisin hizmet talimatnameleri 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Bunlar bittikten sonra jandarma 
ve diğer hususi zabıta !ekillerile 
emniyet teşkilatının inzibat ve 
çalışma birliği esaslarına ait ni· 
zamnamenin hazırlanması etrafın 
aa çalı~malara ba!lanacaktır. 

Polis te§kilat kanununun tatbi· 
katında kadrolarda bir ak3a!dığa 
meydan vermemek üzere 5 tem
muzda birinci ve ikinci komiserli
ğe terfih imtihanları yapılacaktır . 
Polis enstitüsünün açılması üze· 

Bay Numan 
Menemencioğlu 

Hariciye Veklllne vek~Het 
etleceJt 

Ankara, 19 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Dr. Rüıtü Arasın Bağdad, 
Tahran ve Moskova seyahati dola· 
yısile Ankaradan gaybobeti esnasın
da Hariciye Vekaleti vekilliğinin 
Siyasi Müsteşar B. Numan Mene - 1 
mencioğlu tarafından idare edilmesi ı 
Reisicumhurun tasdikine iktiran et
miştir. 

~~~~e~rz~malı bir faaliyet göster- -1-..,....z-m--İ-r--F--u-a_r_ı_n_d_a_ 

Diyarbekir - Cezre 
demiryolu tetkik

lerine başlandı 
Ankara, 19 (Tele fonla - Di

varbekir - Cizre demiryolunun e· 
tüdlerine yakında ba~lanacaktır. Bu· 
nun için Elazizde bulunan inşaat 
bürosu Diyarbckire nakledilecek, 
fo§aat: mühendisleri de tetkik mahal
line gideceklerdiT. 

Birkaç ay süreceği tahmin edilen 
etüdlerden sonra ingaata ba§lana· 
caktır. 

hazırlık 
lzmir, 19 (A.A.) - Enternas

yo!\al fuarın açık bulunduğu gün • 
lerde fuar sahasında ve lzmirde ya
pılacak eğlence ve külttir hareketle
ri için alakadarlarla temas edilerek 
programın hazırlanmasına çahşıl -
maktadır. 

Balkan güreş birincilikleri, fut
bol enternasyonal maçları, denizci
lik ve tenis miisabakalan gi.inleri 
yakında belli olacaktır. F uarm gÜ· 
zel ve cazib olması için komite ha· 
raretli surette çc:ılışmaktadır. 

tisi Genel Sekreterliğine 1tönderdi- B ·ı ı d u·. n 15 3 " 
ği tahriratta bütiin mekteplerin ' 
ve Halkevlerinde buna daha faz- • • 
la ehemmiyet verilerek esaslı der:; • e d u·. şt u 
lcr ve konferanslar ter~ib.i., !ehir rl 1 y 
ve köylerde de halkın bılgı ve say· 
gmnı yükseltecek tedbirler alın· 
masını ehemmiyetle istemİ§tir. 

Lübnan Dahiliye 
Nazu ı öldü 

Kudüs, 19 (A.A.) - Lübnan 
dahiliye nazırı B. Mi§el Zakur dün 
kalb durmasından ölmüştür. Kabi· 
nede birkaç gündenberi beklenen ve 
dahiliye nazırının ölümü ile acele 
bir ahiye•~ alan tadilat halen Paris
te bulunan cumhur baskanının av. 
detinden sonra yapılacaktır. 

Londıa ile bir doınin
yon aı a!lında 
ihtilaf çıktı 

J,onc1ra, ]') ( A.ı\.) - Prctoria il~ 
Lornlr:1 aru~mda, Bechovuna. Bu uto:; 

, .c Smaaze arazisinin ('enuhi' Afrika 
it ilıadın:ı ı}e, ri ib:criııe ıııülıim ilıti
lfıflaı· t:ılı:ddUs ettiği hildir;Evor. 

Gen~ral Herlzo;;. ,]ominyc.nlar na

zırı ile hu hususta gürU:~ürken hiiyiik 
inki~ara uğrarlı~mı ı;()y)enıi~ 'c ele· 
ıniştir ki: 

T..ondra lıattı hareketini ıleği ~tir 
ıncdiği takdinle, hiiyiik ilıtil:tllcrclcn 

korl,nlahilir. Bu mesele cenubi Afri· 
kn ittihadmr pek zi~ a<le i;gal f'tmek
tedir. Ccnuh Afrikr.sr ittilındımn mn· 
halli i ~leri nazırr B. Gcorges ıh rupn· 
ya hareket etmi~ti.r 

Morning Po t gazetesi. imparator 
ltık konfenuı 111111 mes\ı<l n<tice .. in· 
den sonra hu noktai nazar ilıtiliiflnrı
ı ın te<·.siire '""' ~n olclıığnnn 'e f ;ıkııt 
lngiliz lıiikfı;t,~tinin noktai nı:ızarmı 
de~iftİrıuiyccc~iııi bildiriyor. 

Bilbao, 19 (A.A.)-. llnvas: 
ilk nasyonalist kıt.aat şchıre a?at 
15,30 da girmişlerdır. Nasyon~luıt
lerin taarruzu devam etmektcdır. 

5?.!amanka, 19 ( A.A.) - Nns
yonal;~t umumi karargahının resmi 

tebliği: . .. 
Biskaya cephesı: Bugun saat 

5,30 da General Franko kıtaatı Bil· 
baoyu zaptetmişti~. .. 

Mndrid cephcsı: Duşman Stra· 
manre yolu boyunca mevzilerimize 
çok şiddetli bir taar.~ız~.a bulu.?muş
sa da piiskürtiilmuştur. Duşnıan 
dört yüz maktul vermiştir. 

Bilbao. 1 C) • ( A.A.) - Nasyona· 
1ist kıtaatı, ilk yesmi bina olarak be· 
lediye dairesini i~gal etmişlerdir. 

Nasyonalistlerin mahirane ma • 
nevrası Bask kuv\·ctlerine mensub 
bircok taburların ricat hattını kesti
ğinden bunların teslim olmaları bek. 
leniyor. 

Sen Jan de Luz, 19 (A.A.) -
Bilbaonun işgali hakkında şu tafsi
lat , ·erilmektedir: 

Nasyonalistl~r Bilbaonun şark 
ve Cenubundaki sırtlardan hücuma 
kalkmışlardır. Bu sırtlardan inerek 
eYvela Arrusğimto su deposunu İş· 
gal etmişler ve şehrin şimali şarki
sinde'.ci mühim fabrikalarla üniversi· 
te mahallesini ele geçirmişlerdir. 

Cenubu şarkiden hareket eden 
kuvvetler de ilerliycrek bunlarla Du· 
ranya yolu iizerinde iltisak peyda 
ettikten sonra İspanyanın en mühim 
çelik fabrikalarından biri olan Baro· 
vada fabrikasını zaptetmişler ve cc· 
nub·ı rarkiden şehre ~imıişlerdir. 

Sahil kıtaatı ise Narvironun sağ 
mansabından ilerliyerek bu kısımdan 

~ehire dahil olmuşlardır. ~1~ıı: 
Bilbao. 19 (A.A.) - Havıt ,e 

Bilbao, dört gündenberi. s~sı.l~ıılıl' 
iki gimdenberi de elektrıksıı. 1311• 
nuyordu. Dün akşamdanb;1\,~ıı!t 
bao tamamiyle çevrilmiş bır ,.rtı~ 
idi. 'Şehre hnkim tepelerde ,}ıJ 
hic bir Bask kuvveti kalmartı1f1 .ftİ· 
sırların Miler de tahliye e~ ,, 
Dün gece Beşik/Dl 

yangın çıktı ,i 
Saat lıe•e kadar tO 

yanmrştı -~ı~·· 
Dün ~ece sant 2,45 de Be§I çı-' 

ta Tuz.babada bir evden yanS'bl'l:i\ il' 
· de "' mış. kısa bir zaman içın 

ın:.~ştür. . örıfli ' 
Yangını Beyazıd kulesı S j~l « 

Beyoğlu itfaiyesine hnber vdr~rı~~ 
~ tfaiye o civo.rda su buları:.a l~~le ~ 
lst.ınbul grubundan arazoZ .. 00JI 
zı motopomplar yardı~a go İŞ• 5': 
miştir. Yangın süratle ılerlertı. )'~(ı 
at dörde kadar ondan fazla e.. ,e-

G · · kine:Ye ıJI m•ştır. azetemızın ma ntl' 
rildiği saat dört buçu~ta Jc,.şt11 
maalesef vahim bir şek~ 
ctmekteidi. il 

r' Alman erkıtnıharb!Y8 
Parfston ayrcrd• 0,.~ 

Alnı' ·il 
Paris, 19 (A.A.) - . boS0 t 

büyük clçi~i Kont ,V elc~e~·Geflet~. 
Alman erganı harbıye re.ısı f ti ,,e, 
B k f. b' .. vı zı"·a e lıfl ec · şere ıne ır og e J Gııf11e 

miştir. Yemekte General l ı.,oi~~~ 
General Laurance. Genera . · ~o . . reısı 
ve sergi teşrifat komıtesı Jl' 
Cas~ellan bulunmuşlardır. p.Jr.1' 

General Bcck bu akş3rı1 
yaya hareket etmiştir. 



Dünyayı DolaştnTi 
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Yazan: Tltayna - ta - Çeviren: Vlr GUI 

( ~ünyada bile yllansız ve elmasız cennet· yoktur. 
u adalarda her akşam doğan ay sabaha kadar 

9enç kız ve erkeklerin dansettiklerini, şarkı 
söylediklerini ve seviştiklerini görQr. 

- Susadım, Tahya ! 
d ~trnana koşar, sonra gelir: Elin 
~ti 1 Hindistan cevizine uzanır. 

1 tatlı içerim. 
- Karnım aç, T ah ya! 

le ~ehirde oynayan çocuklar;ı ses 
i)i~t, Çocuklar, eski zamanların 
I~ hırı gibi, sudan fırlarlar. Çıp
t k Vüccutlarmda, bellerinden aşa 
t 'Ya ıarkan, kırmızı ve beyaz pa· 
~talar vard1r. Nehirden bana ista
) aı getirmişlerdir. Beraber ayıklı
ta~'l.. Üzerine limon sıkıyoruz. 
-:. e1tı daha canlı canlı. Ağızda da· 
11 1Yor. 
~Avrupalı kıyafetimi bıraktım. 
s,~en _pek ~z bjr şey giyiyordu~. 
~· 1rnd, yerlı kızların yaptıkları gı
~, Pa.reo giyiyorum: Koltukları-
ttıın altından geççiyor ve dizleri-

•' e kadar iniyor. 
~ On)ar da benim kıyafetimde, 
1 taber nehre iniyoruz. Gülüşme
de\ bağrıımalar, • oyunlar. Suya 
~~~ru iğilmiş bir Hindistan cevi-

, d•nın üzerine çıkıyoruz. Sonra ora· 
'n aulara atlıyoruz. 

ku Akıam olup, rüzgar vanilya ko
k la.rı getiremeğe başlayıncaya 
ı_'da.r sularda eğleniyoruz. Kum-

tda ayaklarımızın izi kalıyor. 
~ ~ :(.. 

Su Polinezyalılarda garip bir 
' :~~us telakkisi var. Herkes ken· 

••ınin namuslu olduğunu ileri sü-
• l'trek övünüyor. 

:1:_ Burada hırsızl~ğın. başka . o,~du
C\l kadar ehemmıyetı yok Bır po
?~ıı (ecnebi) nin güzel bir şeyini 

4Q.h. l,,t . _ .. ·· - ---··-··::ı-: --
• ~l'.aya gelince: Paranın dcğe-

ti :ne, bilmiyorlar. Onun için, bu
tlda para, çağlayandan çağlayana 
'~laya atlaya akan nehir gibi, akıp 
tıdiyor. 

8ir gün baktım, çantamdaki pa 
~llın hemen hemen hepsi kaybol
~Uştu. Hırsız biraz insaflı imiş: 
b 01>eete'ye gidecek kadar bir para 
ırakmış .. 
liırsız, herhalde, nehirde oyna

tan o çocuklardan biri olacak. 
~n uynrken içeri girmis, parala
~1.~ı çalmıştır. Bu para ile birkaç 
~ijn içki içerler. Genç kızlar da 
'nlarmda, oyun oynarlar. 

~· 8ir yerli reis hana eski zaman 
1k&yelerini anlatıyor: 
c'Şu karşıki dağı goruyor mu

~n? Eskiden, bizim krallarımız 
~\tlerdi. Heykellerini her tarafta 

~t;ri.iyorsun. Fakat, bir tanesi var· 
•: Çok büyüktü. Taştan heykeli· 

'nııııııııııııuuııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııı•ııııııııııııııını 
Sağlık 
Servisimiz 

ltuausı dolttorumuz l'azartcsı l,'1lnlerl 
"-t on be~ buçuktan ylrmlye ka '.lar ga· 
~~ınız ldarebııncstnde. Cumartesi günlen 
" '8.at 14 ten 19 a kadar Uılell Tayyare 
zaıtımanlan ikinci d:ılre Oc; numarada 
bı ına okuyucularımızı yedi kupon muka-

11llde kabul eder. 

>tı "-nıı şekilde dlş doktorlarımız da oku
~<ılarımızın emirlerine hazır bulunmak. 
~ ır. Diş doktorumuz FahretUn Dlşmen 
ll'trıakkapı lallklA.I caddesinde 127 ouma• 
~a pazartesi gUn!erl s:ıat 14 ile 20 ara. 

1 11ı:la bulunduğu gibi öoktor NccaU Pak· 
tıl <le Karnköy Mahmudiye caddesi 1- 2 
'-11rnarnda s:ı.lı \'t! cuma ı;Unlerl ayni 1!1118~ 
1 rı:ıe okuyucularımızm d!şterlne bakaca!..• 

11.r 
Ve Ulak t edavilerini yapacaklnrı1ır. 

Aynı zamanda 'Beşllttaş tramvay cıtd 
~'I Erip apartımanında ıUn:ıetc;l Emlr 
'-dan muhtac olruyucuıarımızın çocuk 

l'Inı ıUnnct cdcccl<Ur. 

11 "-Yrıca Aksaray Pertev IJ:czunesı ya. 
1n11a tıı 3~2 numarada aUnnctc;ı ve a1hhat 

\' Cllıtıru r-:urı E~ıslz ı.::ı.;ıtUN duktorunun 
erce 
~ cğt cnjcltslyonlnrı tıeherlnl yerli im· 
~: trıukablllnde ve abonelerimize en eh> 
~ ~craıue c;ocuklnrının H\lnnl't .unell• 
~ltrtnı yapacaktn 
~ 11111ertnı yıızdı~mı:>. cıoktor l'!lfC:I "'" sUn· 
t~~l;llerl' mUnıcııııt euerl<en 1'1 ' HtJN'un 

1~ ıtıet kuponundan yedi tııne göturmek 
,. 1 ,,..dır 

A ::ıhlar sabnlıa had ar ba.~ ba§a t'al•it !Jl'<,:irirler ... 

ni ya??1~k imkansızdı. Onun için, b kısa da olsa, baştan başa neşe 
kendısının aynı büyüklüğünde, içinde geçmiştir! 
buraya bu dağı yaptırdı .. ,, 

Yer iler beni ziyafete çağırdı
lar. Bu münasebetle, aşiret reisi, 
bana ho, geldiniz manasında şu 
nutku söyledi: 

"Eskiden adetti: Bir yabancı 
misafiri aramıza aldığımız zaman, 
ona bizim dilimizde bir isim verir
dik. Fakat, büyü yapmak isterıek 
senin ismini değiştirmei!e lüzum 
yok: Tiv - Tayno ! Bu i~im bizimi 
dilimizde iki erkek ismidir. Bun
ların ikisi de çolc kıymetli birer 
nebattır. Anlatayım sana: 

"Tiy, kökii en a!çak olan alçak 
bir ağaçtır. Ciçekleri salkı:n şek
lindedir. Kokusuzdur. Fakat yap
rakları çok faydalıdır: Şeytanı 
kovmağa birebirdir. Misyonerler 
bile, bizim ilahlarımızı mağlup et· 
mek için bu uzun yapraklarr kul
landılar. 

"Eskiden, mağlup olan kavim
ler, yanlarına tiy yapra?!ı alıp ka
çarlardı. Bu yaoraklar hic solmaz 
fakat onlara gÜ?.el bir gıda te~kil 
ederdi. Bu suretle onları ölümden 
kurtarır. 

"Uzun köklü Tiy. Sevinçli za
marı )arda aranılmayan. fakat fena 
ı?Ünlerde dü~künlerzn dostu olan 
Tiy .. 

"Tnyna. bilakis s~n derece ko
kulu, güzel beyaz bir çiçeğin is
midir. Gençler bu çiçeği başlarına 
takarlar. Bu, adabrımızın en kıy
metli çiçeğidir. Onun vazifesi et
rafa süs, kcku ve neşe vermektir. 
ot zevk yolda~ı?tr, ve 7.evk gibi, 
bir anda aoll'P cıclcr. Fakat, haya-

"Sende sadakatın, ve kara gün 
dostluğunun timsah olan nebatla, 
zevk ve sefanın timsali olan çiçe
ğin ismini birle~tiren talih, ne ka
dar isterdik ki, Okyanusya sahil
lerinden ayrıldıktan sonra, senı 
tekrar aramıza düşürsün.,, 

Bu rüya memleketinde hava 
üzerimde bir afyon tesiri yapıyor. 
Denizlerin i.izerine serpilmiş ada
lar bana uyumuf kalmıı devler gi
bi geliyor . 

Büyük Okyanusta havsalamda 
metruk bir bahçe şeklinde canla
nıyor: Bu bahçede adalar çiçek 
öbekleri, sular çakıl döşeli yol. 
Kadınlar orada aşk ~ibi güzel. Er- ı 
kekler tunç heykel. Zaman onlara 
hiç dokunmuyor. 

Dünyada bile mahut yılanı ve 
elmas olmayan bir cennet yok. 
Her ak§am doğan ay, genç kız ve 
erkeklerin sabaha kadar dansettik 
!erini, ıarkı söylediklerini ve seviş 
tiklerini seyrediyor. 

Bu yoldan ilerlemekte devam 
edin. Yol sizi götüre götüre bir 
koruluğa götürür. Burada bir ne
hir vardır. Nehirde, oradan hiç 
ayrılmak istemiyenlerin gölgeleri 
dalgalanır. 

Nehrin orta!lmdaki vadide bir 
levha vardır. Daha fazla ilcrliye· 
mezsiniz: Bundan ötesi Cüzamh
ların ülkesidir .. 

(Ar!.'.ası ı•ar) 

Radyo 
• 

~!.üsabaka 
-109-

Kuponu 

rs,m: 
Adres: 

b - hU~U :tü .HAt.u(AN 1937 

"20 Tem muz - 5 ·Eylül,,: 

Adliye 
tatiline 

ve Baro; yaz 
hazırlanıyor~ 

Hangi lıahyerleri tatilden faydalanac11!.,· 
hangileı i nöbetçi kaiacah? 

Tatil devres2nda:ii ls irahat ve faal yel vaziyetla~i 
belll oldu; bu hususta Vekalet n tetrll§I bek enlyor 

Adli enin rc~ıni rnz t.ıtili: lıu e· 
ne ılc her zamanki gihi 20 lı>t. •ııuwla 1 

ha:1ıyımık \ c 5 crliilJf> tt•kı:.ıllenı'" 1 

c·ektir. ı 
Bu pazar İ<:tımhul a~ırceza lwkyr.· 

rilc a .. Jjvı~ 3 iiıwii ceza, Sultanalııııl'd 1 • 1 
2 iııl'İ sıılh cC'ıa. 1 İnci, 2 inci. 4 füı-ı 
di, 6 ın<·ı a:"li)e hukuklar'<' 1 iıwi. 1 

2 İııt'İ tİ<'ıın•tlcr, ) az tatilinden fay· 
dalan ar.ak larılır. 

Umumi lıiikiinılcre ıahi mii tacel 
İflcri gihecck oları 1 İnci 'c ~ im·i <'C" 

?.alanlan biri;:;İ af;ın·cza d:n alarmın. 
:l iiııdi 'c 5 İııl'İ lıııknklnrdan hiri~i 
ıle t irarct ıla' al arının <luru~nıalarını 
yaparaklnrılır. 

Mc~lııul .. uc: i~lcrine lıakan Sulta· 
nahınccl 3 iincii sulh c·ı·za hak, eri 
faaliwtirH' ılc•\'aııt cılcr.r.ği ~ili. in; k 
lcrlc. lwr.ıhl'r ummııi lıUkiiınlerc h;
kan aı;li, <' 4 iindi C'CZıl hakverinin de 
nühct~i 

0

kalın;H nnılıtcıncl;lir. l\foyı,., 
sonunda kalllınlan giimriiktr.ki 9 un
r.11 ilıtisa m vnine kumlan ,.e miin
f<'rid lınkiııılik olarak iılarf' olunan 
a~lh c !) irn·i r.r.zıı. lı11 ıııii<lıle•. zarfın· 
da da knçak~ılık if leri durıı~ıualarınn 
ılernın ı•clN·cktir. 

Hevo;ıu ,.r. ha<1ka rilıctlerle ınül-.. ., "' 
lıakattaki 'aziyctler de ayrı nyrı tcs· 
lıit eclilnıiş hulmmıaktnılır. 

Bu hu u~taki rc~mi Ji;:tc. lıcnİİ7. 
,\dliyc Vekalt>tinı·e miiclclcit.nıuıııili· 
~r. hilclirilıııi-: olıııanıakla heı·ahcr. ta
til de' resindeki istirahat \C faaliyet 
rnziyctlcrinin lm "nz aşa~ı yukarı 
hu tanıla ~ec;irilec·e~i, 'ke eni.es ya· 
kın<la Vekiilct<:c tebligatın ,·apılnıası 
hckleniJmektedir. 

Re mi tatilden fnyclalanamıyacak 
olanlar, sonradan nühetle~e mczuni· 
yet alarak <linlencceklerclir. 

işaretler: 
---------------------

20 'l ı·ııııııııı · 5 E) liil; lıak) nlni· 
uiıı olılıı~u ~ilıi Baroımn <la tatil ılc, • 
rc•ı-iclir. Mıılıtdif tıcııclı•rıle olduğu ~i
lı i. hu \ıtZ ıhı lıir kı:-1111 H\ukatlııı· ta· 
til :.ı:aıııanını \vrupaıla ~c~İrıı•ck iizc· 
re• lıazırlanıııakt:11lırlur. Ço~u ıla lıt')' 
ııdıııild ı::eq~İ\ i ı;r.wwk i~in Paril'C 
µilıııck lı.ı :n' unınıı lıenİııı!-<'mi~lcr 
ıli r. 

2 il iKiM. AGIRCEZA RE/~/ 
Vl .. UYOR! 

f:-tanlıııl 6 mr.ı 1ıuku!~ lıt·k~cri it· 
za ıntlan Hii e\İne hı~la a~ııccza re
i li~i; 3 iinrii hukuk iiz:mncıın Sıılilı' 
Zt>kiye ıle Dr:nizli a~m•e:r.a rei·lı:!i 
ıeklif edilmi~tir. Hf>r ikiıoi <if' tddıf
lni kalıu1 etm~lerılir. 

A rni }' f; KA T>RO."ill.\1A )' A Pi/, 4 \' 
R iZi il İVl-:U~R 

\ılliyc VPk:1leti kaılro~unılıı ·10 li· 
ra a::ıli uıan;lı olanların ~tnı,..ına 23. 
4:l lira ıdi nıaa,,Jı ofonlarııı 'a' ısrııa "' . 
J~. RO lira a .. Ji nıaa~lr ıılanlıırın i'ıl)I· 
~ma 2. 90 lira a li ımıa,h cılımlarııı ı-n· 
~ ı . ıu:ı 1 ki,.,j kRtılıııı~lrr. 

içki dU,manlarının 
gezlntla\ 

Y e~ilay Kurumundan: 
Bu yılın (Yeşil gün) bayramını 

27 :6: 1937 pazar günü Yalovadıı 
Kiiçiik köpriinün yanında Nurinin 
bahçe ve gazinosunda kutlulayaca
ğız. Üyelerimizin ve arzu eden içki 
düşmanlarının, sabahleyin Köprü, 
Adalar iskelesinden saat dokuzdıı 
hareket eden Akay idaresinin umu
mi \'apuru ile Yalovaya gelmelerini 
ehemmiyetle rica ederiz. 

O gün gazino yalnız üyelerimize 
tahsis edilmiştir. 

Güneş iklimine gidenlev 
Te, fik Hiiştü Aras ı;üne~ 'e hurma 

iklimine doğru yol alınaktıulır. 
Ara Dicle alıillcrin<le. tilin) anın 

en c~ki ınedenİ\etlerini, hilı:;ilcrini 
lıir ~iltc ı;ihi altı~a yayarak u:cıe kc· 
rıarlıırrıı:ı va lıınan Buğılııda "'ll•h in· 
,anlarının . -.e, .. ilPriııi. lıi;.lcrini lıcra· 

~ 

lll'rinclc ~üıürıncktPdir. Do·tlar. ılo·t· 
!ara lu·ılivclcr ~iimlcrir. Hiz lral~n 
"eq;ilrrin;iıi ltii~tü AraJa )ollu)o· 
nız. 

Irak Hiiyiik Harpten onra O~ınaıı
lı lıiiliinlii~ii i~inılı•n aynlını~ lıir pnı
~ııılır. 0~111anlr iıııparatorlıı~ıı f!:l\ • 
ıilıılıii hir ıııillC'lln hnlita:ıı iıli. Bu 
halita iı;inıle l rakla hiz daima ılo"t . 
ılaiııııı ıııukaılılenıl hirli~i ) a;ıtık. D:c· 
lı·, Fırat, Şattlilarap clııima mü;;:Lerek 
nc;;:'elcrP. ~nlıid ohlu. 

iki nclıir !,;iillı• tch ııra.-ınıla na.-ıl 
ılcrnnılı lıir ro~rafya ha~ı 'iicnda r:r· 
tirdi) <' i\lezopot:ıııı) a ilr \naılohı n· 
ra rncla ıla rulı lıa:;larınr o knılıır tak· 
'i) r. cııni~ıir. ))iı·lı•nin parlak yıhlıı.· 
!arı lıiziın ~iiriıni:r.in rn clf'~rrli. en 
:-111Hı7. illi'\ zıılarmclan hiridir. Biz 
oıılarm ~iikiinii :-cH1ik, onl.nr hizim 
ımlarrn ı•sini lırr zaııııın si.mmİ) en 
hir a~kla unılrlar. TarilıtP-ıı 'c hııyat· 
tan ~t·len hu ılık rıılı ralırta•ı 918 in 
ı·n kızµ;m ciinlrrinılc hile atr,.,ini kav· 
lıctıııeıli. Çok İ) i lıat~rlarız. Zahit. ft· 
liın. en 11 'e vntnnıwn r.r l.twren~ \
rnhi ı::tnrı ı in~an kanili' ı-nlımınaya celı· 
rl'tJcr \ ı• ı_:cilJcı·ıJı•n seJıirlerr. kin H~ T1 Pf 

rl'(, ıııııır-:inin .,clıirlı•rılcn ı-üllt>rf' fit· 
ne '<' <'nlrikıııım akın Ptt'~i u:ilıılNılr 
c:iillcl'ılı·n tch kıvılnrma kadar kor
kunı: \'(' knnlı lıir lıo~ll"ll1a vardı. nu 
lıo~ıı . ınaıl:ı lrnk ilı• Tiirk iıı ... aııı nra· 
ımııl.ı lıi<'lıir lıiidi,<' olrıı:ıılr. ~urİ) r. 
ı·cplıı> inılc <'S İr ılii ~<'n zahit nrknıl:ı§· 

Yazan: Sadrl Er,em 
)ar çok İ) i lıatırlarlar. 

1 raklı zahitlı·ı· Tiirk zalıitlnirıe a~
la ılii~rıııuı ıııuaıııclc,.,i ) apmaıııı~lnt• 
'c kiitü hir 1ı:ıikoloji ile lıat-ekct et· 

ıııeıııi:.lcnlir. E:ıirl i~in 'e j-, anın biitiin 
f al'iıılarını tanı' an in:::anlann 'annıcla 
lıtınuu ne derir; hir kıymet ııİclu~unu 
anlatınıı~a lüzum yoktur. Bu en kor 
lrnııı; ~iinlcrde ~i.i terilen rulı tema) ii· 
lii iki ınillt•t arn·mıla1d ılcrin ralııta· 
larm en gii1PI ıııi~nlidir. 

1(. :;. "' 

Traklıı 'I'iirki~ e arn~ııulaki mi.inn· 
t>lwı alım: 1.iiltiirlf'r'n lıirilıiri iizcri· 

ne olan ıc.:;irlcrilt• ıle~il, fakat iki 
meıııl<'kctin ıııcn fnntlcri ara:muln mii· 
\ıtıiliğitlir. Bugünkii Irakla Türkİ)e 
urarnula emel lıirli~i rnr<lır. hı emel 
hirliği: 

1 - ~ullıa hizmet. 
!!- 01111 ~ ·annı kalkımııa~ın<ln 

'nzifc ,nlıilıi lıulunnınk 
3 - 1ki ınill~liıı li tün tckni~e er· 

ıııek ilıt'yncile k11' H'tl eıınıcl.ıt" rcnli~t 
hi r i~lıidi~i po 1 itikaı-mın tcnıcl lcl'İ:ıi 
tı•::kil l'lmckh>ılir. 

• • • 
Tiirki' c ilP f r:ık ara•ırHl:ı pul' tik 

iJıirli~i iin \~) aıln nyni ilıth an ıltı
' nn millf'Ll<'rlc ele hu iki ıııillctin lı'r 
lınt İtZt'l'İnılı· loplnn1H:ılnrı nrlık hir 
zurıırl'l Jınl ini alını tır. 7\ İt ek inı lıu 
lıirli~i ~rn; ıııif,Hı•ıncln dalın ktı\\ f't" 
li yaııııınk içi 1 Rii .. ıii \ra,.,lıı lırralıcr 
nı~mlf'kPIİıı ılc~l' r1i fktJ<1 "' ıl \'ekili cl<'
~crli ]ıir k:ıfilc ilr h"rlikıc Hn~dacl 

) nlıındntlır. 

Tiirki' r. r rak. lran. Ef r,ııııi-tm lıu 
l111lkan•n lıirer ıı:ır!:fl"'rnı tt"::kil f'tmek· 
(f'ı]ir. Hiictli \r:ı~. n:ı;;ıl:ııl !!İİllC•İ \(' 

n: .. ı " , ,ı,lı ·r.111"1 .. ı: ... ct:ı ;;., '"\·nııııı 

knl1,ıı11>1a--ını talıakkuk cttirme~c ça· 
lı ~ıu·aktır. 
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Dersim meselesi nedir? : 3 

Kürtçe denilen şey, bozulmuş ve 
Farsça ile karışmış Türkçedir! Beyaz 

Ağrıdağ için tatbik edilen fikir bir ı de halkı iyi nasihatlar ile aydınla. 
çok kimselerin zihinlerini işgal edi tıyordu. 

yordu. Biraralık resmi makamlarda General Abduliah ilk İş olarak 
da mevzuubahs oldu. Fakat Dersi· Tunceli vilayetinde asayiti muha-

mi memnn mıntaka haline getirmek faza için kafi miktarda seyyar jan 
fikri muvafık görülmedi. Dersim darma taburları götürmüttü. Bu 
denilen dağlık ve taşlık, sarp ka- taburları vilayetin muhtelif nokta
yalık mmtakayı eşkiya yatağı ha- larında toplu bir halde birlettir
Jine getiren sebepleri devamlı, mi§ti. Bu suretle çapulçuluk, yağ. 
sistematik, bir çalı§ma ile bertaraf macıhk, hırsızlık vukuatını kuv
etmek, bu yerleri memleketin di. vetle bertaraf etmek için icap 
.ğer yerleri derecesinde medeni bir eden tertibatı almıt bulunuyordu. 
seviyeye getirmek imkanı bulun- Diğer taraftan general Abdul
duğu kanaati galebe eti. iki lah vilayet dahilindeki atiret re
yıl evvel Büyük MiJlet Meclisin· islerini, halk içindeki ileri gelen· 
den geçen hususi mahiyetteki ka- )eri yanına çağırıyor, Dersim. mın
nun da bu kanaatin neticesi oldu. takasının diğer vilayetlere nısbet-

edilirse hepsinin Türk olduğu der
hal anlaşılır, hatta kabile isimleri 
gibi eşhas isimleri de Türkçedir. 
Ahalinin tarikatta okudukları ne· 
fesler, ilahiler kimilen Türkçedir. 

- A 1 Bıktım artık, bıktım 1. 
Hu hayata tahammül edilmez artık. 
Ayrılalım daha iyi... Zaten sen de 
bunu istiyorsun. Bunun içi ne yap· 

Yalnız Selçukiler devrinde dev
letin resmi dili Farsi olduğu için 

mak lazımsa yaptın. Evet:.. Her 
şeyi yaptın ... 

Beraber yaşadığımız altı aydan. 
beri kavgasız gürültüsü21 bir günü
müz geçmedi. Fakat bu seferki so· 
nuncusu olsun artık .. . 

Mevzuu bahs olan kanunun es- le niçin geri olduğunu anlatıyor, 
1>abr mucibe mazbatasında şöyle halkı okuyup yazmağa teşvik edi· 
deniliyor: yor, bilhassa Öztürkçe dilinin bu-

"En iyi usul kanunun tatbik edil ralara yayılması için şöyle diyor· 
diği muhitin hususiyet ve ihtiyaç- du: 

bunların arasına Farsca karışmış 
ve Türkçe ile birle§erek bozuk bir 
dil hasıl olmu§tur ki buna Kürdçe 
denilmektedir. Hakikatte bu dil 
dağ Türkçesidir. Kürd ve 
Kürdçe yoktur. Tunceli ahalisi 
kanca Türk olduğu gibi dilleri 
de Türkçedir.. Yapılacak şey 
bu dilden yabancı kelimeleri kal. 
dırarak tasfiye etmek ve halis 
Türkçe konu§mağı öğrenmektir. 
Ben size lazım olduğu kadar her 
yerde mektep açacağım. Çocukla-
rınıza Türkçe ile okuyup yazmak 
öğreteceğim. Fakat çoc~klar için 
mektepten evvel iki terbıye yeri 
ardır. Biri ana kucağı, öteki asker 
ocağıdır. Mektepten evvel çocuk
larınızı Türkçe öğretmeğe çalış
malışıaız.,, 

Jarına en uygunu olduğu şüphesiz· - Tunceli ahalisinden bir takr 
dir. İçtimai hayatları diğer vatan mının Kürd olduğuna dair ortada 
parçasındaki vatandaşlara göre bir söz vardır. Bu söz yanlıştır. 
a§ağı bir seviyede olan vatandaş- Tuncelide Kürd yoktur. Bu ahali
lar ile meskun vatan toprakların- nin aslı vaktile Horasandan gel· 
'da (Dersim mmtakasında) gerek miş olan Türk kabileleridir. Bura-

i~ri n~rekadli~k~d~~k-~d=~~i:k:a~b~il:e:k:r~~~i:si:m:l:e~ri=n~e~d~i~_a_t ________ Y~D~c-t:nr:n_n_. ,_u_~_r_J~ güzel ıemereler veren Cumhuri-

1 yet kanunlarımızın tecrübeler ne- 1 . ı. .. . . t 1. erı· 
:!~:si~:ed~ğr :~!~i:ı~~i:r~1arı te- ngı i Z unıversı e 1 

Kendilerini bir takım ağaların H t ··ı l g ·ı ·z airinin 
müteglibelerin nüfuuz ve tesirin· arp e o en genç n l l ş 
den korumağa muktedir olmayan h "" l 
ve hatta cehaletleri yüzünden bu atırasını anıyor ar 
gibi kimselerin içlerinde meydana k k 
gelmesine hilmiyerek, istemiyerek Üç güzel şey: Şiir yazmak, şiir o uma ' 
dolayrsile sebep olan bu zavallı şllr yaşamak! 
halkı hükfunet daha yakından ve Bir kere şöyle yazmıştı: 
sayeti altına almağr ve olgun va- "Dünyada yalnız üç şey vardır. 
tandaşların kanunları anlayarak Biri şiir okumak, diğeri şeiir yaz· 
onlra mütekabilen riayet ederek ın11k, H6poindc;ıı iyiı:ıi olem ~~ü ...... a-
kendi kendilerine koruyabildikle- aü ise §iir yaşamaktır.,, 
ri haklarını buralarda hükumet ci-
hazlan ile kesin, kati ve yakın
dan koruyacak tedbirler aL111ağa 
lüzum vardır. Mahallin ihtiyacını 
yakından görerek aldığı tedbirle
ri derhal orada tatbik edebilecek 
ve Vekillerin haiz oldukları sala· 
hiyet!er ile mücehhez yüksek bir 
hükumet mümessillerinin orada 
vali olması ve bu zatın askeri ba
kımdan da vaziyeti idare edebil
mesi için Komutan sıfatını da üze
rinde birleştirilmit bulunması ge
rekli olmuştur .. ,, , 

İşte bu gibi mülahazalar ile tan
zim edilen kanunun dördüncü u
mum müfettit Korgeneral Abdul
lahın valiliği ve Komutanlığı al
tında Dersim ımmtakasında tatbi
kine başlanalı timdi iki yıl oluyor. 

Dördüncü umum müfettiı olup 
aynı zamanda Tunceli valiliğini 
uhdesinde birleştiren Korgeneral 
'.Abdu1lah memleketimizin kıymet 
li askeri erkanındandır. ihatası, 
h'areketlerinde itidah, halkın hu
kukuna riayeti ile tanınmıştır. 
Bundan dolayı Tunceli de Vekil
ler heyetinin salahiyeti valilik sı· 
sıfatına ilave edilnıitşir. Alelade 
ahvalde ancak Büyük Millet Mec
lisinin kararı ile infaz edilen idam 
hükümlerinin kendi emr.i ile icrası 

Ru pcrt Brook 

• İngilizlerin Umumi Harb esna· 

smda ölmüş en genç ve en meşhur 
şairi Rupert Brook'un hatırası mü· 
nevver İngiliz gençleri arasında yad 
edilmiştir. 

Rupert Brook şimdi yaşasaydı 
50 yaşında olacaktı. 

KUltUr işleri 

Olgunluk imtihanları 
yarın başlıyor 

Lise olgunluk imtihanlarına ya
rinden itibaren başlanacaktır, Ol
gunluk imtihanına girmek için 
yapılacak vasıflara dün kşam ni
hayet \'erilmiştir. 

ORRT AOKUL öCRETMENL1Gİ 
iMTİHANI 

Orta okul öğretmenliği için açr 
lan imtihan dün bitmiştir. İmtihan 
lara 150 talipten 96 sı iştirak et. 
mittir. . 

Türkce imtihanına, riyaziye 14, 
tarih c;ğrafya 12, biyoloji bilgisi 
imtihanına da 4 kişi girmiştir. 

Evrak tetkik eailmek üzere Ba-
kanlığa gönderilmiştir. Bu yazılı 
imtihanda muvaffak olanlar s5z· 
lü imtihana tabi tutulacaklardır. 
Bun da da muvaffka oldukları tak 
dirde orta okul öğretmenliği ehli
yetnamesi alacaklardır. 

YÜKSEK TEDRISA T 
DiREKTÖRÜ . 

Beni ne yerine koyuyorsun sen? 
Oyuncak mıyım senin elinde? Yok· 
sa karagöz mü? Hiç kıymeti olma
yan bir dost değil mi? Bir iki saat 
benimle geçirilen bir saat mukabi
linde, c;aylar, ba olar, mağaza ma
ğaza dolaşmdtar ... 

Ne bakıyorsun öyle havaya? Ce· 
vab versene? Cevab vermen, bir 
şey söylemen lazım. Hayır. Hiç 
cevab vermeyip işi tatlıya bağlamak 
istiyorsun. Fakat, sana şunu haber 
vereyim ki benim kararım karar .. 
Hem de kati• karar. Görüyorsun 
işte: Herşeyi hazırladım. Al şun
lar senin mektubların, fotoğrafların 
falan ... 

Ne bakıyorsun öyle yüzüme? 
Gözlerimde yaş mı var? Hayır. 
yanılıyorsun. Sigaranın dumanı 
kaç•·. 

Otursana ... Ne ayakta duruyor
sun öyle ... Çıkar ba§ından şapkanı, 
sanki misafirlikte imişsin gibi .. Gü
lünç oluyor ... 

Sonra, esasen bu mesele senin 
canını sıkıyor, değil mi? Anlamı
yor gibi göri.iniiyorsun ... 

Evet, ne de olsa acı birşeydir bir 
aşkın sona ermesi Hakikaten ben 
senı sevıyonım . :. ı:.vet, sevıyorum. 

Biliyorsun zaten... Söylemeğe 
lüzum yok. Fakat seni sevdiğimi 
bir kere daha söylediğim için darıl
mazsın tabii .. 

Y o! Rica ederim: Öyle manalı 
manalı gülmeğe başlama gene. Ha
yır, sesim heyecandan titremiyor .. 
Sigaranın dumanı boğazıma kactı 
da... ~ 

Ne arayor.rnn mektublarda) Bun 
lar senin de benim kadar bildiğin 
şeyler : Yazan sensin çünkü. Bir 
de beni ııevdiğini söylerdin hal.. 

Erkekler ne ahmak şeyleri Bir 

71 numaralı vapurile yapılacaktır. 
Üsküdar ve Kadıköy semtinde 

oturan öğretmenlerin köprüye gi
dip gelmeleri güç olduğu görüle
rek Akay idaresinin hususi bir va· 
puru tam aaat 9 da Kadıköy iske
lesinden bütün öğretmenleri ala
caktır. 

Şirket vapuru da köprü Üskü
dar iskelesinden saat 8 de kalka
rak Bebek ve htanbul ha\'alisin
deki öğretmenleri alarak Çinar 
cığa gidecektir. 

ÜÇÜNCÜ İLKOKUL TAl..~BE
SINİN Mü~.AMERESİ 

salahjyetini de haizdir. 
Korgeneral Abdullah bu sıfat 

ve salahiyetler ile mücehhez ola
rak Tunceliye gittiği zaman İptida 
halk tarafından çok iyi karşılan

Cambripge üniversitesinde ken· 
disi için bir merasim yapılan Rupert 
Brook, Harbi Umuride 26 yaşında 
iken fiilen askeri hizmette ölmüştü. 
Bu sefer adını anmak için şairin sağ. 
lığında Cambridge ünh·ersitesin.d:n 
henüz mezun olmamışken kurdugu 
··l\1arlowe,. cemiyetinde bir ziy~ 
verilmiştir. 

İnR;ilizce Sunday Chronicle ga· 
zetesi bu miinasebetle diyor ki: 

Şehrimizde bulunan yüksek ted 
risat direktörü bay Cevad dün 
Üniversite ve Güzel Sanatlar Aka
demisinde meşgul olmuştur. 

Gerek Üniversite de gerekse 
Güzel Sanatlar Akademisini büt
çe tatbikatı işlerile meşgul olmuş, 

İstanbul 3 üncü ilk okul talebe
leri dün İstanbul kız lisesi salo
nunda bir müsamere vermitlerdir. 

mıştır. 

General Abdultah Tunceli vila
yeti dahilinde ötcdenberi görül
mekte olan fenalıkları kökilnden 
kaldırmak için yalnız ceza ve te
dip yolu ile hareket etmiyordu. 
Kötüleri ceza!andırmak için elin
de her türlü ımaddi ve manevi 
kuvvet ve salahiyetler mevcut ol· 
makla beraber bu kötülüklerin bir 
saiki İ!sizlik olduğunu düsünerek 
Dersimlilere geçinme çareleri ya· 

"Rupert Brook'un hatırasını genç 

İngilizler ara!!mda ebedileştirmek i· 
çin ziyafete ihtiyaç yoktur. Bugün 
şairin üliimünden 20 sene geçtiği 
halde, o 20 inci asrın eserleri en çok 
satılan şairleri arasındadır. 

Onun en meşhur şiiri - ki ayni 
zamanda kitabesi olmuştur - İn· 
sana garib ve hazin bir hiı:ı telkin 
etmektedir. 

önümüzdeki sene yapılması lazım 
gelen değişmeler etrafında alaka
darlardan izahat almıştır. 
Pazartesi giinü de tıp tedrisatı ya
pılan hastahaneleri gezecek ve 
ak~am trenile Ankaraya dönecek
tir. 

öCRETMENLERIN BUGÜNKÜ 
GEZlNTlSl 

Müsamereye İstiklal rnarşile 
başlanmış daha sonra rondlar, tar 
kılar okunm!.1:} keman, piyano ile 
muhtelif parçalar çalınmıştır. 

ÜNİVERSiTE HOCALARI 

Üniversitede derslerin bitmesi 
münasebetile bazı profesörler tet
kik seyahatine çıkmaktadırlar. 

Karanfil 
.i 

Fran•ız hikayesi 

Çeviren: 

Vtr Gül 

• ol• 
gün bile. beni hakikaten sevını'k t 

saydın, timdi başka türlü hs.r~ ~it 
ederdin. Benimle alay .ed~r ~ıbı 0~, 
\'aziyet almışsın. Sankı: Işın. Y ı~· 
sa söylen, diyorsun. Ben senırıd.fl' 
kırdılarını bilirim... Kaç kere 1 

•3' 
ledim 1 Çünkü sen beni bırakarrıı} 
cak kadar seviyorsun..... tt 

Gözünün ucuyla köşedeki 133 t' 
bakıyorsun. On dakikaya kadar~ .. 

l ... ını fll' ni kollarımın arasına a acagı 
111

, 

lından geciriyorsun. Hayır yav1r~fl' hayır!. Anlıyor musun, hayır. 
rarım karar... Q, 

Bırak o zarfı, rica ederim . . de 
bende kalacak. O benim o. fç~3ıı 
ne mi var? Şişkin mD Mektu bİ• 
fazla bir §ey mi diyorsun? Olll t.• 
lir. Senin üzerine aid değil. F akil 
istersen... Al bak... 1 

So' Bevaz bir karanfil. Evet. 
muş bir beyaz karanfil. ~ 

Ayıp değil mi? Hele bir erkt 
icin. Bu ancak, ilk defa olar~ 
baloya gitmiş olan bir genç kı 
saklay·abileceği bir hatıradır. 

. il' 
Ne yapayım. Fazla hassas bır e• 

damım ben. Tabiat bu. İnsanın 
linde değil ki ahlakını düzeltmek· 

Jşr• 
Hatırlarsın. Hayır, sen hatır 

~'" toh:~ r: .. ,. .. ,.. J....{t. L:- ı :Oif' 
beraber sokağa çıkmağa niyet et il' 

tik. Çılgınlık! Tabii. Esasen ks~ ... 
'k ' (111 .. rımızı yapamadık. Bundan ı 1 ,et· 

de müteessir olmuştuk. Evet, eS 
11 

Sen de müteessir olmu§tun. . ~e' 
beni seviyorsun ama söylemek 1~ıı 
miyorsun... Ama ne de olsa 
biliyorum. ,, 

. f11e" En son dakikada kalkıp $?it ( 
istedin. O günü o kadar zevkli 

1
, 

çirmiştik ki 1 Uzun müddet yan Y 
na, baş başa kalmıştık. .

1
, 

Nihayet ben kalktım, baloya S'1 
mek üzere giyinmeğe başlad~; 
Sen bana bakıyordun ve "Hoşll .j 
gidiyorsun., diyordun. "Elbise) 

. . ııfl•' kendine yakıştırmasını bılıyors 
111 

diyordun. Belki tuhaf ama. se~e
bu sözlerin ho§uma gidiyordu itı 
nim. En küçük §eyde bile se~ , 
h . k • . d Ne ,cll 
oşuna gıtme ıstıyor um. l rıe 

dar isterdim ki ... Daha doğru~\ıı· 
kadar istemiştim ki... Çünku 
gün... ·rıı 

Neyse, o gün hoşuna gitrrıi~tı 
ya senin, kafi bu benim için. ., dıtkİ 

Bana haber vermeden aşagı fil 
çiçekçiye gitmiş, bir beyaz kararı 
almış getirmi~tin. kil' 

Karanfili aldım, ceketimin kf . 
sına t<ıktım ve bütün gece ko a 
dım. . • 

d k. ketı Bana öyle ~eliyor u ı r.c jJ1 

min yakasındaki bu karanfil ~erıkll 
bir parçandı. Kokladığım bu 0af1' 
senin kokundu. O akşam bu kar 
fil hakikaten çok güzeldi. . eklef 

Fakat, ne yaparsın? Çı~· IJr·· 
solar. Onun ~ibi aşklar da 0 fj}İ 
Fakat bu uvallı solmuş kararıdıı• 
saklıyorum ben. Hatırası ondan 
ha çok ya§ayacak. bif' 

ratmak için çalıııyordu. 
Diğer taraftan yine Dersim mm 

takasında görülen fenalıkların 
ikinci bir saiki cehalet olduğunu 
göz önüne getiriyor, bunun için 

Brookun bir vakitler yaşamış ol
duğu köyü, binlerce ziyaretçi gezi· 
yor. Kendisi, bir Yunan ilahi ka-

İstanbul öğretmenlerine ölüm 
zamanında yardım etmek üzereı 
kurulan (yardım sandığı cemiye-ı 
ti) öğretmenlere bir Çinarcık ge·ı 
zisi tertip etmiştir. ı 

Edebiyat f akültcsi profe~örle
rinden Rayhenlach ve von Aster 
ile profesör Re~id Rahmeti yanla· 
rında dört edebiyat fakültesi ta

lebesi oldHuu halde Almanyaya 
gitmişlerdir. 

Ne oldu? Neye öyle bana 
111

• 

denbire garib garib bakmağa ~! .. • 
dm? Ağlıyor musun? Sevgı 1 rıi?• 
Yavrum... Ben mi aRlattım ~~jf11• 
Çocukluğu bırak. Kabahat stf'' 
Doğru hareket etmedi~.. ~e:rt.ıf11' 
siz yaşayamam... Senı sevır burs· 
Hadi, somurtma... Gel..· Ge I ~s 

Y 1 Gel ku a~·· • ya.. anıma ge ... b'r bt! 
birşey söyliyeceğim: . "~ana ~ll 5t' 

yaz karanfil daha verırsın ... dar giizel, tam manasile erkek yapı
lı ve atletik bir sima idi. Yalnız şi· 
ir için yaşıyordu. Gezi bugün Şirketi Hayriyenin 

Ecnebi diller okulunun yaz kurs 
larmda dersi olmayan bazı Lek
törlerde lsviçreye gideceklerdir. 

fer baloya beraber gider~z. .• sil" 
Catherine Konını • 
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1P Ebu Ali Sina hiki yesi 
--

Dünkü Milli Küme Maçında 
lbni Sinayı halk nasıl tanımış, lbni Sina 

halka nasıl tanıtılmıştır? 

Güneş - Gençlerbirliği riıaçı 
3-3 beraberlikle neticelendi 

Oyun heyeti umumiyesi itibari
le ahenksizdi. iki takım da daha 

(Üstymıı 1 inci sapforla) 

T ti giirt'for salıir-i m ıici::.-rı ii mil! 
Dediğine µiire Yalıya. ilim gii:di 

kiir hir adanı ela ıle•ğihİir. E ... erin akıl 
alııuynn gnrihelerini hile bile lıir ... an
at eı-t>rİ 'iil'ıula getirrıwk ze' ki He ka· 
leıııc alırıı~tır. 

Riz ~il'ili (huaniıle lıir SeYid Yalı
ya aclı hulclıık. Şin anlıılrr. hi1 lıah· et 
tarikati ;;eylı icl ir. Hali f c-lerindcn hiri 
1~lanhıı1 a J:d ıııi::. huraılan ıfa tarcn
dcYc ( Larcnclc-, K'onva 'ilih ctinılı>ki 
K~ranıanm ad111ır. Kurun) ·~öndı>ril· 
mi~tir. 

A<·aha o ıııu? diyoruz~ çiinkii o 
869 da iilıniiş. Rize yazanclaıı ziyade 
yazılan lfızırıı oleln~u için lm~ada 
dnrmn·•wa~ız ... 

Kitahm aelr ~u: 
llal/.· İ(İrıdc (Ehi Ali Sirın) <liy<' 

tar11111m /lt'liimlcr sonu, fihıller brw. . " 
Ebillırıris'irı /mrtlc$İ, ilmi Simı Ah-
d11ll111ı .ığl11 Tfrı~mı'm 1ıihiiw,~i) 

iliz hu :ıılı 1261 = 1835 de ~Tat
hııai Arnircııin ta~ hn.-ına tngalıların
ı1a hası lrnı~ rı ii"lıat:ından nl ıyoruz. Tfa
~aıı, ta~:ı rnzan ılil"iz lıatıat 1Jii,..c\'İn 
tllıamtniı~ lıata"ı olarak. ( 1 rn~e' in) 
yerine yanlı"lıkln nır yazılını~lır. ;·ok
~a e"erin a~lmıln ıla hiiylf' midir. tı-ı
kik Yf' tathika 'aktimiz olınaıh. Yal· 
nız hfüiin lııı kiirn·der lı ikan~ye ıııc\ • 
zu olan kalıramao"ın Tiirk ı1ahi,-j 1hııi 
Sinanın kcnıli~i olıhı~tınıla şiiplıc hı
rakınar.. 

11/K iYE NA. Ilı YAZ/U\TIŞ? 
Ziya<'ttİn ... cyiıl Yalı ya -:iiyl f' an Jatı· 

vor: 
. (Birr;nl.- bilgili liim.~,,7,,,. tarifn· 
ci irwmlnrln {{Örii~ınii.~. tahsil .~lrrı.tıın· 
dtı f:hıi ~1/i Sirın ii::Prindc n"cn .~n.~ır 
tu·ı 1ıi/;nw.f<'r, nlnl nlrmrnn riı·nyPt/,•r 
dinlrmi.~imrlir. lwnlnrı tn7ılamay1 

f dii.~iinmii~iimdiir. Ge~·nıi~tn tfo İ§İtmi~ 
tim ki dcrri~ Ha.~mı mPtlıi b11nları 
toıılayııı ım<li~nlı iiçiirıcii M11rndr1 ( ü· 
~·iindi M11rad 982 de iilmii.~ı;ir. Ku· 
rım) .~llTllllll§. /,j/;in hc~Pnrlir('rm•rni§· 
tir. Bu ldtnhı ben de gördiim. '/ e'li/ 
kaidP.'iİfltı <l\'hı rı idi. Rumları haı:/;a 
lıi'J.·n.w>/pr biribirini tııtm11n1Hl11. Ço
~11 da 11\'tlurm11 .~<'\1erif,,nrli. Ru ,'İ,,
lır'pfo rPddolımduğu mıln~ılryordu. 
R<'rı tnrilı l>ilginlrrindPrı bir çoi!mıa 
lıntmln t111tuğum Ehıi Ali Sinn lıilai· 
)'f'forini bn~mdnn .~orııma 1.-ndar nal.-· 
IPttİm. Rmılorı lmbulrln bir /p~tilrr. F.· 
.<ın.~<'11 çn~u tarilı hitnplnrınd" wı:ılr 
;,J;, nn.'itlarm 1.~mrı ii::.Prinr. hurılflrt 
p.iir·iim \ Pttiği knclnr toplndurı ... 

il i/;f,,·pyi \'n::.mı m oiri 'iİSİ m f,,a-.. "" ,... .. 
rmulr lwrlrlr~m11 girlf'CP~İm ~iirıf,.rdn 
İt/İ. n111ıa r shiit/nnln ikPn rn::.1111\'ll 
ba::lrıdım t't! b11rı111ıla m<'.$lll oltna\"l 
·mi rğf,.,ı.re.<ıi rdirırlim. l,nrmıdcy<' n· 
wık 1"1.o;tı'ğım ::.nmnruln hitnh lıitmi~ti. 
Rırna (r.P11<'İıır~·i Hilmıct J dir<' ad 
ı·,,nlim.) 

Larf'ıııle kacJı;:mm ( Gmrinc--i H ik
mt'I) j lımıgi tarihte ) azılnu~tır? Mu· 
lırırriri lıakkıncla fazla malfmıal <"ılin· 
ııwk kahil olnıııyor'a ela f'"•f"rin Fon 
ıııaıızmııe~i hi r tarilı ım~raile lıitiyor. 
T>ı•fli mu.wımıif. lnırıu tiırilı için: 
''/Juldu bu r.c11r.İrıf!-i llilmıf'I .~ıuıb .. 

'lı,..ra man:ı;:ız ama i;tP. lıikil) emi· 
zin ) azılı~ tarihi l 0:\9 11lıl11i!ımıı hi· 
zc iiv 1 İvPhil İrnr. Dcııwk 327 \il e, .• 

• • .. J 

vcli11tlc>n kalma Nizameıtin Nazif!" a· 
ferin <leılirtf"ı·ek. o,marı Ct>ıııaliıı ıl!izı 
nı ,;11laı11lırarak hir eılehiyııt Örnf"~İ ... 

KtlHll~'ıın urmki nU~l1a-.111•la e· 
,.erin llıııi ~ina,:i nasıl Ya~attı~ını ırli· 
rf"rc>~İz 'c> "Olii z:ınnc-ıliJ~n fhni ~i· 
nanm Srnwrkı111tlf" hir lıamıı.nl:ı lı~la 
na,ıl rıııılı ılıırılııl!ıı .. mı anlrnw11E1z! 

ziyade gayrete istinat eden bir sis
tem takip ettiler. Ankaradan Ni-

yazi, Güne,ten Cihad sahanın en 
iyi oyuncuları olarak temayz et
tiler. 

1ürk - Mısır muahedeleıinin 
tasdiki nıünasebetile 

Rüştü Aras'la Mısı r Hariciye 
Nazı rı arasında telgraflar 

teati edildi 
Gcçc>n ay zarf mda mezhalıada 6556 

karaman. 41.52 dağlıç. 1081 kınrrık. 
66 keçi. 52401 kuzu, 99 oğlak. 1077 

ökiiz. 190 inf>k. 181 manda, 308 da· 

na. 379 malak. '19 hoğa keı-ilm i ştir .. 
Keçi ke~inıi ~iııik~e aı.alınaktadır. 
Mers!nll Ahmet Pehlivan 

Ankara 19 (A.A.) - Türk -
Mısır muahedelerinin Büyük Mil
let Meclisinde tasdiki münasebe
tile Dr. Aras ile Mısır Hariciye 
Nazırı Butros paşa arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur. 
Ekıeliını Vasıl Butres paşa 

Hariciye Nazırı Kahire 

K 1. ki t' d Türkiye Büyük Millet Meclisi-enc ı sı e ın e dünva ikinr.iı-i 
nin dünkü celsesinde, Türk - Mısır 

olan i'\ler~inli Ahmf"d olimpiyattan dostluk ve ikamet rnuahedelerile 
diindükten sonra ::\frrı;ine ~itmi~, ora· tabiiyet mukavelesini tasdik eden 
dan .Ankaraya geçmişti. kanun layihasını tasvip etmiş oldu 

Ahmed iki giin e' Yf"l .An karadan ğunu ekselanslarınıza bildirmekle 

İitanhnla ~elmiştir. ;'\fer~inli Ahmed bahtiyarım . 
Türkkıışıına talehe yazılmıştır. Planiir M u mesu t hadise, Mısır ile dost-

luğa ne kadar yürekten ba~lı ol-
cüliik iiğrenmekteclir. Ahmed İ"tan· T" k ·ıı ·ı M "' du~umuzu ve ur mı eti e ısır 

nasebatının inkişafı ehemmiyetini 
cumhuriyet hükumetinin ne kadar 
duymakta olduğunu ekselansınıza 
bir kere daha söylemek fırsatını 
bana vermektedir. 

Sahsi dostluk te-:r. inatımn dll 
ay~ı zamanda itimat buyurmanızı 
ve Türkiye cumhuriyetinin itila ve 
refahı hususundaki hararetli di· 
]eklerimin kabulünii el<11elansınız
dan rica ederken Bakanlar heyeti

nin Türk - Mmr muahede!erini 
süratle parlamentrya tevdiini ka
rarlaştırmıs olduğtlımu arz ile kes
bi seref eylerim. 

Meskftr ,....,uAhedeler~ ait tasdik 
namelerin K=-hirede ek~elansınız· 
la teatisi beni sevindirecektir. 

hulda kaldığı müclıletc;;e antrenöman· M illeti arasında bir kardeşlik mü-
lar yapar.aktır. _.:......:..~---.,.------=------------------

Baldvln lstanbula mı 
gelecek? 

Eı-ki lngiliz Ba~,·ekili BaJ,h inin 

yakmıla dinlenmPk iizere yapacağı ııe· 
yalıat c~nal'ınıla 1stanhu la da "Plı>rı>k 
Riiyükadaıla hir ınü<ldet ot:racağı 
siiylenmcktedir. 

Muammer Erlf 
fş Bankaıoı uınuııı nıfülürii Rav 

Muammer Eri~ diin ~ı>lırimizr p:elmiŞ
tir. 

Futbo~ Federasyonunda 

Teıııınıızun altrrnda Pariııte lıP-Y" 
twlıııilel itf aiyer.ilik kon~rt>ııı akteıİi· 
lecc-ktir. Bu kongreye lıUkiiıııt>tiıııiz 
ılc ra~ırılrııı§tır. 

İ,ıurılıul iıfai~ t'"İ naııırna lıir ıııii
"."' :.il ~iimlcrilıııcsinc karar 'crilıııiş·ı 
tır. 

Blum kabinesinin akıbeti 
yarın belll olacak 

Paris. 19 {A.\.) - Yurın parla· 
mentonun kahııl ettiği mali metin i
' ıın rııerl j ... inılc ıııihıaka,.a eılilirkc-n 
Hhıın kahinel'iııin akıhcti lwlli ol<11•ak
tır. Sııreti tıınmniyctlc zanncılilıli!!inc 
giire nt•tirl':dc iki ~nıcJi,- arn~ıncl:ı mu· 
'akkat hir anla ... ıııa olac·akıır. 

İsıif.ılarının ~ dıeplerini aıılaiıııak 
ie:in kaıııhh o nıih azt>ne "'"rı.ı:ıv<"ı-l 
t>kİı-JH~rleriı;clf"n füst ile Banclouin'in 
lıiikfılllf'(C le>' ıJi ellikleri lllCktl'fı a· 
yan ıııeı·I i:;:in in nıııl i~ c e•nı•liıııı•n inde 
lıiiyiik lıir lıeyec·an lıu ulc getİrıııi-;ıir. 

Enciiıııeıı aza ... ı m<'ktulmn ml tııini 
if~a f'tııwnıe~e karar' ı•rıııi~lerılir. Zan 
ncılildi~inc giirc maliye ııc- ·,nrNiıı<le 

) iik~ck hir ıııııkaııı i~ı;al cıl~ ıı Hnf"ff de 
i--tifa f"ılc-ecktir. 

Prag 19 (A.A.) - Almanya ile 

Amer :kada kaçakçll:k 
yapan yed i zen -ın 

Ya~iıı~toıı. H> ( \. \.) - Hazİnf'. 
'ergi kaı:a\l'ılı~ı p:ırlföıH"nlo !.:oıııi~) n
nııııa 'f'rdiği li::-tı•de J.:l'ıun'arııı kifa· 
ycı,..izli~inden i tifadc t'ılcrek !;"k lıii· 
yiik ıııikya la knı;akçılık yapan yedi 
7.eng'ııin i:-nıiııi 'f"rıııi~ıir. llmılar R" 

nı:-ıncla ıııc-;:lııır nktiir Clı:ırJı·~ Lau;.;· 

ton ela h11l11nıııaktnılır. Lının~ton l>ir 
1n~iliz ~irkcti kı;İ;: c- ı!crc-k hiitiiıı 'a· 
riılatrııı hıı ~irk<'lr y:•tırım~tır. !-' ir';<>t 

lH•ııılİ!!İrtc> ,:;e•ııı·de ~O ılolar ııı:ıı ..... 'eri
) onlu. Di~er 7.erı;.;inln ı],, ayni 11ıik· 

) aı-ta n!l'rkı•7.İ Bıılınnı:ı nlıali,j ilr Tf"r 
re ~e'' c 'e Kııııadaıla olmak iiz<'r~ 
irketler lrnrrııu~larılır. 

' Hnzİnf", lııı llll'ınlc-ketlı•rılt"n sarih 
ıırnliııııaı elı!<> c-dilınc--ini pek ı.or ol· 
du~ıınn kııycll't ıııckıeıli r. 

Çekoslovakya Bruno \Veigel me- -------------
selesi hakkında siyasi ~örüsmele
re baslayacaklardır. Çekoslovak
ya, Almanyanın Prag sefirile mu
tabık kalarak Alman matbuatının 
hücumları durdurulmak §artile 

Polemiklere nihayet ver:>leği ka
bul etmistir. Vukubulahi!ecek hı:ı.· 
diseler diplomaıi tarikile halledi· 
lecektir. 
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Sinyor Zeno zabite işaret ederek şu emri verdi: 
"Elçiyi hem yak~la ve zındana at!,, 

- Bunu elbet yaparım. Fakat doır 
tum Piyetro Zeno'nun da hu iıte bü
yük yardımı olabileceğine şüplıenı 
JOktur. 

Son sözleri Zeno'ya bakarak söyle
lllİftİ. 

Sinyor Zeno Umur Beye yakın bu
lunduğu zamandanberi ona la111 olan 
hayranlığın arttığım hissediyor; onun 
doıtluğunun kıymetini daha kuvvetle 
bvnyordu. 

- Bundan kolay ne var ki! •• Bu
radan Venediğe Bik sık gemilerimiz 
gidiyor. Cenova'ya denizden dosdoğ
ru gitmektense Venedikten sonra kara 
yolunu tutmak daha iyidir. 

Oryano sevinçle cevab verdi: 
- Çok teşekkür ederim. Ben d~ 

~le düşünüyorum. 

-SI

PA.PAS ŞÔVALYE ..• 

Piyetro Zeno hazirgin kalalı bir 
ıönlye idi. (Zeno) aflı altında Vene· 
dik cilmhuriyet tarihinde büyük me,·
kiler tutan, mühim vak'alara karı§an 
baha n decleleri gibi, o da yükselmek 
istiyordu. Bunun i~in kendisinde kafi 
derecede zekii ve km·vet '·ardı. 

Ziyafet arasında hem Umur Be
yi tetkik ediyor. hem de ister istemez 
.kabul ettiği bu dostluktan gene kendi 
namma ne gibi büyük menfaatler te· 
min edebileceğini ,Jü~ünilyordu. 

Çok dü:.;ünmeğe lüzum kalmadı 
hükmünü 'erdi: 

Mora ve Tesalyada yerleıen birçok 
Fransız ,.e birkaç Cineviz asilzadesi· 
nin varhğnn Venedik cümhuriyMinin 

""" lllf- D: .tıAkim ohnaımıa mı· 
geldi. Şimdi Umul' Beyi mümkün ol
duğu kadar Lu prensler ve kontlarla 
Laronlar üzerine ııaldırtma)ıydı. 

Ziyafetin ıonlarma doğru ıakak· 
tan sakallı bir ihtiyar ona sokuldu ,.e 
kulağına birşeyler söyledi: 

t: mur Bey yan yan bakarak hem 
onlan gözetliyor, hem de hiç dinlemi
yor gibi görünilyorda. 

Piyetro Zeno miheyinciye: 
- Onn buraya getir! 
Dedi ve Umur Reye doğru dö· 

nerken acvcı gülerek mırıldandı: 
- za, allı adamcağız .•• Dünyadan 

haberi yok ... 
Umur Bey gene aldırmadı l'e duy

mamuhktan geldi. 
Orta boylu tıknaz bir adam görtin

tltl 'e tapkuını yerlere kadar eğerek 
Sinyor Zenoyu selamladı. Sonra ya· 
'Hfça: 

- Birkaç dakika için Sinyor Hu· 
retlerile yalnız kalmak istiyorum. 

Dedi. 
- Burada yabancı yoktur. Söyli· 

yebilirsfniz ! 
- Telakkilerinize hürmet ederim. 

Fakat aldığım emir biyledir. 
Sinyor Zeno bir iki eaniye dil§ün· 

dü. Tıknaz adamı baştan ayağa kadar 
ıüzdil. Sonra birdenbire doğnıldu 'e 
Umur Beye dönerek: 

- Müsaade eder misiniz? Birkaç 
dakika! 

Dedi. 
Umur Bey hemen ct!'·ab verdi: 
- Ha,hay, nasıl isterseniz!.. 
Sinyor Zeno tıbıaz adamın önftn· 

de, kapm salona açdan odalardan bi· 
rine girdi. Orada birkaç dakika kaldı. 

Tıknaz adamla Lirlikte çıktı. O· 
nunla son defa Belimlafarak uğurladık 
tan sonra Umur Beyin yanma geldi n 
oturdu. Ayni zamanda arka tarafta 
puran bir zabite itaret ederek ~ağırdı. 

u emri verdi: 
- Elc;iyi hemen yakala ve ıinda· 

na at! 

- Başilstüne ef end.imiz ! 
Umur Bey bunlan dikkatle dinli· 

yor, bil'fey anlıyamıyordu. Bununla 
beraber ne soruyor; ne de merak etti
ğini anlatacak bir hal takmıyordu. 

Sinyor birkaç dakika, Umar Beyin 

ona hireey ıormaıımı bekledi. Fakat 
umduğunu btılf"ınaymca başml ons 
doğru yak1aştırdı ve koynµndan çıkar 
dığı bir kağıdı çıkararak söze ba~ladı: 

- Sizin büyüklü~ilzü n aeğe· 
rinizi henüz anlamıyanlar çoktur. 
Bunlar anlamadıklarile kalsalar ma
ımrdurlar. Fakat heni de itila kendil~
ri gibi sanarak kışlurtmağa kalkışıyor 
lar. Bir hqkaamm bana verdiği sırrı 
ıaklamak vazifedir. Fakat çok dejerli 
bir dostla hatbaıa .bulunduğum ııra
tla onun aleyhindeki bir hareketi giz
lemek de ihanet olur. Tiunun için size 
bu kağıdı olduğu gihi göstenn~·i ,·ic
dan borcu hiliyonım. BöyleJikle dost 
luğumon derecesini ishal için de f n
sat bulmuş oluyorum •. 

Umur Bey hem bunlan dikkatle 
dinliyor: hem de kendiııine uzatılmı~ 
olan kağıdı alarak göz gezdiriyordu. 

Bu mektuh Monem,·azya Sinyom 
Gifrloıı'tan geliyordu. Sinyor Zenoy.1 
o zaman:. kadar aralarında geçen an· 
la~mamazlığı unutmasını, bütün Sin· 
yorlar arasında yapılacak ,.e Papadan 
yardırn giirecek olan ittifaka girmesi· 
ni, ancak böylelikle bu yağmacı ve 
korkunç Türk prcnsind,.n kurtulmak. 
hatti onu kenfli yurdunda tepelemek 
miimkiln olacağını bildiriyordu. 

Sinyor Zeno pek yakın bir muiyi 
kin ve nefretle hatırladı: Ayni Sinyor 
birkaç sene evvel Mora Sinyorlannı 
birle~tirerf'k Ağrıhozdan Venediklile· 
ri atmak için sefer hazırlamak İl!ltemiş 
hatta bu makaetla F.len iilkesinde bir 
de seyahat yamıştı. Aslı papas oldu 
ğu halel~ diluya saltan~h kurnny,!I 
f>ek lıari-' olan i1u adamdan Sinyor 
Zeno n:.ıyagr çelCiniyor'an. Onun ğü~ 
zel kızı Lidanm ~c>hretini duymuş; 
onu gören ve se' en yf'ğeni Horatyo
ya almak flnretile doııtluğunu, hatta 
Monem\'8zyayı Venediklilere kazandu 
mak iıtemi~ti. Fakat Gifrlos bunu şid 
detle ttddP.tmi~: Horatyo ,la hetılhin 
bir halde V~di~e dönerek 11efahate 
dalmıflı. 

Sinyor 7~no hu papastan öc alma
yı istemişti. Fakat onun Umerine sefer 
açmak suretite kendisinin Mora kr 
tası üzerindeki ihtiraslaruıt açığa vur 
makıan; hele di~er Sinyorları kuşku· 
landırrnaktan çekinmişti. İşte şimdi 
fırsat ele geçmişti. Papum cezasını 
Umur Beyin eliyle verecekti. 

Gifr)09'un mektubu ~ittikçe he
yecanlı bir üsliıba ltürüoüyor: lıa 
namma açılar.ak olan harpte büt1ln 

Jııristiyaıılık dünyumaı aevp ve •Y 
gısmı kazanmak Rihi büyük bir fır 
sat me,·cud oldpğunu tekrarlıyordu. 

Umur Ber e Ttlrkler hakkmdaki 
kaba l&ller bilh .... Köse çarpıJ....._ 

Zaten Jimur Reyi kızdındl da 
bunlardı. Yoksa Jııristiyanlarm keadi 
aleyhine birlqmelerinin mllrı1ldln ol· 
madığnıı, birleıseler bile korkulac 
bir kuvvet olarnıyacakalnnı o peklli 
ltlli14rdu. 

Derhal kararım verdi: 
- Mademki herkeıi benim llstU

me kııkırtıyor, biltlln 11uç onupdur 
ve cesumı görmelidir. An18'ı1Ul bisi 
henüz lıiç anlamaınq ! 

Bunu Ze~oya si\ylediği zaman Ve· 
nedikli Sinyorun ~)erinin içi za
f er]e parladı. 

Ertesi g(ln Türk donanmuı cenu· 
ha doğru yola ttkryorlu. 

Sinyor Zeno, Umur Beyi bUyllk 
bir ııe,·gi ,.e 11aygı ile uğurluyordu. 
Görenler daha iki gün önce Umur Be· 
ye karşı harbeden ' 'e yükııekten atan 
adam oJ,Juğuna inanamazdı. • 

- Gene buyurun muhterem 
prens! BurHı sizin ülkeniz demektir. 
Donanma ,.e ordunuz için mlik.enunel 
bir karargah olabileceğine güveniniz. 

Demi, ti. 
Ayni zamanda bir Venedik ,remisi 

Türk donamnasile birlikte yelken aç· 
mı~tı. Bu ır;~mi Umnr Bf'yin f?emisi
nin diimen t1uyun<la gidiyordı •. 1c:itıde 
Sinyor Oryano ile genç ve güzel ser 
giliııi Civanna 1mlnnuyordu. 

Egine körfezinin açıklanndan ge· 
çerek Hydrayı ~eride bıraktılar. 

Aakr.r).er bu I~•il ve cJ.aijhlc kJ)T 
lan gijrtlük'Z" y.aııapnak ,.e alunlar 
yapmak i-;in lıe,·esleniyordu. Fakat 
Umur Rey her zaman olduğ11 gibi hu 
11ef er d~ nereye gideniini, ne yapa
cağını kestirerek vola çıkm11tL 

Monenn uya önlerine yaklaıtığı 
:r.aman Oryanoya: 

- Yolun açık olıon ! 
Dedi. 

'(Arkası var) 

HtRVJV doktoru 
Neceettln Ataeaıu n 

Her ıtın td,30 c1an ıo 1' bdaı 

Ulelidı Tayyare apartrmanlannda daire 

a nu-ra 3 de baatalanm kabul ıier. 
CumartHJ ıUnlerl 14 den ıo ,. bd.ı 
muayene paramda. 

kASADA 
~AKLADl~INIZ 

PAD.A 
IC.UDU 
81R 

(~ŞM( 
VAZİYETfNDliDIA 

ONU rAİZL~ 
DAN l(AYA • VEDi NJz 

~ususf S'AATlARIMIZI 
SO~UNUZ 

Büyük Radyo 
müsabakamız 
Müsabakamııa iştirak etmekle 

mükemmel. iki radyo sahibi 
olabileceksiniz. 

Radqo müsabakamı~ 
nasıl olacak ? 

TafslU\tı okuıunuz. Da ... ho fazla izahat al 
isterseniz ber.gOn idaremize mUrocaat 

edebi llrslnlz 
Bir müddettir kuponlannı koyduiumuz radyo müsabakasının zaınJlll 

yaklaımııtır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacalını etrafilc bildiri " 
yoruz. 

Masabakaya radyocular da ittirak edebilirler. 

RADYOCULARJN iŞTiRAK Ş~RTLARI 

1 - MUubaka Avrupa ve Amerika ıiıtemi makineler olmak üzere 
CIH üzedne tertip edilmittir. 

z - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler ittirik edebilİf• 
a - Müsabakaya ittirake çağmlın ve bunlardan iftiraki kabul edeni« 

rin adları qnceden ilin edilir. Radyo acentelerine mektuplar ~~ 
C!erilmiştir iaimJerf unutulan mileaeıeler taEıilat alabilirler, iftlP."' 
~enlerl-: iıtirik etmek için müracaat edecek firmalan peyderf'1 
bildirece&iz. _ 

4 - Mlaabakayı iıtirik edecek radyolar mcıplekttin tanınmıı aıOd" 
hauıalırmın iıtirik edeceği bir len heyetinin muayene ve 1ecrUIJllli' 
ne arzolunacaktır. 

S - Milubakaya girecek radyolardan Avr-upa ve Amerika maJdOelf" 
rinden ayn JY" birer birinci teftik oıuı.acalr ve bifinci ıelen iJJ' 
edilecektir. 

C5 - MUubakada birinci gelen radyolardan bireri '8lll\ ılınacak vı o'1' 
yucular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

1 - KURUN Gaaetesile nqretmekte oldujumua kuponlar 120 oıun: 
ın aon on bet &Un içinde, apilda iateditimla malQmatın ya..ıı 
duiu bk kllıt ile birlikte bize ıönderilmif oluaktır on altmCJ ı°" 
ıelecek mektuplar milaa1'bya iştirak ettirilmez. 

2 - Okuyuculanmıznı birilrtirdiii yUa yirmi adett,n ibaret tam bir ı! 
kım kuponla tercih edilecelc Avrupa ve Amerika radyOlan -r
yalnız biriıine iştirik olunabilir ... Het iki rady" maklııesille ait ,,Jl
aabakaya cirmek için iki talnm kupon ıöndermek llzımdır. 

3 - Kuponlarla ıönderilecck kağıtta 111 ...ıomat bulunmalıdır: 

A - Tercih etmekte otdutunuz markanın rnodetl. 
B - : : a.tneai. 
C - r : ı : "-ha adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın iıml. ,., 
4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif ıditecek bancf tnatk•lar fi el 

la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular truıncıa l1ci biff~ 
aynlacaktır, birine bir Avrupa c!iferine c1e bir Amerfta radyo 
kineai hediye edilecektir. 

Ek•lk kuponıarın1Z1 guefemlz rc1a ..... ndell 
radarlk edeblllr.ınız 

. Kuponları biıilltirmeii ihmal etmeyiniz. _ · -lal 
VAKITP,..,_.~-
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na va -kimya taarruzlarına karşı ko~unmak 
(Bu ya::mm ba~tara/ı 17 lwzirarı 
tarihli ıa)1mızdadır) için ne yapmalı? 

Emn(qet, itf aiqe ve sıhhiye teşkilQ
tından nasıl qardım göreceğiz? 1 

ve her halde suknkta şuraya buraya 
da koşulmaz. Caddelerin tahliyesi 
3: 4 dakikada bitmelidir. Ne olu • 
yor ınernkı iTe kapı ve pencere aç· 
mak öliimii veya ağır yaralanınnyı 
İntaç eder, hem kendisi. hem 2c 
diğerleri tehlikeye gir"cr. 

..\çık arazide yere yatılır, \'arsa 
bir rn!;ııra girilir. bu suretle lıa\'a 
lclılikc sine.len ' ' C pnrçalardan kurlu· 
lunur. 

~~Üyük şehirlerde yardımcı te§ki· 
~~n çabuk yardımını rnümün 
re ılrnek için bunların, icabına gÖ· 
~ahalle ( Rayon) lara taksim e· 
'iifuclcri lazımdır. Mesela her 5000 
~lu bir mmtaka bir (korunma 
~ !l~i) sayılarak oraya bir (ma· 
llıı . arniri) verilir. Bun"un emrinde 
~ ~1Yct, itfaiye: sıhhiye kıtları 
'itabında bir (haber ve irtibat 

ia81) bulunur. 

~~ahalle amiri, kendi mmtakası 
~I ılındcki blok amirlcrile irtibatta 
~nur ve icabında komşu malı.al· 

yerde daimi bir tehlike te§kil eder. 
Bu neviden olan zehirli maddeler 
cildde. dokunduğu yerde yara açar. 
Bu sebeble gaz arayıcılar hususi gaz 
elbisesi giymiş olarak ya kimyevi 
vasıtalarla, yahud gaz birikintileri, 

halkının kendi evinde korunması gi
bi, bir ticarethane müstahdemleri de 
avni ticarethanede korunurlar. Ke
z~ oradaki müşteriler dahi ayni yer· 
de korunurlar. Sinemalar, fabrika· 
lar, mektebler, memurlar, nakli. 
ye vasıtaları içinde ve caddelerde 
bulunanlar sığınaklara girebilmeli· 
dirler. Miiştc-riıııi çok olan miiesse· 
sclerde de bir (intizam kıtası) ol
malıdır. 

Haotahaneler, kışlalar ve husu
si endüstri için alınacak tedbirler 
muayyım makamlar tarafından itti
haz olunur Ye burada zikri fazlndır. 

1 

1-YENI ROMANLAR 

n Yardım istiyebilir. 

~~VA KORUNMA BOLGELERl 

ALARM 

Tayyare cılarm i~arcti şiiyle ve· 
rilir: 

llk evvel sirenl~r (canavar d i.i
diikleri) 30 saniye çalar, sonra iki· 

Çıplaklar 
100 Kurus 

Açlık 
50 Kuruş 

•r Nufusu 20,000 kadar olan yer· 
~İ birer bölge vücudc getirirler. 
~genin hava korunma amiri ve ih-
llt Yardım kıtaları bulunur. 

~h'Nüfusu 100,000 e kadar olan 
~ı ıt Veya endi.istri mıntakaları böl
ltlttc taksim olunurlar. Fakat bi.i-
1' bu taksimat kati olmayıp ancak 
•;-aç ve mahalli şeraite tabidir. 

~NiYET, lTF AIYE VE Sll-IHliJE 
'l;,,}klLA TLARI NASIL YARDI-
~IMIZA KOŞACAKTIR? 

't ttkilabn vaı:if e3i: 
~tın.niyet, itfaiye ve sıhhiye tet· 
tıı "6n: Hava korunması cihetin· 
~hususi talim görmüş olmakla be

t gene tamamen esas vazifeleri· 
Crı?ağlı kalırlar. Diğer kıtalar ise 
~teşkil ve talim, terbiye edilmek 
~ dır. Bu teşekküller mensub • 
~ da birer mavi kolbağı ve üze· 
'tttc Yardımcr teşkilatlara aid işa· 

nin çıkaracağı kokudan gazın cinsi· 
ni anlayarak bulaşık yerin hududu· 
nu ki.içük filamalarla belli eder. Bu· 
raya kimse girmez., arkadan gelen 
temizleyici takım yerdeki zehirli 
maddeleri temizlerler. 

Bu temizleme işi, bol su ile yı· 
kama ve kireçkaymağı sc•·pme sure· 
tile olur. Su ile kloru karıştırıp bu· 
laşık yerleri fırçalarla silmek ve sÜ· 
pJrmck lazımdır . 

Fenni ve hususi kıtalar: Teknik 
zararların bertaraf edilmesi ve yıkıl· 
mağa yi.iz tutm\Jş evlerin zararsız 
hale konulması suretile caddeleri 
~crbest bulundurmayı temin ederler. 
Tayyare taarruzu bittikten ve ( teh· 
like kolmadı () İşareti verildikten 
sonra vukanda ya7.ılı kıtalar vaz~:..!
ye başİarlar. Gazlar temizlenir, yı
kılma tehlikesinin önüne geçilir. son 

ra halkın sokağa çıkmasına müsa • 
ade edilir. Uzun müddet durucu 
gazlar, ancak fenni şekilde ve hu· 
susi kıtalar tarafından temizlenir. 

iŞ BAŞINDA 

Esasen biiviik endi.istrinin ken
di yangın ve s;hhiye teşkilatı vardır. 
Bunu hava korunma sahasına da 
tc~mil ederek, intizamı muhafaza 
kıtası, ~az arama ve temizleme hiz. 
nıeti, tahliye ve tamir kıtaları, yan
gın, bekçi \'e kurtarma kıtaları ya
pılmalıdır~ Şu halde bi.iyi.ik miies
seselerdeki insanları da evlerde oldu
ğu gibi (pasif \'e aktif} kısımlarına 
C\yırmak lazımdır. Büyük ticaret
hanelerde, intizam, yangın ve sıh
hiye krtaları yapmakla iktifa olunur. 
Bu kabil müesseselerde mükemmel 
tayyare gözetleme ve sada kestirme. 
teşkilatı ve alarm merkezi, sığınak
lara giden yolların açıkça işaretlen
mesi ve iyi havalandırma tedbirleri, 
postabrın kuvvetlenmesi, en yakın 
yardım yerlerile sağlam irtibat ve 
kudretli bir idare gibi hususlara faz. 
la ehemmiyet vermek lazımdır. 

şer tmniyc fasıla Ye b~er saniye de· 
vamla g~nc çalarlar. Bu işaret iizc· 
rine. her f erd bulunduğu yere en 
yakın sığınağa koşar, fakat tam bir 
si.ikunetle ve tamamen gösterilmiş 
yol ,.e işaretleri t3kib ederek. 

l\1avi kol İŞ3retlerini lıaınil ko· 
runma tf'~kilatının vereceği talimata 
harfiyen mutavaat edilir. Kadınlar, 
ç:1cuklar ve sakatlar önde olarak sr· 
ğınağa girmek hakkını hai7.dirler. 

Jkametgahlan terkten evvd mev
r.nd pencere kapakları. perdeler ve 
snirc örtiilür, ışık ve ateşler söndü
rülür. gaz \'e su muslukları kapa
nır. Araba ile sokakta iken tayya-

1
• 

re taarru7.u olursa bir sığınağın bu
hınd·~~u yere kadar gidilir, araba 
durdurulur ve sığınağa girilir. At. 
lar çözülerek ve eğer memnu cleğil
~e tel veya lamba direklerine, şayed 
memnu ise arı::baya bağlanır. 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVEi\GIL 

Dağıtma yeri VAKiT kütıipanesi 

A vcılcıı. (:ağı ılıgor 
İ,,tı111l111l A ı·nl11r Kur 11n11111dım: 
Bii iik :\lillf'I MPl'Iİ:-İnirı ta..,ıJıki· 

111' ikıi.aıı ı·dPn :n<•7 ~ayılı Kanı .\v· 
C"rlığı k:ımı:ıııııurı 11 iuı·i ıııııdılı·~inin 
"ı\,. fıkra ... ı l111yrıığ11ııc:ı ı\Hı K11n111ı
Jarmcl;ı kınıllı ihrlf'n• \crİll'ıı lıak· 
larılaıı irtifmle ı·İıııcnizi 'e katıuııun 
J !! İnı·i rıııııldı•,.j ııııwihinr<' lıiiknıii 
kalrııı\'.111 :J\ IPT,kCrPlrrini \rnilcrhJc 
clf'~İ ~t İrt•hilınrlrri iı:iıı l..un:ıııuıı;nz 
ih'rleriniıı rllı•rinclC'ki lıii' n ..ı l'iiz· 
ılaıılaınııı tclııliliııf' liiımııı .:iiriildii· 
~iinden çaıı:aınlıa '" <'ttınu ~iinlı>rİ ı:n· 
aı 1:; rleıı 18 kıulur Eıııiniiniiıulc Jlü· 
""')'İn Ef. lıarırnılıı 9 nuıııarad11 ), uru· 
nıun nı.•rkcz hiiro~una miiral'.ıatları. 

er bulunur. 
CADDELER: 

~. ~ arama ve temizleme kıtala
,. t.aarruzdan sonra kalan gazları 
~r ıı\cr. Gaz bombalarının büyük 
') ~ısını ekseriya sarı haç grupuna 
.. t•de bahsedilecek) aid mayile 

Udur. Uzun mi.iddet yerde ka • 
)e Pek yavaş ( tchahhura ( uc:ma
başlar ki temizleninceye kadar 

Her çalı;;ılan müessesede şahsi 
korunma tedbirleri alınır. Alarm 
işaretile tayyarenin gelmesi arasın· 
da o kadar az zaman geçer ki bu 
miiddet içinde, başka yerde çalışan 
birisinin kendi evine varmasına va· 
kit bulunamaz. Bu sebeblc herkes 
bulundu~u verde ~ahsi korunma im
kanı bulabilmelidir. T rpkr bir ev 

Caddelerde ve nakliye \'asıtala
rında bulunanlar için Toplama sığı
nakları yapılmak ve yollar sarih su
rette isaret ve tarif edilmek lazım
dır. Bu sığınaklar da tıpkı hususi 
~ığınaklar gibi 20 • 30 kişi alacak 
hacmi ~eçmcmeli ve buna mukabil 
aded'~ri f,..zla 0lmoldrr. 

Umumi \•esait de dururlar ki yol. 
cular inip ıııığınaklara girebilsinler .. 
Umumi sı~makların memurları ka· 
labalık tan dolayı başka kimseyi a· ilk bahar s-elleri _ 

~ığınal;?:na miiracaat edilir. Burada Türgenyef • Samizade S . 
lamadıklan takdirde en yakın bir ev 1 
da yer bulunmaz.'!a o halde en yakın Bu güzel romanı mutlak" oku.,-un;ız 
bir evin methaline girilir. Fakat ._ __ \.'A_K•I•T•I•\•it•a•b•e•vi_-..,,i .. 5-ku.r .. u...,ş .... _. 
kanr , ... oencerel~r öniinde durulmaz 
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lar esnasında teryadla yere kapandı. 
Gi.iri.iltii, sallantı o kadar şindetli 

olnım:tlı ki, onunla beraber ben le 
y~re d\iş' iim. 

'~az maskemizi yüzümüzden fır
latacak kadar kuv\'etli ve pek sıcak, 
ki.ikürtlii buhar dalgası tarafımızı 
tamamen kapamıştı. Bir adım ile· 
risini görmeğe imkan yoktu. 

Mihlord, gaz maskesi içinde, i
nilti ile, sesleniyordu. Yanma yak· 
]aşıp yiiziinü sildim: 

-- Meğer sen kağıttan adam 
imişsin de haberim yok, ben yalnız 
başıma da gelebilirdim. 

Diye söylendim. 
Bir zaman bana mehil n.elıil bak· 

tı. Biraz düşündükten sonra: 
- Ben nasıl kağıd adam olabili

lim? Rica ederim, yalnız gitme, 
ben tc.hammül ederim l · dedi. 

- Ama sonra gevşemek yok!. 
Dedim. Ona ellerimi uzattım, 

Sırtında ta~ıdığı ağır çuvalla büyük 
bir gayretle ayağa kalknbildi. 

Yolsuz, sarp kayalara tırmıma. 
rak yiiksC"klere çıkıyoruz. l!çi.incü 
gim;in akşamınn doğru yanardağ 
ağzmdan tahminen üç kilometre n· 
zakta, yiiksek tepelere ·ıasıl olmuş
tuk. 8uranm yüksekliği dört bin 
üç yi.iz metre olup yamırdağ men
fezinin tahmmen üç yi.iz metre yu. 
karısında !.11lunuyordum. 'l ehirli 
gaz ha·•t- P. içindt; hayatımı;:r claha 
fazla tehlikede bırakmamak için a
teş boğazına bundan ziyade yaklaş
mak ıstcmedım. 

Aldığım neticeden pek memnun
dum. Koca yanardağı arzuma ram 
etmi§tim; kimsenin çıkamadığı te· 
peye c;ıkmıştıın. Mi.işahedem benim 
için pek k;ymetli idi. 

ATEŞ ULKESINDE 

Kül yağmurlan, lav çamurları 
arasında üç gün tırmadnıktan sonra, 
sivri tepelP.re yetişmiştik. Fakat in
sanlıktan çıkmış bir halde idik. Yal
nız çok kıvvetli, çivilikundurani sağ
lam kalmıştı. Elbiselerimiz dilim 
dilimdi: ellerimiz, dizlerimiz parça• 
lanmış, kanlar içinde yüzümüz ~İ§• 
mişti. 

Mihlord küçük çadırımı kurduk
tan sonra kek, pişmiş darı, çukula· 
ta, konserve, hurma ve şarabları 
heybeden dışarıya çıkardı. Su ile 
dolu bir fıçımız da vardı. 

Hav~yici zaruriyemiz on, on iki 
gün kafı gelebilirdi. , 

Mihlord, deve gibi, zahmetsizce 
bu karlar eşyayı sırtında taşımı§, 
yükseklere kadar çıkarmı~tr. 

· Hayrete şayan çalışkanlığına mü
kafat olarak akşam yemekten sonra 
Mihlorda iki bardak şar~b ikram et· 
tim. Şarabı c;ok sevdigini biliyor
dum. 

Kömür gibi siyah yüzünü yüzi.i
mc çe' irmi~. neşeli neşeli giilüyor· 
du: 

- Sen de benim gibi zenci ol
dun! dedi. 

Bunu tahmin etmiştim. Fakat 
yıkanmak için henüz bir fırsat bula
mamıştım. 

Mihlord eski püskü örtüsüne bi.i
ri.inerek küçük ç.admmm rüz~:ırdan 
mahfuz bir tarafında uykuya daldı. 

Etrafımızda yanardağ l:>ulunma· 
sına rağmen bulunduğumuz yi.iksek 
mevki i.izerinde, soğuk pek şiddetli 
ve sertti. Birinci geceyi böyle ge
çirdikten sonra takib eden gcçeleri 
rahat geı;irmek için ılık bir mevkie 
naklettik . Bu sefer de yerimiz cc· 

uncu numaradanberi--d~vam ediyor. Almancadan çeviren: Damar Arıkoi!lu. 

ATEŞ OLKESINDE 

Şimali Afrika dağlarının bu bü
yük tabii volkanı zannederim ki da· 
ha evvel keşfedilmi~ değildir. 

Orta volkanın şark taraf ınc!a tes
bit ettiğim miinccmid lav dalgasın· 
dan anlaşıldığına göre oradaki kra
terin faaliyeti en az yarım asır evvel 
ıükunet bulmuştur. 

Sertleşen bu eski lavın en son 
indifaı dört yüz mc'.re geniş, on bir 
kilometre uzun bir dalganın yuka
rıdan aşağıya dökülmesi suretile 
olmuştur. Ecsamm zerreleri içinde 
kırılmış yumuşak taş hiicreleri ve 
kristali şap bulunmaktadır. 

• 
Bu kurak, sıcak arz derecesi al

tında, kuvvetli sert parçalar lavlar
la çok seri bir şekilde ileriye git
miştir. 

Fakat bugün altmış, yetmiş sene 
evvel olduğu gibi mayi halinc!e sı· 
cak lav dah:?aları ayni yolu takip et
miyor, bila)ds garbı şimali istika • 
metinde eskisinden tahminen beş ki
lometre uzakta müncemid dalga ya· 
taklarından uzaklaşıyor. Derin de
reler ~eniş bir ''iisat içinde akıyor 
ve hafif ses çıkaran Ye tebahhur e· 
1 d . . 1 Gen ateş enızı manzarasını a ıyor. 

Hali galeyanda ale\"li ateş membaı 
)'avaş yaYaŞ, sekiz )'Üz metre bir SC• 
ni~likte, yüksek tepe ve enişlerden 
aşarak hemen saatte bir metreden 
fazla ilerliyor, git gide soğllyor. 

Durmaksızın ateş halinde ilerli
yen dalgalar, gayet cesim kaya 
bloklarını siiriikliycrek yii7dürüyor. 

Mihlord yanımda durmuş, bakı· 
yordu. Bu miidhiş gi.im giim öten, 
yakıcı alev di.inyasmı bir zaman göz. 
lcrini açarak seyrettikten sonra kol
larını yukanycı kalclırarak, tekrar 

tekrar: "Ya sabur, ya snbur! Atc'J 
diyarr ... ,, diye bağırdı. Bu söz i.ize
rine ben de bu dağların ad:nı Sabır 
dağları koydum. 

l ler iki taraf tan dağ ve ,·olka:ı 
sihilesinden çıkılır. Mesafe gnrl:i 
şimalidı::n i.iç yiiz kilomctrı'", cenub
tan yüz kilometredir. 

içeriye doğru dağ kıvrımları için
de Sabır dağından Büyük Atlantik 
denizi sahiline kadar tahminen 1 
milyon 800 bin kilometre murabbaı 
vüsatinde bulumın kısmı bubi.ine ka
dar tanınmıynn ve tetkik edilıniy"n 
bir yerdir. 

Burada öyle karışıklıklar olmuş
tur ki yüksek tepeler, derin dereln, 
sayısrz m.;urumlar neticede biribirinc 
girift olmuştur. 

Burada dizili tepeler diğer tepe· 
lere, sivri kayalar diğer kayalara 
yaslanıyor. Bunlar arasında iiç bin 
metre yukarıya yükselmiş olanlar 
Yar. 

Bu muazzam dağlar, şnrktan gar
ba doğru iki yi.iz elli kilometre bir 
sahavr kaplamrştır. Bununla bera
ber iki yüz bin kilometre murabbaı 
genişliğinde bulunan bu mıntakr::c!n 
dağların ihata ettiği saha iki bin kilo. 
metre murabbaı tahmin edilmekte
dir. 

Sabır dağlarının şimal ayağının 
dik yüksekliğinin uzaktan, kum çÜ· 
Hinden görmüştüm. Cenub tarafı 
biraz daha alçak görünüyor. Ybk
ı-ek dalgalı yerler üzerinde. uzun 
bir yayılma var; bu kısım Niger diiz 
Hiğiine kadar uzanıyor, ondan son
ra gayri miimbit kum denizi lıaş • 
lıyor. 

Sabır dağı silsilesi içinde gezdi
ğim garb kısmında sayrsız maden 
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: .. ! lsta~bu~ . .J~~,l~~iyesi ilanları ·· . >. · 
_t • - , •• :.. '\. ~ ' ... .... • • • ' J ' :~.. .. • 

Jandarma Genel 
Komisyonundan 

Komutanliğı Ankara Satınalnta 

Kilo Cinsi 
ı 29225 beyaz karaman eti 

1500 sığır eti 

Bir kilosunun muhammen bedeli 
39 kuruş 
36 •• 

Belediye hastahanelerile diğer müesseselere lüzumu olan koyun ve sığır eti 
liapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21 / 6/937 pazartesi günü saat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile ıartnamesi Levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 3796 lira 89 kuruş 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarllarrnı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verile:ek zarflar katiyen kabul olunmayacaktır. (B) (3216) 

tık teminatı 

1500 liralık 65 

4226 adet 75 

4337 adet 165 

4 :5000 adet 35 

4566 adet 15 

" 112 

" 
237 

.. 536 

" 
131 

" 
51 

182 

50 
n 
71 
25) 
37) 

62) 
• t .;e 

Toptan veya ayrı ayrı .en az fıya 
rene ihale edilecektir . 

:Şehzadebaşında Hüseyin ağa mahallesin 
'de 11 No. Jı Darülhadis Bosnavi med. 
resesi. 

Senelik muhammen 
kirası 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
o ... hiidar 11 Ll l,:uk 11 iıkinıliğirlJrt' 

~ 
Maltepcde Kereste sokağın.da 9 Si 

84 6,30 cinsi Miktarı Beherinin ilk teminat Eksiltme gün ve sant 

'Cağaloğlunda Hadımhasan paşa medre 
sesinin 6 No. h odası 30 

Y!yeceğin 

2,25 
Karaman eti 

kilo Tahmin Fi. 

6890 48 

L Kr. 

248 04 2-7.937 
• 

cuma günü saat 

lu hanede sakine Fazilet tarafıo0a11 
,,. 

'kırköyünde Kazımın gazinosunda ş' 
son Boşnak Faik aleyhine açılan bCıg' 
ma davası üzerine M.aleyhin ika~eoc' 
hının meç!tuliyetine binaen ve ınUd 

Yukarda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatları yaz1h olan mahal. 
ler teslim tarihinden itibaren 938, 939, veya 940 yılr mayısı sonuna kadar ayn 
ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Leva· 
zım müdürlüğünde görülebilir. İsteklikr hizalarında gösterilen ilk teminat mak. 
!>uz veya mektubile beraber 30/ 6/ 937 çarşnmba günü saat 14 ıde Dair.ıi Encü
mende bulunmah~rlar. (İ) (3435) ----

Ekmek 

Sade yağ 

2i690 

1515 

11 228 44 

so 90 90 

10 da. 

2.7.937 cuma j!ÜnÜ 
10,30 da 

2.7.937 cuma günü 
11 de 

saat 

saat 

leyhin taleb:yle ilanen tebligat icril;c 
karar verilmiş ve 13.7.937 salı sa• · 
dört tahkikat günü ve saati olaralt :i 
kılınmış ve bu baptaki arzuhal sur J 

jılC 
davetiye de mahkeme divanhanes C Kilo miktarı Cinsi Bir kilosunun muhammen Gündüzlü okuıtann 937 yılı kamplarında ihtiyaçları olan yukarıda miktar, 

muhammen bedeli, eksiltme gün ve r.aatleri hizalarında yazılı yiyecekleri açık 
eksiltmeye konmuştur. 

sılmış olmakla yevm ve saati mcı:~ ali' 
mahkemeye ,etmek ve c!ava arıu!l 
karşı tarihi ilandan itibaren ZO gil11 ıJ 
fında cevap vermek lüzumu ayrıca g 
te ile ilan olunur . 

bedeli 

48050 Pilavlık pirinç 22 kuru§ 

8450 Çorbalık .. 18 
" 

17275 Kuru fasulye 13 ,, 
6770 Nohut l2 .. 
4740 Ye§il · mercimek 1'1 

" 
1125 Bamya 90 .. 

44650 Patates 7 " 
25800 Soğı;ın 6 " 

177 Sarımsak 25 " 
2145 Satsa 25 .. 
2400 Barbunya fasulyeıi 10 " 
1140 Kırmızı mercimek 12 " 
870 Bezelye 12 ., 
250 Börülce 9 " 
200 Bulgur 13 ,, 

Belediye hastahanderile diğer ı;ıhhi müessese ve yatılı oku11ar için yukarıda 
cins ve miktarı ile bir kilosunun muhammen bedeli yazılı 15 kalem kuru yiyecek 
kapa!ı zarfla eksiltmeye konulmuştur Eksiltme 30/ 6/ 937 çarşamba günü saat 15 
ıde Daimi Eneümende yapılacaktır Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 1695 lira 74 kuuru§luk ilk teminat 
makbu:ı: mcktubile teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün 
ae saat 14 ide kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
r.arflar kab\11 olunmaz. (B) (3436) 

Miktan Cinsi Beherinin muhammen ilk teminatı 

Ekı;iltme İstanbul Kül\Ür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 

yapılacaktır. 

İstekl!ilcrin şartnameler:le yazıh kanuni ve~ikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komisyona gelme. 

leri. 
İlk teminatların belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebeciliği vezne. 

sine yatırmilları. 
Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. ( 34 ı 5) 

olan §İşe açık eksiltmeye konulmuştur. Nümune ve şartnamesi Levazım müdür 

lüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29/ 6/ 937 perşembe günü 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (3434) 

32 beygir kuvvetinde 1 !>O volt 
1435 devirli elektrik motörü 

Muhammen bedeli 

40 lira 

tık teminatı 

3 lira 

Balat atölyesinde olup yukar.da cinsi miktarı ve muhammen hedeli yazılı olan 

motör a~ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde göriilebi. 

(V. No. 22333) 

f,~tnııbul A~lirn Üriincii 1111~~ - .. 
ıl/nlıl•cnıcsirırlcn: ~ 

Şefika Galip tarafından kocası, t\ 

.roi:!un.1a Tepebaşı bahçesi kart1~.~ 
Bristol otelinde mukim Mısırlı şe ~ 
Müsellem Halbuni aleyhine rnalıtcc 1 
mizin 337/ 613 No. lu dosyası ile'~~! 
ihtar davasında: M.alcyh Şevket dil 
scllem:n ikametgahının mcçhu~ ~l ,r 
mübaşir tarafından verilen tasdıkll ~ 

lir. 

ten anlagılmakla tebliğ olunacak e\'r• 
divanhaneye talikine ve hülasaJifl

111 ~ 
bir ay müddetle ilanına dair verilc:

11 
il' 

rar daireııinde dava arıuhali ırıııblc' 
divanhanesine talik e.dilmit old&Jgı.ırı d 

M.aleyhin bir ay zarfında müracaat~111 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk te. baptaki arzuhali tebellüğ etmesi ıuı 

2000 Süt şişesi 15 kuruş 22 lira 50 kuruş minat makbuz veya mektubile ber~ber 29/ 6/ 937 salı günü saat 14 de Daimi En. il5.n olunur. 

Düşkünler evi süt çocukları için yulia~da cinsi ve muhammen bedeli y;;;a~z-.ıl"i'iı~c-:-ü-;-.me~:?.:d=:e=:l-F-m;;;l~u~n~m~1;;:;1r;;;:d::,;ır:;la;:r~. ~(~:4~~~1~~-;o;;;::-m:=~;o;;, ~~~~~~~~?.~~=~~~~====s=~i!!!(V~. ~N~ 
bedeli 

i ATEŞ OLKESlNDE - Büyük seyahat kitabı 1049 uncu numarnclanberi devam ediyor.Almancadan çevıren: Damar Arıko ğlu. 

t02 

suyu membaları ve diğer madeni 
zenginlikler bulunacağında şüphem 
yoktu; tetkiklerimi bu noktadan 
ileriletmeğc başladım. 

Sahrada yapılıp Sabır dağına gİ· 
decck olan bir demiryolu çok ehem
miyetli olacaktır. Gerçi yol çok U· 

zun olduğundan, büyük müşkiilatla 
karştlanacağı tabiidir. 

İki suretle oraya gidilebilir: Biri
si Timbuktuya; diğeri "UJ.d,, "T si
hadaee,. gölüne ki şarkan ve garben 
yüz iltı iki yüz kilometre yakının • 
don g~çer, 

Fakat Sabır dağının tanınmış 
yerleri pek azdır. Geniş ve uzun 
derelcıde, muhtemeldir ki bi.iyük 
derin, uzun bataklıklar ve yüksek 
kayalıklar ve kum yığınları ,·ardır. 
Bunlar demiryolunun yopılmasına 
kuvvetli manialardır. 

Biitün Afrika taharriyatçıları a· 
rasmda pek ziyade hedefine yakla
şan yalnız. 'Flatter,, olmuştur ki 
1880 !enesınde sahraya gönderil • 
mişti ve demiryolu planını Timbuk
tuyR raptetmek için Sabırın pek ya
kınına kadar gelmişti. 

Flntter, vahşi Tassihahland ara
sından geçmİ§, üç yüz kilometreye 
kadar garbi şimali üzerinde Sabıhm 
şubesi yakınma gelebilmişti. 

Bu mevkide başı boş dolaşan T e· 
varik kabilesi §akilerinin hücumuna 
uğradı ve öldürüldii. 

Flatter öldü, fakat bıraktığı İ§a· 
retlerle Sabır flatteri terketmedi. 

Bu volkan mmtakasında kaldı
ğım günler Flatterin açtığı çığırın 
ilerlt"tilmesi yolunda çalıştım. 

Yanardağ ağzının pek yakınında, 
yahud uzak civarlarında dolatırken 
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yanardağın püskürmesini ümi.~ et
tiğim halde hiç bir faaliyet ı;orme
dim. Mütemadiyen su membaları 
buldum. Bunları bulmakta devcle. 
rimin şevki tabiisi de faydalı oldu. 

Kurak çöllerde develer yirmi ki
lomet'e uz.akta bulunan suyu rü~ • 
gann getirdiği koku sayesinde keıf· 
ederler. Konak mahalline ~öktiik
leri vakit mütemadiyen başlarını o 
istikamete çevirirler. Bunu her yer. 
1i bilir. 

Ben de tetkik ettim, b\iti.in de. 
velerım, bir sarp kaya muhafaza • 
sındı\ bulunan konak yerinde yattık. 
ları y~rden pek ziyade yukımya knl
kan burunlarını gcırb istikametine 
çevirmişler, koku alıyorlardl. I3u 
istikamete Ardan, iki adam v~ üç 
deve ile su taharrisine gönderdim. 

Ertesi güniin akşamına doğru 
ıyı haberle avdet ettiler. On beş 
kilometre uzakta geniş bir vadi için· 
de sıcak ım membaları bulmu§lıırdı. 
Ardarm ifadesine göre orada mülc· 
addid membalardan sular akıyordu. 

Ardar şöyle anlatıyordu: 

- Buharlı su fı~lman yirmi dört 
memba saydım . lclerinde bir mem
ba vardı ki tıpkı p~lmiye ağac:ı , ya
hud ~işman bir adam gibi... Orada 
tekrar tekrar yıkandık! 

Bu malumattan ziyadesile mem
nun oldum. Dimağımı meşgul eden 
ağır bir ıztırabtan kurtulmı.ıştum . 

Su berrak ve az tuzlu imiş. Ben 
onun tuzunu kum filitresi ile berta
raf edebilirim. 

Şu halde suya olan şedid ihtiya
cımız bçrtaraf edilmişti. Bizzat si· 
dip aıcak su membalarını görmeğo 
karar verdim. Suyun bulunduğu 

I 
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yerde av da yapacağımı ümid edi • 
yordum. 

Geniş, sarp kaya parçalan ara· 
sında, tahminen bin metre derin· 
likte i'ağmurlara ve soğuk ri\zgarla. 
ra karşı mahfuz bir yerde konak ye
ri intihab ederek kafilemi oraya nak· 
lettirdim. 

Bir sabah köpeğimi ve Mihlordu 
yanıma alarak dağın şarkına çıkma· 
ğı diişiinüyordum. Çiinkü orası a
zametli dağın tepesi idi. Y <marda -
ğm faaliyetini oradan takib etmek 
mümkün olacaktı. 

Buradan bütiin sathı ve me.nfe. 
zi tes!:>it etmek menfezin diizliiğü ii
zcrine gelmek muvaffakiyeti bana 
nasib olacaktır. 

Uzakta bulunan dağın garb ta • 
rafı, beni o kadar sarmıyordu. 0-
ıadan yalnız sarı kükürtlü bir du
man gö~e yükseliyordu. Ben böy
le düşünürken bir taraftan çalışkan 
c:ı ıfamlarım harekete gelmişler, geni§ 

s:ırp kayanın burnunun üzerine ta§ 
toplayıp yığıyorlardı. Böylece yo-
1 u a~ağıya doğru giden kiil yağmur· 
larına karşı mahfuz bulundurmnk 
İstiyorduk. Ardnr ve diğer arkadaş· 
ları hep birlikte çnlışınağa mecbur 
olmu~lardı. 

Znten daha evvel Funk'tan öğ
r~nmi"?tim. Bu benim için ehem -
tniyetli, hnyati b ir . mezele idi. Bu 
t•hli'<cli çıkı~tn, her türlii ihtimali 
düşünerek benimle kornrgahım ara
sındn irtibat tesis etmek lazımdı . 
Tehlikeye maruz kaldığımız zaman 
icabında knrargôhtan yardım görmc
liydıın. 

Volkan dağının yukarısına çıktı· 
ğım zaman, ta§ yığmlaıından müte• 
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şekkil, üç köşeli müteaddid çıkın· 
lılı mevkilere rast geldim. 

lııtihab ettiğim bir noktada Ar· 
dara kolaylıkla yapabileceği bazı va
zifeler verdim. Rasat durbünü ''the· 
odolit,, ile irtifaları ölçme aletlerini 
idare edecekti. Bana doğru gelen 
kıvılcımları ise huausi bir aletle ben 
tetkik edecektim. 

Bu Arab bana kıymetli bir yar .. 
dımcl idi. Yanardağ ağzına gelir· 
ken Mihlord için yanıma bazı eşya 
almıştım: Kalın deriden bir çift 
sand~l. deriden başlık, vesaire. Mih
lord bunların ne işe yarıyacağmt 
başlangıçta anlıyamamıştı. O, ka· 
yıtsız, şartsız, yalmayak, kafasında 
kabarmış, yırtık düz ıilindirlc gel • 
mek ~stiyordu. 

!:l)nsuz ZC\hmetli, tehlikeli tır " 
man-nalar, sarp sivri kayalar Üs· 
tünde keskin lôv blokları üzerinde 
ip ve halat yardımile, dik yokuş· 
lam tırmanarak ikinci günün öğle· 

ninde üç bin metre fevkinde yanar 
dağ ağzının birinci sathı mailine va• 
sıl olduk. Tahminen kutru seknrıı, 
derinliği elli metre kadar bulunan 
menfezin kaymyan kırmızı alevleri 
içinde kızgın lavlar kalın bir sisle 
berab~r çıkıyordu. Yanardağ ağzı· 
nm sert cama bcnziven kenarına 
yaklaşmak asla miim°kün değildi. 

ş ... yle böyle dağın §ark tarafın· 
da yüzden fazla menfez saydım. Şid
detli gümbürtüler, top seslerine 
benz iyen uğultular işitiliyordu. 

Mihlord, dağa çok iyi tırmanan 
bir ~rlamdı. Ona tabiatin kuvveti• 
ni anlattım, ba§langıçtaki korkusu 
geçti. Yalnız bir defa kulakları sa• 
ğır edecek gôk gürültUsü tarakesı 
sırasında vukua gelen sert sarsıntı-



l LAN 

Edremit kaymakamlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Edremit: civarındaki Bostancı ılıca binasırun 

yeniden inşası. 
2 - Y.:eşif bedeli: Keşif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak; 

A - ~ksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele pro!esi. 

C - Fenni şartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Metraj ve hutasai keşife cetveli 
projeler. 

tel.!.. İsteyenler bu şartname ve diğer evrakı Edremit kaymakamlığından gö -
"IJtrler. 

~ 4 - Eksiltme 28-6-937 pazartesi günü saat 15 de Edremit kaymakam
dairesinde yapılacaktır. 
S - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

~t 6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat teminat 
fıncsi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları hamil olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulundu
ğuna dair vesika. 
B - Bu gibi inşaatı yapabilecek fenni 
iktidarı bulunduğuna veya evsafı haiz 
gösterecekleri inşaat ustabaşının nafia
dan veya sair fen heyetlerinden aldığı 
ehliyet vesikaları. 

~· 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev
-U~t kadar Edremit kaymakam1ığı dairesine getirilerek eksiltme komisyonu re
gıne makbuz mukabilinde verecektir •. 

~ Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
- ~r gelmiş olmasını ve dış zarfların mühürmumu ile iyice kapatılmış olma -
lt~ırnwr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
~ ~ l - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar Belediyesine ait 197 89 lira 68 kuruş 

deli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
e• ~ 2 - Bu inşaata ait şartname, plan, harita ve diğer evrakları bir lira bedel 
d' abilin:le Afyon Belediyesinden alınacaktır. 
e' tnıı 3 - Bu inşaat 5-6-937 tarihinden itibaren 29-6-937 tarihine kadar 24 

lllilddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 
~ .4 - ihalei kat'iyesi 29-6-rı37 salı günü saat 14 de Afyonkarabisar Encil· 

ili Belediyesince icra kılınacaktır. 
~· S - İsteklilerin artırma, ekı.iltme ve ihale kanununun kapalı zarf hakkın • 
• 1 hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatintlen bir saat önce zarflarını 
trltliş bulunacaktır. 

5 - Teminatı muvakkete "l 500" liradır. 
~ 7 - Fazla malı'.'ımat almak isteyenler tahriren veya şifahen her gün Afyon

tahisar Belediyesine müracaatla istedikleri mal\ımatı alabilirler. (3335) 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATIUK KAGiR HANE j 
4 - Beyoğlunaa 1st1k1a1 caddesme ya· 

kın Bek!ir sokağında l O numaralı 

9 odalı bah~h ve aynca çamaşır· 
lığl ve çamaşulıtında ~ki od<1yı ha 
vi kagir hane satılıktır. 

SATIUK KAGlR HANE 
S - Çemberlitaşta Pcy'kbane ~dd ·si':'I 

de kagir 18-20 odalı i~d kaplı dörı 

katlı apartıman tert1bine ıtlvtriş'i 

ve hali hazırda dahi müf~.z daircle· 
ri havi kagir ho<ne çok ucuz 'SJtı 

lıktır. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 
ı 1 - Maltepe ile Boı:tancı arasınchkı 

Küçükyalı istaıayonu itıis1lin<le 17 
parça müfrez arsa tamamı 20 000 

arşın fiatlar uyr,unclur. 
SATILIK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde ıda& 1>uyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda · 
11 hamamı havi apartıman satılık 

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek 
!ilerin servisim:u mürııcaatlan. 

SA Ti LIK KAGiR KONAK 
16 - Nişanta~ında birincı sokakta on 

beş odalı Marm:&Ta, Boğaza. lh· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyilne 
kadar neıareti fevkal!id:si ve 'il· 

parttman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatım ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak malc 
tuan ı 7000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Boıtancrya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satıhk bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra . 
caatları. 

SATILIK YALI ARSASI 
24 - Üsküdarda Şemsipaşa nam ma· 

halde Direkli yalı arsası namilt 
maruf iki bin beş y:.iz metre mu

rabbaını mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar· 
aa derunundaki köJkle vcyahud 
ayrı ayrı satılıktır. Görmek için 
VAKiT Propaganda servisine 
müracaat. 

SATILIK OTOMOBiL 200 LiRA 
29 - Takside çalışır, hususi için çok 

elvcrişH az benzin serfeder his. 

tikkri iyi bir hale.le. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

müracaat. "V. P. 1458,, 

BULUNMAZ FIRSAT 
:n - Şişli ile Bomonti arasında c;ok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo 
dem ve klibik kargir ev satılık. 
tır ve bahçesi çok muntazr.mdır. 
Arzu edenlerin Scr\'isirnizc mii-J 
racaatları. 

YOZUX TAŞI GiBi KIYMETLI 
ARS~ 

::$2 - Pangaltz c. varında ıki yüz. !kü
sur ıarşm ana maktuan ı:oo Ji. 
raya satılıktır. Tafsilat almak 
istiyentcrin Scr\•isimize müra
caatlatl. 

33 - An kovanı bulundu baş~rn nıil· 
racut edilmemesi. 

Vttkıt Propaganda scrvıs.i 

GENÇ BU~ BAYAN iŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun ~nç bir ba

yan iş nrıyor muhasebe. riyaıiye 
\•e dakti lo tşlcri yapabilir. Arzu 
edenlerin S "rvisimize müracaat
ları. 

Bln BAY AN iŞ ARI YOR 
:;.s - !?O yaşınJa bir bayan ynzı ve he· 

sab iş!cri ıe:rıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. 

SATIUK A.PARTIMAN ARANIYOR 

;JS - Taksim, Cihangir, Maçka tnraf
lannda deniz nezareti olmak şar
tıle on on beş bin lira arasında 

yeni yapı ve konforlu apartıman 
aranıyor satmak istiyenlerin 

37 - Amavutköy civa.rınd:ı denize nlt
mış adım mesafede 9 ila on bin 
metre murabbaı arsa sattlıktır. 

Depo, apnrtıman, otel inşasına 
çok müsaittir Ye fiyatı çok clve. 
rlşlldir. !steklilerin &rvisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 

38 - Çcngelköyünde sahilde satılık 
müfrez arsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize mUracaat. 
ları. 

iŞ ARIYOR 

39 - Ortamektcpten mezun bir Ti.irk 
genci 20-30 Hra ücretle bir ti· 
cari müessesede çalışmak i~ti

yor. İtibari kefalet vcrebi:iır. fs
tiyenlcrin Servisimize müracaat
ları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe malUmatı o1•n 
bir genç her türlü yu:ı ve muha
sebe işlerinde çalışmak üzere iı a· 
rıyor. 

htcyenlerin ıaervisimize müra
caatları. 

VIYANALI MUREBBIYE 

41 - Viy:nalı ve diplomJh bir mUreb· 
biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakımı için iş arayor. Arzu eden· 
lcrin Vakrt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

iŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya miieaseselcrde oda• 
cıhk iştiyonım. 1Jk tahsilimi bi • 
tirdim. E!ki sigorta şirketinde ça• 
lı~tığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

Bunlar: almak veya satmak h:t '~·l':ıJ~rln ve bu işlerle arnkadar olanların 
~nkara caddesinde VA KIT Yurdunda VA KIT Propaganda ı:ervisine mUr:ıcaat• 
'arı . 

. Mühim kolayh~lar 
Aşağıdaki hizmetlerden l.ıirine ihtiyaç • 
!arı olanlar. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Dir Kart 

Bir a-:lam göndererek 
\'eya b:zzat gelerek s:r\'iııimlzle 

temJ& etmeli'dirlcr. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSi 

Okuyucularımıza hizmet olmak Ü· 

zere aşJğrda:d hususlarda l:endilerinz 
liizım ol<:cilk kolaylıkları kenclileri gibi 
düş-:inüp hall:decek, işlerini görecek . 
tir: 

1 - Mobilya, eşya vesaire 

ra almak istiyenler. 

satmak ve-
I 

2 - Kat ip, muha:;ip, hizmetçi. aşçı, ış;ı 

istiyenler ve bu r.izmetlere talip olan· 
lar. 

3 - Kir.ılık, satılık ev, apartıman, dük· 
k!in, m:ı{;aza arayanlar. Kiralamak. ki· 
raya vermek. J\lmak veya satmak is -
tiycnJcr. 

4 - Ders vermek vı:;a ıılmak istiyen· 
l~r. 

5 - Otomobil alır.:ık satmak veya iş • 
!etmek iatiy:nlcr . 
6 - Radyo al rr..ılc ıı:tmak ve;•a tnm.r 
ettirme!: isti yenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme• 
ler yapma!< ıstiycnlcr bu hizmetlrrini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre• 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN -
DA SERViSi) nde bu i;lcrle m<:~gul 
olmak üzcr't: ayrıc:ı bir bUro vücuda ge• 
tirmlşt:r. 

Milraca:ıt:arda hiçbir kayıt l!creti ehr.
maz. 

Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. htDnbul 
Posta kutuıu 4G Telcrt•n 24370 

Tcl~ıraf: Propııgandıı Vak:t 

' • . . • • ' ' ~ • . 1.. - ~ 
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Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Direktörlüğünden: 
Aile gruplarına mahsus tarife tevsi ve 

t e nzil edilmiştir 
Aile tarifesinin ücretleri Ankara - Çankırı Filyos, Ankara - Konya, 

Fevzipaşa - Diyarbckir, Malatya - Sivas, bmir - Eğridir - Afyon kısımla
nnda mühim nisbetlerde indirilmiştir. 

Bu tarife, aile gruplarının teşkili noktasından da tevsi edilmiştir. Ayni soy 
adını taşıyan aile mensupları, akrabalık derecesi aranmaksızın gruplara girebile · 
ceği gibi gruba dahil olan muayyen akrabalardan herhangibirinin soyadım taşı -
yan diğer akrabalar da gruba dahil olabilecektir. Bu yeni tadilat, 20 Haziran 193 7 
tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edil· 
melidir. (1593) (3449) 

Manlsada yaptırılacak Atatürk anıt 
projesi müsabaka şartları 

Manisa Valiliğinden : 
l - Manisaıda bir Atatürk anıtı yaprlacaktır. 
2 - Bu anıt için "50000" lira sarfolunacaktır. 

·-- BA y ANLARIN ···111fı'11IDmrımmuITliilll:ııW:11ll::ımrııı;ııınımnıımımımnılfililllrım-JJl!IUif!llJJ-· 
Doğumdan evvelki siyah lekelerini ve · _: ş • k t • H • d 

bütJn çille;ini :alnı~ : 1 r e 1 a y r 1 ye e n : 
Fazılçılılacı ~ o i K KAT : 

g iderir. 

KiRALIK KAGtR HANE VE 
DOKKAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 14, 18. 29 
30, 31, 33, 45, 80, 97 umaralr evlerle 
15, 19, 20, 21; 24; 28, M. 28, 43 nu -
maralı dükkanlar açık artırma suretile 
kiraya verileceğinden isteklilerin 28 ha 
ziran 937 pazartesi günü saat on beşr 
kadar Beşiktaşta Akaretlerde 54 numa 
rada mütevelli kaymakamlığm.ı miira · 
caat etmeleri. (V. N. 22302) 

Dr. Hafız Cemal 
LOT\l\1A s RErU~n 

Dahiliye Mütchauı!lı 

Pazardan ba§ka günlerde öğlPrlen !'Onra 

ıaat (2,:1 tan 6 yal kadar 1stanhult1R Olva.n 
yolunda (10•> numaralı bueıısl kahlne11fnd•, • baataıarmı kabul eder. Salı, cumartesi gür 

lert sabah "9.~-12" saatleri hakiki fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev teıeron 

2239R. Kışlık telefon: 21044. 

Aylık 

S n~·lık 

6 ·~ lık 
Yıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

1Hemleket l\I P.mlekı•t 

ltlnde dı$ında 

9S 155 Rrı. 
260 i2"i Ki'§. 
47.S 820 K~. 

900 1600 l\N) 

Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
kuruş dU§Wllr. Posta birllg'ine g irmlyen 

yerlere ayda yetmııı bc§er kuruş 
zammedilir. 

fUrklyenln bcr pmıt.a merke:ılndP 
KURUNa abone ynı:ılrr. 

Adres değigt!rme ücreti 25 kuruştur. 

Boğaziçinin 
meşhur 

Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasiyle 
"A L T I N {' U M P L A. J 1 " açılmıştır. 

~ ~ ~ ~~ GDNLIERn : 
Köprüden hareket saatleri : 7,30. 9,30 . 11,20 . 13,30 . 14,30 

16,30 - 18,30 dur. 
16,40 . 17,55 -18,35. 19,05. 20,25 
tir. 

Na fıa Ve~a'etinden 
2 Temmuz 937 cu:na günü saat 14 de Ankarada Nafia Vekaleti MaJıeıııe 

Eksiltme komisyon od.ısında 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 37 çeJiğil1' 
den betonarme clem:ri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bedelli 250 kilo 1 r!1 ısı 
lik betonarme bcığ telinln açık ek~iltmesi yapılacaktır. 

Ekeiltrne şartnamesi ve teferruatı Ankarada l~afia Vekaleti Malzeme 11111' 
dürlüğün:ien parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kunıstur . 
isteklilerin 2 temmuz 937 cuma gür.Ü saat 14 de komiııyonda hazır buJı!l'I' 

ır.aları lazımdır. (1592) ( 3441) 

Jandarma Genel Konutanhğı Ankars 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun ve metresine yirmi beş kuruş değer "~ 
r!len (2461921 metre çamaşırlık bez 9/ 7 / f:J37 cuma günü saat onda kapalı ı• 
eksiltmes:ıe satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname üç yüz sekiz kuruş karşılığında komisyondan alııı" 
bilir. ~ 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin (4327) lira 40 kuruşluk teminat ıtı\ 
tup veya mııkb•ızunu muhtevi teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en aı b 
saat evvel komisyona verm:ş olmaları ( 1663) ( 3509) 

_/ 
---------------------------- ~e· 

İstmı/1111 l'rdirıri İcra Memıırlw çarşamba saat 12 den 16 ya kadar ftl' 
;;11nrfon: şildirekte Hoca hanı altındaki 6 7 rıu 
!"! l ' O' Bir b'.)rçtan dolayı haciZ' altına al : nıın ralı boyahanede satılacağından ta ıp U 
boya islim kazan ve santifris sıkma ma- }anların muayyen saatte memururıa ıtı 
kinesi ve sairenin açık artırma suretile racaatları ilan olunur. 

3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmu§tur. Müddeti l Haziran '--------- - - - ---• 
937 1 Teşrinisani 937 ye kadardır. 

paraya çevrilmesine karar verilmi' ve ( V. No. 22338) 
satış günü haziran 30 tarihine müsadif 

4 - Müsabakaya i§tirak edeceklerin en az Güzel Sanatlar Akademisini bitiı 
miş Türk sanatkarı olmaları şarttzr. 

5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırlayacakları proje ve maketleri 
1 Teşrinisani 937 pazartesi günü saat on altıya kadar İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Direktörlüğüne teslim etmeleri §arttır. Projeler Akademiye kapalı 
zarfla rümuz usulile teslim edilecektir. 

6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 

7 - Anıt kaidesinde kullarulacak taş nevinin tayini heykeltraşın takdirinr 
bırakrlmıştır. 

8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar abidenin dikileceği yere ait planı 
ve fotoğraflan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünde görebilirler 
ve diğer mallımatı alabilirler. 

9 - Proje ve maketler İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde müte~ekkil ve 
isimleri mahfuz olan jüri azaları tarafından tetkik edil~rek en muvafıkı beğeni. 

lecek ve jürinin buna üair verdiği karar Dahiliye Vekaletinde müteşekkil Ahi· 
deler Komisyonunun tasdikinden sonrakatiyet kesbeyliyecektir. Bu suretle beğe. 
nilen ve tasdik edilen eser realize edilecektir. 

10 - Müsabakada birinciliği kazanan eser için ''1000 .. lira, ikinciliği kaza· 
nan eser için "500,, lira mükafat verilecektir (3126) 

Türk Hava Kurumu 
B üyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, l 0.000, 

ikramiyelerle ( 20.000 Ne l O. ( 00) 
vardır. 

liralık 

liralık 

iki adet mükafat 
DiKKAT: ---·----

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü aktamma kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki hakkı sakıt olur ..• 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Koınisyonundan: 

1. - Tanesine (1250) lira kıymet b:,,;ilen vasıflarına uygun be~ se}yar E. 
tüv 21-6-1937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usulü ilı: ve tamamına bin 
beş yüz lira kıymet biçilen şartnamede çeşitleri ve her çe§idin mikdarı yazılı O· 

tuz kalem cerrahi alet 22-6-1937 salı günü saat onda açık eksiltme usulü ilr 
satın alınacaktır. 

2. - Her iki alıma ait Şartname komisyondan parasız alınabilir. Etüv ilk te· 
minatı ( 468) lira (7 5) kuru§ aleti cerrahiye teminatı da yüz on iki buçuk lira • 
dır. 

3. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektup ve şartnamede yazılı ve· 
sikalarınr eksiltmeden evvel komisyona vermİ§ olmalar!. ( 1432) ( 31 76 ) 

• 
llAYlfEUin. 
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