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PARA 

Dahiliye Vekaletinde Başvek;I A,ıkaraya döndü 
Vakllln ba,kanhAında va mUsta,arların ı,tırak·ıe 

Mühim ve devamlı toplantılar 
yapılıyor 

Ankara, 22 (Telefonla) - Bugün Dahiliye Vekaletinde, Da 
hiliye Vekilimiz ve C.H.P. Genel Sekreteri B. Şükrü Kayannı 
başkanlığı altında siyasi ve idari müst~arların \'e diğer Dahiliye 
Vekaleti erkanının iştirakile, biri öğleden evvel, biri öğleden son 
ra olmak üzere, iki toplantı yapılmıştır. . 

Birkaç gün daha devam edecek olan bu toplantılarda, Veka· 
letce yapılan ve yapılacak olan işler görüşiilmekte ve kararlar 
alınmaktadır . 

..___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Fransız kabinesi 
Fransadaki 

kabine buhranı 
... F ransada bir hükumet değişikli- 1 
~ı oluyor. Bu değişikliği mucib 
01an sebeb Leon Blum hükumeti ta
rafından istenilen mali diktatörlü • 
ii.in mebusaııda kabul edildiği halde 
'Yan meclisinde reddedilmi§ olma • 
•ıdır. Bu manzarası ile hadise ba
•it bir mali siyaset ihtilafı gibi görü· 
lli.ir. Fakat Fransız gazetelerinin 
llc,riyatı gösteriyor ki bu hadisenin 
~hiyeti daha muğlak ve daha mü
llltndir. Bir halde ki kabine tebed
dülünün F ransada bir rejim ve bey. 
lltlmileJ siyaset tebeddülünü int~ç 
etınesi ihtimalleri vardır. 

Leon Blum hükumetinin istediği 
fevkalade salahiyet kanununu F ran
~l ınebusan meclisi kabul ettiği hal
e ayan meclisi niçin reddetti? 

L'Jntransigeant gazetesi, Fransız 
'Yanmm bu kanun karşısındaki va
~Yetini izah ederken §Öyle diyor: 

kuruldu 
leon Blum baş
vekil muavini 

Paris, 22 (Hususi) - Chau -
temps kabineyi kunnu§tur. Yeni 
kabinede B. Leon Blum Başvekil 
muavini olarak bulunmaktadır. Ha· 
tjciye nazırı gene B. Delbos, harbi
biye nazırı da gene B. Daladierdir. 
Dahiliye, hava, maarif nazırları 
da eskisi gibi kalmaktadır. Yalnız 
eski maliye nazırı Vincent Auriel 
maliyeden alınmış, yerine Fransa
nın Amerika elçisi ve evvelce mali
ye 111azırlığı etmit olan B. Bonnet ge 
tirilmittir. 

ismet lnönü istasyonda Maliye Vekilimize dedi ki: 

"Size yeni membalar getirdim ! ,, 
Dersim havalisinde haydutların sığındıkları 

birçok yerler kıtalarımızın eline 
geçmiş bulunuyor 

Tunceli 
a 

ma 
e 

Si 
e 

Ankara. 23 (~ ah.ıha kaı~ı lıuımııi 
r.mlıahi ri111 izdrn. trJefonla ) - Ela· 
zi7ılcn <i)'rılan Baş' ck:l İsmt't f uiinü 
cliin (. alı ) saııt l O ela Sh·a a 'annıe 
•e tt>T.a)ıiiraıla karşrlıtnırn~tır. Ba~\'e· 
ki• Si, a~ta Elrktrik ı:ıantralım. hUyük 

Tıbbın geçirdiği 
muhtelif devirler 

DUn bu mevzu etrahnda 
•ehrlmlze gelen iki pro

fesör konferans verdi 

Cer atelyef!ini ıı;ezınİ§ \ ' f; tetkiklerde 
bıı lunmuştur. 

Ö~l(•clen sonra Sh aıo-tan hareket 
eclt>n ismet f nrinii. Sıhhiye \'ekilimiz
le beraber, im gece sa.ıt 1 .5 da Anka· 
raya vaıı11l olmuş ,.e i~ta~ ·onda Dahi· 
liye Vekili ''e Parti Gcnt-1 Sekreteri 
B. Şiikrü Kaya, Maliye Vt-kili H. Fu
ad Ağralı, Ziraat Vekili R. Şakir Ke· 
~ebir, Hariciye Vekil 'ekili B. l\u· 
man .Menemencioğlu, ıli~cr Vekiller, 
~:ıy)avlar. kumandanlar. Erııniyrt mü· 
ıliirü ve diğer hir~ok ze,·:ıt taraf md11n 
kar~ılanmışlardır. 

Baş\'ekif gayet memnun ,.e nf'ş'eli 
lıir çehre ile tremleıı inıııi~ler 'e kendi 
lerini karşılıyan arkada~lannm f'lleri· 
ni hararetle sıkarak hatırlarını ı-or· 
m.ıflartlır. RaşH~kilim:7., hn arada, 
Maliye Yek ili Fuad Ağral" a: ''5'i7.e 
yeni \ari<lat meınhaları getirıJi,n ,, ,t,.. 

a 
anıyor .. 

rı 

da izalıat alnıı~lar 'e D:.lıili,· • V Pk.i· arkadafımızdan) - Dersim havali." 
Jimizle birlikte, otonıohillerinf' bir.e· sinde haydudlann sığındı'kları mÜ· . 

Diin 1mnfernns reren tf'k, istas,·on<lan a,·rılnuııl :mhr. him mevkilerden l<.ızıldaij, Yirmibe-
Trigot ve GomQİU • • * • §İnci ve Beyazdağ piyade ftrkal"rı-

İhni Sina ihtifali münasehetile Elaziz, 22 (Hususi surette giden ( Sonu : Sn. 6 Sii. Ş) .• 
!~rimizeFlenttn4i pm~~rleu-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dün Ünhersiteclf' hir çay ziyafeti \"C" Sakarya ko·· pru·· su·· nu·· n aç· ııışı·nda 
rjlmi~tir. Ziyafettf" heynemilel tıh 
prnfo11örlerinflen Trigot Lan~r ,.e Nafiamızın ye
G•mıoiu birer konf erancı \' er~1i~ler ni ve büyük bire· 
<lir. ıeri olarak, Sakar 

Profesör Trigot tılıhın ilk uman· ya üzerindeki be. 
lardan hu zamana ka,lar ~eçirdiği ton köprünün Ve· 
ıtf,.vreleri anlatmı~. ' 'e tıh folklörün· kil B. Ali Çetin • 
df"n \'e Brlçikada gt"çİrıliği muhtelif kaya tarafından 
ııaflıalar hakkmda izahat vrrıniştir. merasimle açıldı. 

Prof ,.sör Gornoin da ınuhtt-lif de· iını yazmı,tık. 
,·irlenlf' kullanılan tıh "culJnini izah Buradaki re -
etıni~tir. ıimde, köprünün 

L~1Halk cephesine dahil olan F ranıız 
~üniıt partisi lcomüniıt lntemas· 
)'onalinin bir tubeıidir. Bu lntemu
>oııalin icra komitesi bu ıubeyi bir 
~~ delepler ıöndererek, diğer 
~ talimatlar vererek istediği 
l_ibi idare eder. F ranaız komüniıtle
~, cizvitlerin tabiri veçhile, bir ih
tiramı elindeki c:leinek gibi komü
~t lntemuyonaline körükörün~ 
'ttat etmek mecburiyetindedir. Bu
t\iıı İle Franaanm ıiyaaeti komünist 
~in elinde bulunuyor. Zira 
J;;"'ekil Leon Blum birçok defa • 
l· - tekrar ettiği ribi komünistlerden 
"il türlü ayn)mak istemiyor. Vazi
t~ bundan ibaret olunca ayan mec
~in hülcWn~t tarafmc:lan iıtenilen J 
~kalide aalihiyetleri vennekte te
'""'Qdüd etmesine hayret edilir mi? 

iş kanunu na.•ıl tatbik ediliyor 
açılı, meraıimin -
de Nafia V~kili • 
mizle beraber, me 
rasimde bulunan 
diğer zevat görü· 
lüyor. 

,, 
f Sonra Fransız ayan meclisinde 
~kalide salahiyet kanununu red. 
\o en ekseriyetin başında radikaller 
lltdır. Radikaller ise komünist ve 
~alistlerle birleterek halk cephe
~~ ve Leon Blum hükumetini te§
ll eden grupun bir ;arçasıdır. Bu
•'ll\ içindir ki Leon Blumun istifa. 
) 
1 
e halk cephesinin dağılacağı söy. 

~l\~eğe ba§lamıttır. Halk cephe
~~ın dağılması bugün ahval ve ~e
l.( ıt İçinde Fransa için bir rejim ve 
~l'ttullıj bir aiyaset değişikliğine ka· 
~ t gidebilir. Yalnız bu arada Av
' ~nrn muhtelif siyaset merkezleri 
~~8tndaki diplomasi faaliyetleri de 
~)~en uzak tutmamak lazımdır. 

ttıan h . . N h ~ b' ancıye nazırı von eurat 
it\ t 1 Avrupa emniyeti ve silahlan-
~~a ~eaeleleri gibi mühim mevzular 
İdtınde konuşmak için Londraya tek, oradan Parise geçecekti . 

ıt · I!' -- n--~ -ı·L .... -· ., L :1\ !"\.- .......... r."'-'•• uc on -
f~,_.k- Paris mihveri arasında bövle 

alade miihim temaıılar YRoıla . 
ASIM US 

(Sonu acı. 6 aü. 5) 

iş ·dairesine yapılan 
şikayetler çoğaldı 

Kadın 
rinde 

ve çocuk işçiler gece işle
bir gıl daha çalışacaklar · 

:f.Y azısı 4 ürıcü sayı/amuda). 

ünkü ilavemiz 
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BDyUk Rus edibi iven Bunln'den 
gUzel bir blki\ye "olacaksınız: 

Maymun hikayes 
lr1Rlltere adalet tar.lhlnde bir leke 

40 sene mahbus 
kalan adanı 

Şarlonun hususi ki\tlbl anlatıyor -
Şarlo kimdir? 

ve 
hlr 

Eğlenceli haberler, Sinema 
Afrika ~öllerlnde yapılan 
seyahatin hlkAyeslndeo başka 

Greta Garbo tehlikede 



Bulgar arın yeni bir Avrupanın · barut 1 1 1 
gala ı daha 

Veliahde Simon adının verilmesini 
fırsat bilerek bin sene evvelki Bulğar 
hükiimdarı Simon'dan Edirne ve 

lspanyad 
Hükiimet kuvvetleri arasında 

lstanbuldan bahsetmeğe başladılar \ 
güz/erce Faşist ljakalandı 

lspanyol mekteplileri • 
resım ve vazifelerine, 

örnek tutuyor 1 

Hiil<Ümdar Simon 

1 
Bulgaristanla Türkiye arasında 

imzalanmı§ resmi bir dostluk mu
ahedesi vardır. Bu muahede mu -
cibince Bulgarlara dost olan Tür
kiye, resmi Bulgar hükumetleri -
nin verdiği dostluk teminatlarını 
hüsnü telakki etmektedir. La Pa
rol Bulgar gazetesinin KURUNa 
cevap vcrmeğe çalışırken Başve -
kilimiz ismet lnönünün nutkun -
dan alarak sütunlarına geçirdiği 
cümlelerde de okunmaktadır ki, 
Türkiye hükfuneti, Bulgar hüku -
metini kat'iyyen dost bilmektedir. 
Fakat, Bulgar hükumetlerinin res
mi ağızlarının arkasında gizle -
nen, sinsi bir Türklük düşmanlığı 
vardır, ki, KURUN iki memleket 
·dostluğunu ihlal etmeğe çalışan 
işte bu türlü yaygaralara cevap 
vermekte ve bu türlü propagan -
daların Türk efkarıumumiyesine 
bildirmekle milli vazifesini yap -
maktadır. Bulgar şairlerinin, ço -
hanlığı, yahut yarı burjuvalığı bi
zi zerre kadar alakadar etmemekte 
dir. Levski'nin, Karaca'nın Bote -
fin, Karavelofun, Benkovskinin, 
Baçukirunun, Vazofun Miladi -
nof kardeşlerin, Aleko Kc::ınstanti
nifun, Elin, Pelin profesör G. P. 
Genofun, Rakovski, ve hatta Sof
ya metrepolidi lstefanın, ne dere
ce burjuva ve asil ailelere men -
sup olup olmadıktan ile meşgul o· 
lacak boş vaktimiz yoktur .• 

KURUN, Bulgaristanda genç 
Bulgar nesline, mekteplerde, kış
lalarda, sokaklarda, tiyatrolarda, 
ihtifallerde, öğretilen Türk düf -
manlığmı, dost geçinen Bulgar 
komşularımızın verdikleri dostluk 
teminatına mugayir bulmaktadır. 
Ve en nihayet KURUN, dostunu, 
düşmanım bilip tanıması icap e -
den Türk efkiirıumumiyesine Sof· 
ya gazetelerinin tarih namı altın -
da yaptıkları düşmanca neşriyatın 
mahiyet ve hedefini göstermekte -
dir. 

Bulgar hükumetinin resmi Ş?a
zetesi olup Fransız dilile çıkan La 
Parol Bulgar ga~etesi, bizim sor -
duğumuz suallere cevap vereceği 
yerde, diplomatik bir manevra ile, 
Bulgarlara sanki hücum edenl~r 
bizlermişiz gibi, KURUNdan şı -
kayet ederek Bulgar şairlerine ç~
banlar dediğimizi ve bundan gu· 
cendiklerini ileri sürmeğe çalı'ı -
yor .... Fakat, biz muhterem Arka-
daşımızın gücenmesinde hiçbir 
mana ve mantık bulamadık. Bizi 
cehaletle itham ettiler. Emin ol -
sunlar ki bir çoban neslinden bir 
§&İr çıkabilir, fakat biz tam beş 
yüz sene bir arada yaşamış mil -
Ietleriz, biribirimizi çok iyi bilir 
ve tanırız .• 

La Parol Bulgar refikimize biz, 

şimdiye kadar Bulgar gazetelerin
de Türklük aleyhine çıkan yazıla· 
rı bir tarafta bırakarak en yeni bir bombardıman sahnelerıni 
cereyandan bahsetmek isteriz. C 

Bulgar kralı Borisin geçen haf· :."~~n çar~am· _h,~:.17-"ı--1aF:----;-r...,E:illr-------
ta ı·çı'nde bir ç .. d.. l hu ~u.m Bnr~clona : .· . ., · • >111.-:\ 

ocugu unyaya ge · 1 • 1 , • ~~ 
di. Biitün Bulg . t d b .. . ~·· ırm. e fro<;kı- ) ... , '_,.·~·•,. .....A arıs an a u mu na . 1 •• . 

1 
• • ;,--. \:, • ~ 

Sebetle millAı t h'· t ) cı .onıunı:;t crın . :\. • ~ ~ -eza ura yapı ıyor. 1. . • • -
Komıı:u ve dost l k ti d ulerı Andrcs ~ ... ~ı- '.. •,;;5~ .,r~- ··...... · ...... "-. ~ mem e e er e N. • . k·r· ,.,..-~· "t 
Bulgarların yenı· dogvan velı"ah•.ı'nı· 1 m ın lC\ 1 ın- \.: · \d~· ~. 

d I 'ı;I ' • • .,,. .. • ,,....;"-.... ; ~il' • ~ -:---...... 
tebrik ediyor B t h'. t b en sonra, l\facl- ,,.....~_.-.. ,t ~·~ .. -...., • ..._ •• ....._....___ __ . u eza ura ve u . \r . 

1 
_<K' • ., -. "ı.? 

tebrikler pek tabiidir. Kral Boris rılk, ıılnnsıya· .~/ ii??j., • -"!\.... f-::-~;;;~~ ~- ": ........ 
yeni doğan veliahte (Simenon) a- dıı '~ Bartı<•loıııı· ... ~"*" · .;. : ·~~,..,.~~t,:"'~~"\i ~."'~, ... _ti 
dını vermiş. Eski bir Bulgar kra - da l.ırçok tc' L;i- • . • " .• • .. • ...... ~.\ l. 1JJ~!j .. .. , . 
Jının ismini böyle yeni doğan Bul- fnt ılnha yapıl· 4 v~ "'-
gar prensine vermekte de hiçbir nu~tır. tı'-" ' ... "· . ....._ '~ .. ~ /... 
gayritabii cihet yoktur. Bilclirilcliğine ·.t:J \ ...... ~fl?:: 

Fakat Bulgar gazetelerine ba... giire, teYkif etli- ~OA 
kınca bu hadisede fevkaladelik - Jenler general 
ı FJ ankcn.·a ı•izlil'e hizmet f'tınekte olan ' 
er aramak lazımgeliyor. Çünkü ,.., 

bir kısım Bulgar gazeteleri eski bir takmı fa~isılerdir. Ve Troçkici 1 

l komünist liıleri ı\nılres i'\in ile hirlik-
Bu gar çarı Simonon'un ismi ye -
ni dağan çocuğa verilmesinde de - t<' çalı~mnktny<lılnr. 
rin manalar buluyor. lşte bu cüm- KONSOT_,OSIIAı\'T~YF, STGTNTP 
leden olarak (La Parole Bulgare) 1'.Al!RlıiT YAT'AYT.,AR 
gazeresi bu münasebetle şöyle di· Ba,lu·a tc,kifot, M·:ulritt~ld Peru 
yor: k'c.ınsolo hanesinde yapılrnı~tır. Birka<: 

"Y • d ., (S. hafta e'' el, hu kon oloslııkta ~00 mil 
enı ogan prense ıme -

non) aduıın verilmesi Bulgar mil- Jiyctçi 1c,·kif cdilmi~. fakat !"oııraılan 
letinin azametine bir sembol ol - tahliye olnnımıetu. 
mugtur. Bulgar krallannın en bü ~ Rirknç ~iiıı C\'\'el k'onsolo,-lıanc i· 
yüğüne ait olan bu iıim tarihimi- çinıleki milliyetçiler ar:ısmrla hir ka, 
zin en parlak sahifelerini hatırla- gıı l1aşlnınış ve ükiıneti iacle için po
tır. Hakikat halele büyük Bulgar lisin kon oloc:lıancye girmesine lüzum 
çarı ünvanını alan Çar Simenon E:ısıl olınıı~hır. 
devrincledir ki Bulgaristan cuame Bu kon olo lınneniıı tiirlü hadise
tinin en yüksek noktasına varmıı- 1,·rlc clolıı tnrilıiniıı eu 5on flnfhasr, 
fır. O vakit Bulgar devleti bütün or.:ula. ~·tspanyol fa~i t partisi,, ne 
Balkan yarımadasını iıgal ediyor, ır.eıısııh olılııklnrı ı;iivl~ıı<·n hirçok ki
Bulgar lıudutları Karadeniz.den !İnin tc,·kif eılilmc iılir. 
Adriyatiğe ve Tunadan Adalar~ GENERAL FllANKO iLE TEMAS 
deniz.ine kadar uzanıyordu. Ma - İddin edilcliğine ~öre, Peru konso· 
:zinin altı yüz. senelik derinlikle - loslıanesiııc sı~maıı fıı~istler, km"\·et1i 
rinden büyük Çar Simenon'un 1lir tcLiz nak~ine maliktiler. Bn , a
yiikselen siması Bulgarlara ıimdi sr::ı ile ~"ncral Fraııko km•·vetleıile 
her vakitkinden ziyade heyecan daima temasta huluımyf)l·Iardı. ;Ayni 
veriyor. Çar Simenon'un §anlı ve zaınanlla , homlıarclnnaııların tesirini 
§erelli fütuhatını, onun Bulgar or- asilere hilcliriyorlnrılı. 
dularını Bizans surlarına kadar Ievkurlarılnn elde tılilen ,·e· ika
naırl götürdüğünü düıünüyor. Fa- lıınlan hirindc l\J:ıclri,l rcplıesinrlc 
kat Çar Simenon kahramanlıkla ·100 ki inin nsilcr lıf'salıına r;ah~tı~ı 
beraber büyük bir kültür sahibi Jıııkikati if ,a edilıııektc<!ir. Tiunlar i· 
idi. Bu itibarla tarihçiler onu Mı - C':tlıNlcn hcrlımıı.:i lıarekc·ttc hulnnınn-
sır kralı Ptolemeye benzetirler. "' 1 J 1 ki ı· k ı ~a rnzır o c u · arını hilı ırnıc ' leı ir-
Onu11 devrinde Bulgar kültürü, le;·. 
Bulgar dili, Bulgar edebiyatı bir 
çok ölmez eserler kazandı. O de -
virde ki bütün Avrupa cehalet ka
ranlıkları içine dalmıs bulunuyor 
du. Yeni doğan veliahte büyük 
Bulgar Çarının adının verilmiş ol
ması bütün Bulgarları nihayetıiz 
derecede sevindirmiıtir.,, 

La Parol Bulgardan sonra dün 
Sofyadan gelen 5394 numaralı 
Zora gazetesinin ikinci sahif esin
de bu mevzua dair basılmış iki ta
ne yazı vardır. Bunlardan birisini 
me~hur Makedoııyah Dimitri Ta
lef yazmı§lır. Talef, dönmüf do -
Iaımış Makedonya hiziplerinin 
hepsine girip çıktıktan sonra şim
di Makedonyalı gazeteci Danayil 
Kırapçefin gazetesine yazı yaz -
mağa ba,lamıştır... Yeni veliaht 
Simenon'un doğum münasebeti -
le yazdığı bu tarihi hikayesinde 
muhterem muharrir Turan Bulgar 
larmın, bin sene evvel Bulgar hü
kumdarı Boria tarafından nasıl 
idam edileceklerini ve Turanlı 
Bulgarlardan en son kalan 30 li
der ile birlikte Pliskada çıplak ka
dınlarla şarap ve sefahet alemine 
dalan oğlu Vladimiri tahtından in 
dirdikten sonra, Türk ve Bulgar 
hanlarından Krum ile lsprihin ah· 
fadının damarlarındaki son Türk
lük kanını nasıl kuruttuğunu ve 
İsanrn dinine düşmüş olan bu ha -
inleri nasıl mahvederek kücük oğ 
lu Simenon'un Bulvar tahtına na· 
sıl çıkardığını anlatmaktadır. Mu 
harrir Talef tarihi hikayesini yal· 
nız bu kadarla bitirmeyip Borisin 

ECNEBi CA ... UST.A R 
A) ni va.-ıtada, ı·nsus te~kilatı ~e

fiııin Barı;clnna) a ~iclcrek or::ııla Troç 
ki konıiiııi tlcri ~urupu ile teıııa~a 
~"ı.;ııı<'k fö:rre olılıığu kavcle<lilıııektcy 
eli. \~ni z:ııııanıla, t•rıı<'hilcrlc de tc· 
nıa trıııiıı cdilcli~i , c diirt ki~iniıı 
J\foclritc ~c·lmesi lınsu~uıııla tertibat 
almılı~ı lın YC!>İkacla ı.ikrohmınak-
t:. yılı. 

.M:ulritt.c tı•' kifat vanı lırkeıı. 111<''' I 
kuf 1 roı:kı knmiini.tlcri lideri .Ancl· 
r~~ Nin ele l\Taılritc getirildi. ~in hir 

oğlu büyük Simeonun bin yıl ev -
vel Bulgar hudutlarını Korent, Is-. 
tanbul, lstıranca Tuna, Ohrigöl 
Akdenize kadar 

1

nasıl geni,lettiği: 
ni ballandıra, ballandıra anlata -
rak, he~ gün evvel doğan veliaht 
Simenon'un hedeflerini daha şim· 
diden çizmektedir ..• 

Utro gazetesi de, veliahtin do· 
ğumu münasebetile yaptığı bir 
karikatürde, Bulgar sarayı önün -
de bir Bulgarr ura diye bağırJ: -
makta ve karikatürün altında da 
"Ben Edirneye girerken bile bu 
kadar çok ba~ırmamıştım,, diye 
yazmaktadır ... iste muhterem Bul 
gar meslektaf ... Türk efkarıumu -
miyesini inciten, Türk milletinin 
hassasiyetine dokunan şeyler, bu 
türlü taşkınlıklar, dostluğa sığma
yan böyle patavatsızca hareketler 
dir. 

Siz 5394 numaralı Zora' da ba
sılan bu yazılara acaba ne huyu -
rursunuz. ?. Türk efkarıumumiye -
si bunu merakla öğrenmek ister. 

c; :ık .. <'nf'ler Hu,,yadn yn~mnı;tır. Soıı
rı: Katnlonyadaki komiini~t lınrd.fı
tma i~tirak etıııiş fnkat Troı,:ki nıiiza· 
lıırlcri ııc,· irul"ıı hir ı.;urnp te~kil et· 
Jııt•k iizcre paı1iı1en ayrılnu~tır. 
TROÇK}Cİ 111.5.llUllARJ?iRIN 

MUifttKE.UESİ 
Hnlk ccphc::-i tnra[tan ~azrtelcr, 

Troçki partisinin lfığn:dilmesi için 
lıir zaınanılanhcrj nefrivat yapınaktny 
d~a~ . 

Hu lınfta. ''Troçki gurupu .. naşiri 
<'IKiirı ''La Tinllata., ı;azete:-i başımı
lıarriri, lıalkr i~) ana te~vik etmek u-

lbni Sinanın 
''biricik hocası,, 

Farabi 
DUn Halkevlnde verilen 

konferans 
Büyi.ik Türk filozofu ve musiki~ 

sinasr Farabi hakkında dün Eminö
~ü Halkevinde Reşad Kaynak tara
fından bir konferans verilmiştir. 

Konferans İstanbul radyosu ta
rafından da nakledilmiştir. 

R~ad Kaynak, Farabi hakkın
da ezcümle sunlan söylemiştir. 

"- Tü;k aleminin ve Türk rr
kmm bu büuük adamı, bütün dün
yaya Türk ~dmı tanıtmıştır. Farabi 
büyük bir alim ve bi.iyük bir filozof 
olarak tanındığı kadar musikişinas 
obrak da tanınmıştır. 

Şark musikisine bir metod ko -
yan odur. Hatta Garb musikisi bi
le onun tesirinden ilham almıştır. 

Bilirsiniz ki Garb musikisi ile 
Şark musikisi arasında çok büyük 
farklar vardır. . 

Farabi için şöyle 'bir hikaye an: 
latırlar: • 

Bir gün Farabi mütevazi kıya
fctile bir meclise gider. Mecliste 
bulunan adamlar o zamana göre 
şık' ve temiz giyinmişlerdir. 

Mediste bulunanlar Farabi~ ya
dırgayor ' 'e biribirleri~e. "Bu adam 
burada ne arıyor?,, diye soruyor
lar. 

Nihayet rriİ.İzik faslı başlıyor. 
Farabiye: 

"- Sen birşeyle meşgul olmaz
mısm? ,, 

Diye soruyorlar. Parabi, eski 
Türk çalgısı "Kmız,, ı eline alryor, 
çalıyor. 

Mecliste bulunanlara bir teessür 
arız oluyor. Sonra neşeleniyorlar j 
ve en nihayet Fara binin tesirli ça _ 
lışı ile uyuyorlar. 

Bu vaziyet karşısında Farabi di
yor ki: 

.. _ Kanaatleriniz, görüşlerinize 
ve hislerinize göre doğar. Hisleri
nize hiç bir z,aman aldanmayınız ... 

Farabi Şark musikisini ilim var
lığı haline getirmiştir. Dehasile bir 
metod yaratmıştır. lbni Sina, Fa
rabi için "O benim biricik hocam
dır,, demiştir. 

~ile Bar clorıaclıı ıııulıak:.:ınc cılilıı:cklC 
dır. Bnrı<t'loııacla soıı dera bazı n):ılC 
h•nmalar olnın .. ı hu iui:,amıt . cbclı 
frı:kil c•di or. 

Troc;ki ~urupunn aiıl olan raıl) 0 

io1n ~onu zalıita tnrnfmclaıı isgnl e· 
dilı_ni~ıir. ( D11ifr 'J'clr.gra/ı/ı) 

ISl'1:tıVYUf, ÇOCCJ\.LARI 'l'V 
llAYAU 

Yukarda hir re-im ~ürecck.~ııit· 
Bu reııinı, clalıa lıirçok diğerlerik he' 
ralın. lııı~iiniiıı İ::ıpam •JI çocukfıır• 
l.lrn rmuaıı yapı lınaktadıı· 

Yalansiymla hir ıııe1'teptc. tlniıl111 

lı arh, 1.aıı. ~az, kıır:;Lın 'e \llcnni ~ti· 
rcu ' C\ a i İlı•ıı İ::panvol vm ruc.ıklıı· 
rıııııı lıu,alini hıı korkmıt.' ı:evler ılol· 
dumıakt~ıdır. ~ ~ . 

Vahnsİ\a elırinılrki mektf'lı çcı· 
cııklarıııın .ıııiilıiııı hir kıı:ıııı cla ]ır· 
1111•n lu·r ~iin lıomlıardııııan ı·dilcfl 
1\foılrittt·n 'e 1 pam aııııı cli~er f,..1ıir' 
lı•riııdcn 111iilıa<·ir olarak ;!elmiş lıı~ 
1 nnuyor. . 

1 >iim anın fıkin ı;;~·lıirlerinclck• 
ıııcktepl~rtlc çocııkJar, ~iı,:ek nk ... ılnrı 
nwn a 'c hir takım llf'nılcsi cis iııılc· 
riıl. re imlerini yapmah.la me .. ~ulcliir" 
lcr. 

i ·pnıı) ol çoı·ukların:ı iı.c, lııırh ı:ııh 
neleri c:izrnek dii~ü' or. 

Yuk.ırıki re irıı. , ,ıı iiç ya;uıcl~ 
Felipa Hmlrı~ııez i imli hir Lpaıı)<' 
roı·ıı~umın 'upt ıgı rc~nıi gii~t,,d~ or· 
1nJ?,ili.,ı·c J}.>ilv E"prc .. s ı;:ıı:r.cteııivckJI 
nnklc•llİ~İıııiz im re-. im, t!ii ımıaıı tn) ~il 
rc!ı•rinin .. ·cıralı ta rvaıı Kızıl haç o· 
tohü lcrini lıoıııha;tlınıan cıli~ini ıcırı 
~İl ctınektt>dir. 

Londra 
Belediye Reisi 

Pariste 

).1 

Londra belediye reisi bugünler"'~ 
Pariste bulunuyor. Bu ziyaretin ııı'O' 
sadı Paris sergisindeki İngiliz pav> , 

·!\•'' 
nunu açmaktır. Paris belediye reis1 

yanında bir takım yüksek r<:itbcde 111 

yeti de vardır. 

Bu gibi ahvalde İngilizlerin ı;cC. 
1 

. ..; d ~ . . • 11cl{ 
crınc mansus egışmıyen an a ., 
vardır. Londra belediye reisi part· ~ 
büyük üniforma ile, an'anevi kostil ıı 
üstünde, Uç köşeli başlığı kafas

111 
l 

kırmızı renkli kürk mantosu sırtı11 
' 

dokuz asırlık altın zinciri göğsund' 
duğu halde gezecektir. • (. . ~ 

Gerek kendisi, gerek maiyeti r'l' 
Londradan Parise hususi tarzda Y'.;ı • 
mış saltanat arabaları getirilmiştir· e -

d
. '( 

kandaki resim Londra bele ıye f' • 
Thomas Broadbridge'in resmi iitl 
ması içindeki vaziyetini ıf!ÖSteriıt0!' 

l 



Yabancı matbuatta 
okuduklarımız 

D"iŞbakanımızın sayahati 
nasıl telakki ediliyor? 
( "L'lndependance Belge,, -

krüksel. 11 :6:1937) Atatürkün 
llleaajı münuebetile {Balkan paktı
llnı kuvvetlenmesinden sonra bir 
.\aya paktı imzalanacak. Asya pak4 

b, Afganistan, Iran, Irak ve Tür
lciye arasında yapılacaktır.) serlev • 
haaile ve "Ankara muhabirimizden,. 
~Ydile ne•rettiği bir makalede diyor iti: ~ 

Türk diplomasisi son aylar zar
fında Balkanlarda büyük bir faaliyet 
gösterdi. Türk nazırları sıra ile Bel
&radı, Bükreşi, Sofyayı ve Atina· 
n l.İyaret ettiler. Bu ziyaretlerin 
en mühimmi Türk Başvekili ismet 
lnönünün Elen idare merkezine yap
lt\ış olduğu ziyarettir. 

Elen idare merkezinde Türk Baş
\'ckiline karşı yapılmış olan son de
rece samimi tezahürat, henüz ol
dukça yakın bulunan bir mazinin 
bu iki millet tarafından unutulabil
lttiş olduğunu ve Yunanistan ile 
'türkiye arasınd<ı)ci münasebetlerde 
tÜyük bir değişildik husule gelmiş 
t.ılunduğunu meydana koymakta • 

dır. 

Atina görüşmeleri ayni zaman· 
da Türkiyenin Balkan milletleri ara· 
81.ndaki dostluk bağlarını kuvvetlen· 
dırrnek hususundaki gayretlerinin 
8onuncusunu göstermektedirler. 

Akdenizde cereyan eden son 
hadiseler, Balkan devletlerinin Ka
radeniz ve Akdeniz meselelerini müş 
t7rek bir zaviyeden görmelerini mu
tıb oldular. 

. Malum olduğu veçhile Türkiye
b~" devlet reisi, General Metaksasa 
ır mesaj göndermiştir. Henüz kı

la olan Balkan Antantı tarihinin en 
~~him hadisesi bu mesajdır diyehi
lltız. 

l Bu mesajda Kemal Atatürk §ÖY· 
c diyor: 

"Balkan müttefik devletlerinin 
~tlkanlardaki hududlan bir tek hu
'4lldtur. 

• "Bu hududa göz dikenler güne. 
tin yakıcı fUaı ile kartdafır. 

"Bundan hazer etmeyi tavıiye 
~· rım. 
b .:·eu noktaya itina olundukça 
L'"<anlarda dottluk falllil manumı 
~ır. 

de ••Balkan ittifalmun inani ve me
ni hedefi de budur.,, 
Atatürkün mesajını büyük bir 

~"İnçle derceden Türk matbuatı 
~~i zamanda Türklerin hariçte sulh 
~ın ve dahilde milletin saadeti için, tt .aYni zamanda da bu iki şeyin bi
~ık garantisi olan emniyet için ça
~ ~akta olduklanıfı kaydetmek su
~!1Ic bu mesajın bütün askeri ehem. 
~etini tebarüz ettirmektedir. Bu 
b·· tbuat, bu ihtiyacın, bu arzunun 
~~Ün Balkanlarda mevcud bulun
~ ~nu, Balkanlara herhangi bir te
b .. "Üzde bulunmak üzere bir tC§eh
~ ~a Vaki olduğu takdirde Sloven dağ 
._iida·. Romanya ve Yunanistan 
~ 1llerınde ve Anadolu serhadlerin. 
k aYni reaksiyonun yer bulacağını 
aydetmektedir. 

rinde, Ankara Cumhuriyetinin mi· 
safiri bulunuyordu. 

Ankara hükumeti, Hicaz kralı 
Hüseyin'in ikinci oğlu olan Pren8 
Abdullah'm ıahsında kardeş bir dev
letin mümessilini görmektedir. 

Nihayet Sancak meselesinin hal
li de bugün yalnız Avrupanm son 
kısmında faaliyet göstermekle kal. 
mayıp ayni zamanda Yakın Şarkta 
da gittikçe büyüyen bir idareci rolü 
oynamakta bulunan Kemalist Tür· 
kiye politikasının muvaffakiyetler 
silsile1'İne inzimam eylemektedir. 

Fı ansız basını 
RÜŞTÜ ARASIN BACDAD, 
TAHRAN VE MOSKAVA 

ZiYARETi 
( .. L 'Ere Nouvelle,, - Paris. 

11:6:1937) Yukandaki serlevha ilt' 
ne9rettiği bir bapnakalede Hariciye ı 
Vekili Tevfik Rüttü Arum prk 
memleketlerini ziyareti hakkında f u 
mülealan ileri sürmektedir: 

"Cenevreden yeni dönmÜ§ olan 
doktor Rüştü Arasın yarın Bağdad, 
Tahran ve Moskovaya doğru yola 
çılCması muhtemeldir. Irak hüku
metile olan bazı mütküller, ki bu
gün halledilmit görünüyorlar, bu 
seyahati biraz geciktirmişlerdi. 

Rüştü Arasın bu seyahatinde 
Ekonomi Bakanının da beraber bu
lunması, bazı ekonomik meselelere 
temas edileceğini ve bilhassa petrol 
meselesi Üzerinde durulaca~ı zan· 
nettirmektedir. 

Fakat seyahatin daha ziyade Cc
nevrede parafe edilmit olan ve im
zalanması Irak ile İran arasırldaki 
Şattul'arab • meselesinin hallinden 
sonraya bırakılmıı bulunan Şark 
paktı için yapılmakta olduğu zan. 
nediliyor. 

Şark paktı hepsi de Orta Şark 
devletleri olan İran, Irak, Afganis
tan ve Türkiyeyi bir araya toplaya
caktır. 

Bağdadtan sonra Rüştü Arasın 
ilk gideceği memleket olan Iran ile 
Türkiye arasındaki münasebetler 
mükemmeldir. 

Daha geçenlerde Cumhuriyet ga• 
zetesi Iranı Türkiyenin en iyi dostu 
olarak göstennekte idi. 

20 nisan tarihi'iıde Tahranda, 
İran ile Türkiye arasında bir seri 
anlaşmalar imza edildi. ' 

Her halde Türkiyenin faal Dı§ 
işleri Bakanı, dört Şark devletinin 
münasebetlerini azami surette inki
§ftf ettirecek olan Şark paktına Bağ. 
dat ve Tahranda aon teklini vere· 
cektir. 

Bir yankesfcl be, buçuk 
ay hapse m•hkQm oldu 

Niıantqın.da oturan Bayan Emine 
diln sabah Çiçek pazarından geçerken 
sabıkalılardan Mehmet yanına yaklat • 
mrı, çanta içinde bulunan on lirayı çı
larak kaçnuya batlaınr9tır. 

Pariı oteli müsteciri Bay Sait bunu 
görmU9, kaç.makta olan sabıkalıyı zal,c
ta memuruna yakalattırauıtır. Mchrrıet 
diln öğleden eonra Sultanabznct ıulh 
ceza mahkemesine verilmittir. 

Yankesici Mehmet §Öyle ifade vcr-

Paıadi:;in kahvesine 
hücum eden sarhoş 

3 sene hapsine 
harar verildi 
l\totiirlerde çalı~an Eyüb bmin

dt> hiri~i altı ay en-el bir gece Hurgaz 
ııla,..ında Paradi:)n kain cs;ııe ~arho~ 
lı:r halde tanrnız ederek camları kır
mı~, içeri girerek kana,le üzeriııcle 
y.ıtan kah\"eciyi torna\"İıla ile yarala· 
ın1~tı. 

A j ·rcezmla hir mfülı :ettenberi gö
riilen bu davanın dün kJrarı ,·erilmiş 
tjr, 

EyiihUn hila~eheh kah-veciyi g(i
zünden yaraladı~ı 'e Par<1dısin gözü
nün kör olmasına 11eheb olduğu sabit 
n!"'uo;, i:;. ~ı·nf' 111:it1tlctle lıapı;ine ve 
o kadar miiddet amme lıizmetlerin
cltn malınııniyetine ,.e 3800 kuruş 
mahkeme nıaı.;;raflarını ~h!emeye ınah
kihu edilm1ştit. 

Odun ihtikarı var 
Odunun çekisi geçen 

seneden biıbuçuk 
liıa fazla 

Kömür ve odun fiyatlarının yük
selmesi üzerine helediyt!ce tahkikata 
h~lannııştır. Mürakipler piyasada 
y&pacakları tetkikatı belediye reisine 
bildireceklerdir. ~ I 

Odunun çeki j dört lira, kömürün 
kilosu dört kuru~tıır. Halbuki geçen 
gene gene bu mevsimde kömürün ki
lcrn yüz para, odunun çekisi 250 ku
nışhı. 

Edebiyat FakUltesl 
lmtlhanları bitti 

Edebiyat fakültesi imtihanlan Mt
mittir. Edebiyat ıubcsin.den hu yıl me
zun olan talebelerin saym geçen yıllara 
nazaran daha azdır. 

Edebi~ttan: Mustafa İzzet, felse
feden Niyazi, Mansur, coğrafyadan: 
Meliha, Mustafa İlhan, Latife, Hatic: 
Nimet, Nilüfer, adlarındaki gençler m~
zun olmuşlardır. 

YUksak Tedrisat direktörü 
Birkaç gündenberi ıehrimizde bulu

nan yünek tedrisat direktörü Bay Ce
vat, dün akıam Ankaraya dönmüştür. 

Yabancı ve azhk 
,ahadetnamelerJ 

Yabancı ve azlık okullan talebel:ıi 
için kültı:.ir bakanlığı yeni bir şahadet· 
name .Jekli tcsbit etmi~ ve bu şahadet
namelcrden bastırarak bütün okullara 
verilmek üzere İstanbul kültür direk· 
törlüğüne göndermiştir. 

Z immetine para geçiren 
lahs!ldar 

Evkaf tahsildarı iken zimmetine 
61 lira r,eçiren Rıdvan Balabanın mu· 
hakemesi dün bitmiş, altı ay hapse ve 
o kadar müddet memuriyetten malı-l 
rumiyetine karar ''erilmi~tir. 

1 Bahkesfr do§um ev~na 
bir tayfn 

Adana Çocuk Ye Doğum Baknnevi 
~ocuk hastalıkları hekimi iken Alman 
yanın Kolonya ,·e Miinih üniversite
leri çocuk kliniklerİıl<le uzun müddet 
çalışarak memleketine dönen iloktor 
Ahmed Akkoyunlu Balıke5ir Çocuk 
Vt' Doğum Jlaknne\"İ çocuk mütehaa
sıshğına tayin e<lilmiştir. 
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Haıadenlzsahilleıinde Belediye mühen-
Üç tahlisiye. disleri arasında 

istasyonu daha 
yapılacak 

Kara.:icniz sahil"ndc yapılması takar
rür eden yeni tahlisiye istasyonları et· 
rafında tetkikat yapmak üzere tahlisive 
umum m:.idürü Necmettin Karaden"ıe 

hareket ctmiştiT. 
Umum müdürün Karadeniz sahilin

deki tetkikatı bir hafta kadar sürect-~
tir. Bu müddet zarfın.da tahlisiye istn
yonlan için müsait olan yerler ara§ hl ı
lacaktır. 

Malüm olduğu üzere Karadeniz sa· 
hilinde, Samsun, Ercyli, Zonguldakta 
olmak üzere üç tahlisiye istasyonu var 
dır. Fakat buna rağmen her yıl bilhas
sa krtın bu denizde olan bil) •:ik fırtın:ı
lar, b'.rçok vapurlan tehlike içinde bt· 
rakmakta ve ekseriya feci kazalara se
bebiyet vermektedir. 

Bu üç tahlisiye istasyonu bu ihtiya· 
cı karıılıyama.makta olduğundan bura
da daha birkaç tahlisiye istasyonu ya
pılması lüzumlu görülmüştür. 

ltha"at gUmrUliUnde 
Görülen lüzüm üzerine ithalat g·:.im· 

rUk müdürü Memduh, gümrük başm:i • 
dür muavinliğine, güm~:.ik başmüd:.ir 

muavini Fethi de ithalat go:imrük mü -
dürlüğünc becayi§ edilmişlerdir. 

irtihal 
Türk l~'lva kurumu Laleli apartı· 

manlar m~dürU bin.baJı mütekaidi Bay 
Rauf, epey zamandanberi musap bulun
duğu hastalıktan kurtularruyarak Jün 
Üsküdarda Arapzadedcki köşkünde ve
fat etmi.jtir. 

Merhumun cenazesi Türle Hava 
Kurumu başkanı Bay İsmail Hakkı 
ve ailih arkadaşlarının iştirakile ve bir 
müfreze asker tarafından merasimle 
kaldmlnuı ve bir sene evvel vefat et
miş olan oğlu Niyazinin Bülbüldercsin· 
deki kabri yanına defnedilmiştir. 

Kederli ailesine taziyet beyan eder 
ve kederlerine iştirak ederiz. 

BeJediye Re~• m:ıav:nı 
r,e batladı 

Belediye rei.~ mua\'inli~ine tayin 1 
edilen Fatih kayma1rnını Bay Rauf 
dünden itiharen yeni vazif c:ıine lrnş
lamıştır. Muvaff akiret temenni ec1e
rız. 

Hisardan du,arek bay.-dı 
Dün aabah Cibali hisarı üzerinde 

oynamakta olan İshak kaptanın 14 ya
şındaki kızı Ayşe hisardan düşeı-ck 

bayılmıştır. 

Kızın düşerken kopardığı _çığlık ü
zerine koşanlar· çocuğu uzun nvJdjt>t 
bir türlü ayıltamamVilardır. 

Polise yapılan ihbar üzerine gelen 
can kurtaran otomobili derhal çocuğu 
Etfal hastanesine götürmüş. hayatı•l::.ır 
tarılnuıtır. 

Fransız e~ç1s1 'ehrlm'zda 
Bi: müddettir Paristc bulunan Fr.ın

aız büyük elçisi B. Ponso dün §Chrirr:i
ze gelmiştir . 

ROMEN ELÇiSi BURSADArl 
DÖN DO 

Bursada bulunan Romanya clçis1 B. ı 
Tlcmak şehrimize gclmiıtir. l 

Yeni bazı değişmeler 
yapıldı 

nelediye 111iilıcndisleri ara mda 
y.:ııidcn bazı lle~i)klikla olmu,.tur. 
Fı•tih scrnıülıcııcli i Bav '3e' ket hele· 
diye merkez iıı,aat şubesine. inşnat 
şuhe~i mühcııd"slerinde.ı."l Bay .Neues 
te kik .. uhcsinc, tetkik ~uhesj ıniilıeıı
ılh lf'rimJcıı U.ıy Ata Fnıilı haswülıeıı
<fo liğinc, Be, koz lıa~mülıcnd.i i Hay 
l'\~umıımcr Kadıköy lı:ı~ınülıcntlisliği· 
ne tayin cdilıni . .,lcr<lir. 

Bir çocuğa 
tecavüz eden 
Üç sene a§ır hapse 

mahkQm oldu 

Beylerbeyinde oturan Tevfik, Hüse
yin ism:ndc bir çocuğu Alem dağına 
götürerek onnanda kuş göstermek baha 
nesile çocuğun namusuna tecavüz et -
miş, ağır ceza mahkemesine verilmişti. 

Muhakemesi hafi cereyan eden !ıu 
davanın kararı dün aleni celse.de veril· 
mi11ir. 

Tev!iğin, çocuğun ağzını ellerile 
kapayarak ırzına tecavüz ett'.ği sabit ol· 
muş. Üç sene rro'.iddetle hapsine karar 
verilmiştir. Tevfik bu kadar müddet 
amme hizmetlerinde de kullanılmıya· 
caktrr. 

icrada dosye karrşhrıhr
ken bir f ddia yapıldı 
Eşref Vicdan ile alacaklısı Fatma 

Zehra ve İsmail Hakkı arasındaki i)t:§ 

}":iz liralık dava icra safhasına intikal 
etmi~tir. 

Dün Eşref Vicdan icrada dosy1yı 

karıştırırken Fatma Zehra ve vekili, 
Eşref Vicdanın dosyadan bazı evrakı 

aşırmakta olduğunu iddia etmişlerdir. 

Bu iddia üzerine her iki taraf cürmü 
meşhut mahkemesine sevke.dilmiş, yapı
lan duruşma neticesin.de suç sabit gö
rülmiyerek Eşref Vicdanın braetine ha
rar verilmiştir. 

Blr motor karaya o:urdu 
Ahmet kaptanın ~~larcsindc in~is:ır 

id:ırcs"nc ait 10 tonluk motör, evvelki 
dcc tuz yüklü olduğu halde Çamaltın
dan gelirken Ç;ınakkalede Hamidiye ~a
biyesi önünde karaya oturmuştur. 

Oturma çok tehlikeli olmadığmd:m 
mürettibat tarafm:ian kolaylıkla kurta
rılmış, motör hiç bir hasara uğrama· 
dan yoluna devam etmiştir. 

Tramvayla ç:1rpı ,an 
o:omol>H 

Dün gece saat 22 sularında İstiklal 
c::r.ldesinoe ı 1 numaralı evde otunn 
t•'..iccardan Timofil karısının idare ettiği 

1650 sayılı otcmobil ile gi<lerk: n, tram 
vay şirketi tarafından tamir edilmek Ü· 

zore açılan çukura düşmemek için fren 

yapmış, fakat 1>u esnada süratle gcl~n 

313 numaralı tramvay arabasile çarp·ş· 

mıştır. 

Müsademede otomoblin ön tarafı ta· 
mamen parçalanmış. fakat mesut hir 
tes:ı.:lüf olarak Timofil ile ka:-rsına hiç 
bir şey olmanuı, tır. Polis, kazanın nas:I 
olduğu hakkında tahkikat yapmakta-1:r. 

ba .. Avrupadaki komşularile olan 
lo &larını kuvvetlendiren Türk dip
~asisi, ·Yakın Şarkta da bot dur. 
de ll"laktadır. Geçenlerde Cenevre
bi' Afganistanı, Iran ve Türkiyeyi 
~araya toplayan bir dostluk paktı 
hudaf e .ed~ldi. Bazı ehemmiyetsiz 
~ Ud ıhtılaflarr yüzünden imzalan
~kt biraz gecikmiş olan bu Asya 

mittir: "' --.---...;.-........._,__ ______________________________ ___, ________ _ 

tı Yakında İmza edilecektir. 
~ ~sen Türkiye ile Mısır arasın· 
\>c a "Mutlak bir sulh ve samimi 
il\ ebedi bir dostluk muahedesi,, 

clcuddur. 

~l tan ile ise Tahranda yapılmıı 
:ıt;?nan ve resmi bir tebliğe göre, 
~ .. ; 1cardeş mmet arasındaki dos.tluk 
~~arını kuvvetlendirmekte olan,, 
~.~alıu mevcuddur. Şeria Ötesi 

ırı Abdullah, bu ayın ilk günle-

"- Efcn<Wn, benim bir ~eyden h1-
berim yok 1 Çiçek pazanndan ıeçer~en 
kalabalıkta ilci kişi elime bir §ey tutuş
turdular bir de baktım on lira idi. Şa~ 
kın bir vaziyetteyken yakalandım. 

Şahitler dinlendikten sonra Mehme
d:n ıuçu aabit görUlmilf, bet ay yirmi 
bet gün hapıine ve bu kadar milddı>t 
emniyet nezareti altında bulundurulma
sına karar verllmiıtir. 

Mehmet derhal tevkif olunmuı, ha
piıaneye gönderilmittir. 

lst•nbu l Kız Sanat okulu 
Sultanahmette bulunan İstanbul kız 

sanat okulu Cağaloğlundaki kız lis'!si 
karJiamda tutulan yeni bir binaya nak
ledilecektir. Hazırlıklara bqlanmııtır. 

Okuyucu şilliJgetleri 

Boğazkesenliler kanalizasyon insaatının 
~ 

pisliğinden şikayet ediyorlar 
· Tophanede Boğazkesende oturan e>

kuyuculanmrzdan bir kaçı dün matl:>aa
mıza gelerek ıu §ikayette bulundular: 

"Boğazkesen caddesi İstanbulun tn 

işlek birinci sınıf caddelerinden biridir. 
BUtün ıeyyah otomobilleri ve ecnebi 
vapurlardan çıkanlar hep bu yoldan ge
çerler. Vaziyet böyle iken bir kaç sene 
evvel bu yolda başlanan kanalizasyon 

in~tı hW bir türlü bitirilemedi. ln
pat sekiz on amele ile sürüp gidiyor. 
Bu yüzden yol daraldığı gibi ortaya ı;ı

kan pislikler hastalığa da sebep olmak
tadır. Kanalizasyonun n~rettiği koku -
!ardan ne apartıman, ne ev ve ne l'le 
dillckanlann pencerelerini bir türlü a
çamıyoruz. 

Yazın bu ııcak günlerinde kapalı 

yerlerde bunalıyoruz. Koku, toz ve top 

raktan boğuluyoruz. Dükkanlarda s::ıtt· 

lan yiyc-;eklerin üzeri ne hale gcliycr. 
Bunu kısa bi~ tetkik meydana çıkarı:-, 

İnşaatı üzerine alan ş:rketin daha faıla 
amele çalıştırarak kısa bir zamanda Lu 
işi bitirmcs:ni istiyoruz. Belediyenin bu· 
nu temin etmesi halkın sıhhati ve şe~
rin bu noktasmdaki intizamı yüzünden 
lazuııdır .,, 
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Dersim meselesi nedir? :6 J.ş Kanuna naaıl 
tatbik ediliyor? 

-------·---------------------------------
SON· SAFHA iş dairesine 

yapllan şika
yetler çoğaldı Eşkiyanın bir kısmı gaz mevsiminde 

gizlenecek mağara bulsalar bile 
kışın so::tuktan mahvolacak/ar 

İg kanunu tatbik mevkiine konul· 
duğu gündenberi her glin İ§ dairesi
ne yapılan ıikiyetlerin arkası bir tür 
H! alınamamaktadır. 

Tunceli vaziye 
ti böyle bir şekil 
alınca hükfunet 
dahilde yapacağı 
tedip ve temizle -
;me ameliyesi ge • 
niı mikyasta ha • 
zırlıklara başla -
makla beraber ser 
gerdelerln ve yar
dımcılarının ha • 
rice kaçmalarına 

meydan verme -
mek için biitün vi 
layet hududunu sı 
kı bir surette as -
kett kuvvetlerle 
aarmııtır. Bundan 
aonra Dersim mın 
takasından dı§a .. 
nya ıru, uçması -
na imkan kalma -
mı,tır. 

Sonra İsyan 

Dün de bu cüırtleden olarak bu 
yo1da şikayette bulunnuk üzere bir 
~\lk işçiler Liman hanmılaki iş daire
sine gelerek başmüf etti, Hali'ika dert
lerini anlatihışlardrr. Ba§milfettiı 
Hulı1!t, her işçinin derdini dikkat ve 
alaka ile dinlemekte icaheden nıalu
nüıt ve izahatı ,·ermcktc<lir. 

İ~çiler, kanunun ken<lilerine hah
§eltiği hakların temin edilmesini, ha
zr müesseselerin kanuna :ıykırı ola· 
r:ık ilcretf erde yaptıkları tenzilatnı 
öniine geçilmesini isterr•ektedirler. 

Ba~mUf etti§ Haluk i~çilerin istek· 
l~rini yerinde bulduğunıl!ln müf etti~
l<>re. kanunun tatbikindenberi yaptık 
brı kontrolün bu noktalarına da hil
ha sa ehemmiyetle dikkat etnteleribi 
tavsj.,'e etmi§tir. ı 

Üçüncü mmtaka i~ clairesi ha§mü· 
f eıti~i Haluk clün kendi-,ini güren bir 
mulı~rririmize şu izahaıı verltiittir: 

''- İı; kanununun 5ıl inci madde· 

mmtakasında te -
mizlerne işlerine 
batlanmı§tır. Bu 

/ayan mıntakasına yaptığı kf!§il hareketlerinde ya· 
rarlığı görülen Sabiha Gökçene mu raııa madalya 

verilirken 

i: ] 8 y;~mt doldurmıyan krz ve er 
kek çocuklarla dalıa yukarıdaki yaş· 
tn .kadınları geceleyin sanayiden ma
clud olan i§lercle çalıştırmalarını rne
ncırtıi~tir. Artcak avni mııddenin ikin
ci f ıkrasmda da bu kanunun mer
iyete girmesinden itibaren d<>rt yıl 
müddetle sosyal ve l'.konomik hakttn· 
d~n görülecek lüzuma binaen İktı
sad Vekaleti bazı sanayi i~lerind~ is· 
ti•nai ve muvakkat mahiyette olmak 
fü:ere 16 dan ·ukarr ya~t:.ki kız ve er 
kek çocuklarla kadrnlann tahştırma-
1.-ırma izin verebilir den ilmektedir. 

maksatla isyan mıntakasının etra
fına çevrilmiş olan çelikten çember 
yavaş yavaş daraltılmıştır. Asi -
)erden münferit çeteler zaman za
man, bilhassa geceleri ordumu -
zun arkasına aarkarak ricat hat -
larını te§kil eden Mazkirt, Per -
tek, Harçik köprülerini tahrip et
mek istemişlerse de buna meydan 
ve imkan verilmemİf, her taraf -
tan asilerin hariç ile münasebet -
leri kesilmiş. ateş çemberi takvi -
ye edilmi§, Bu vaziyet karşısında 
mukavemetleri kırılan asiler her 

vakit olduğu gibi Tuncelinin yegane 
ıakavet yuvası ve yatağı olan (Ku l 
tu Deresi) ne ve Tözük dağlarına 
kaçmıılardır. Bu hadiseler mayıs 
sonlarına doğru cereyan ediyor -
du ve o vakit silahlı asiler be§ bin 
kişi kadar tahmin ediliyordu. 

Tunceli kumandanı lüzumsuz 
vatanda§ kanı dökmemek için iğ -
fal edilmi§ olan kimselerin akıl -
lannı baılarına toplamalarına biz 
met etmek istedi; tayyarelerle be
yannameler atıldı. Bu beyanna -
melerde silahlan ile birlikte ge -
lip teslim olanların serbest hıra -
kılacakları anlatıldı. Teslim mer
kezi olan yerlerin isimleri ilan e
dildi. Bu tedbirlerin hakikaten 
faytlası da oldu. Bundan sonra bir 
çok kimseler çoluk ve çocukları 
ile beraber müracaat edip teslim 
oldular. Bu arada Yusufan aıire -
ti reisi Kamer Ağa dahi vardı. Ge· 
neral Abdullah beyannamelerde 
vaaclettiği gibi teslim olanlara iyi 
muamelede bulundu. Kamer Ağa
yı Elazize sevkettirerek orada ser
best bıraktırdı. 

Bundan sonra (300) metre yük 
sekliğindeki dağlara, Kutu Dere -
sine iltica eden eşkiyanın takip -
lerine başlandı. Dağ tepelerinde 
iplerle, merdivenlerle tırmanıla -
rak çıkabilen ma~aralara gizlen -
miş olan bu sakilerin takibi icin 
hususi vasıtalarla kuvvetler teıkil 
edildi. Havadan tayyarelerle bom 
balar atıldı ki bu arada Atatürk 
kızı Gökçen de askeri bir tayyare 
ile harekata iştirak ederek büyük 
kahramanlıklar gösterdi. Bu kah -
ramanhkları gerek Tunceli vali ve 
kumandanlığı, gerek Genel Kur
mav Başkanlığı tarafından tak -
dirlere mazhar oldu. Bundan do -
layı Türkkusu tarafından kahra -
man Bayan Sabihaya ilk defa ola
rak murassa madalya verildi. 

Dersim derebeylerinin en nü -
~zlusu olan Sevit Rraa dahi bu a
rada adamları ile birlikte dört bin 
metre irtif amdald Munzur dağla· 
rmdaki sal'p mağaralara iltica e -
denler arasında idi. Bir. müd~et 
sonra Se~it Rızadan dahi teslım 

haberleri gelmeğe baıladı. Yal -
mz Seyit Rıza hükurriete teslim ol
mak için hususi şartlar koşuyor -
muı. Yanındaki aClatnlar ile bir -
likte silahlarına dokunulmamak 
şartile hilkiimetin tayin edeceği 
yerde oturacağım bilcliriyormu§. 
Bundan anla§ılıyordu ki Seyit Rı
za artık son ümitlerini kaybetmİ! 
olmakla beraber henüz Cümhuri -
yet idaresinin ne demek olduğunu 
farketmiyordu. Tabii olarak bu 
türlü teklifler kat'i bir red ile kar
ıılandı ve aıilerin şiddetle takibi -
ne devam olundu. 

Tunceli harekatına iştirak e -
den ku'Vvetlerimizin mikdarı 
(25,000) kiıiye yakındır. Bu kuv
vetler haziranın daha ilk haftasın
da Dersim ıakilerinin en kuvvetli 
istinatgahı olan yüksek dağları çe 
virmi~ler, bu dağlar içinde eşki -
yaya Üssü hareke vazifesi gördü -
ğü söylenen ve ıarki Dersimin Ha
çik suyuna bakan Kızıldağ lakip 
kıtalarımız tarafından işgal olun • 
muştur. Asi Dersim atiretleri, ve • 
rilen malumata göre, ıunlardır: 
Kalan aşireti, Abbasuşağı aşireti, 
birkısım Bahtiyaru§ağı aşireti, 
Haydaran aşireti, Deman aşireti, 
Lolan aşireti, bunlardan başka ba-
zı ufak tefelC kabileler de araya ka 
rışmıştır. Fakat l:iütün eşkiva yı -
ğınları her taraftan kuvvetlerimiz 

İş kanununun tatbik:ıtma geçildi
ği bugiinle.rde hu kanuna dahil olan 
i~çilerin i~ten çıkarılmaema meydan 
V!!riJmemİ§ olmak maksodile ve uzun 
Z<.!manlarclanberi yaptığımız tetkikata 
1niisten~den ekonomik zaruretler do
lııyıs~le iş kanununun üçüncü madde
si mucibince; sanayiden sayılan itler
dP (itedenheri geceleyin çah§makta 
hnhthan l 7-18 vacıındaki kiz ve er 
kek çocuklarlıı lı~r ya~taki kadm işçi
lerin bir yıl miiddetle eskisi ~ibi ge· 
ct .. i~Je;inde çah~tıtfrıalarma 50 inci 
maddenin hendi lıUkmUne tevfikan 
İktrsad Vekaletince bırtmni izin veril
miştir. 

Bu umumt izın tktısad V ekileti 
tarafından göriilecek liizunı Uzerine 
bazı İj yerlerinclen bir av evvel tehel-
1 iiğ eılilerek ~eri alınabilir. 

16 va~mdan a~agı yaşt:ılti kız ve 
f'rkek i~çilerin her ne tarzda olursa 
ohun sanayi Merhtde gece ı;ah~tırıl
malarr mutlak surette yas:ıktır. 

Kanundan evvel hu suretle talıştı

ile sanlmıf, hariç ile irti hatları --ft-f-al-1i_l _G_a_z_i l_r_r _( .... .'e_m_i_y-et-in_d_e_n._: __ 
tamamen kesilmiş oldllğundan yi- t L A N 

nlan artık çalıştırılamaz.,, 

yecek kıtlığına uğramışlardır. Son 1683 N. lı kanunun ale~inden ev· 
günlerde karlar altında olan ne • ve1 tekaüd edilmi~ olan ::uhaylara bir 
batatı yemek mecburiyetinde kal · misli terfih zammı verilmesi ha'kkm
dıkları haber verilmektedir. Bu - dııki kanunun birinci rnacld~si muci
nunla beraber hüktlmet yine mer- hince tescile tabi olduğundan alSkalı 
hamet ve şefkat hislerini elden hı- arkadaşları maaoı resmi ~tnetlerini M-
rakmamaktadır. ' 

re::: dilekçeye hağhyarak yapılan zam 
Teslim olanlara her türlü ko - JTlın tescilini hulunclukhırı askerlik ~u 

layhklar gösterilmektedir. Bugün- brleri ,·asıtasivle :Mitil Müdafaa Ve· 
kü vaziyetin huliaası §Udur: kiiletine taleh. eylettıelt!lİ lbmıgel-

Hükumetin iki yıldanberi Tun- ır.tkte olduğunu bildiririz. 
celi vilayetinde devam ettiği imar 1 LA_N ___ ...,.... __ 
ve temeddin -hareketi mektep l<a
rakol ve yol yapmak laaliveti is
yan ile birkaç ay tevakkufa uğ -
ramıfken askerlerimiz Dersim ta -
kilerini her taraf tan muhasara et
tikten sonra yeniden başlamıttır. 
Askerlerimiz her tarafta emniyet 
tertibatı almıs olduğundan asile -
rin herhangi bir hareket vapma -
larına imkan yoktur. Bundan son
ra bütün bu ıslahat programı ik -
mal edilinceye kadar devam ede -
cektir. Asilerin de teslim olmaları 
beklenir. Dağ tepelerinde olan eJ
kiyanın birkısmı yaz mevsimi için
de gizlenecek mağaralar bulsa bile 
kıt mevsimi gelince ya soğuktan 
mahvolacaklar, yahut teslim ola -
caklardır. 

KadıJ;öy Askerlik Şubesinden: 
Kısa lıizmetli ve orta ehliyetna· 

meyi ha.iz olup da 1 Temmuz 937 de 
Yedek Suhay okuluna ııevkedilecek 
vcrli ve yabancı ımhemizde kayıtlı 
liuluhan1arrn 28.6.937 ~ününe kadar 
eJlerindeki askeri vesikJtlarile ve eh
Jiyetna1tıelerile şubeye mUracaat et
m~Jeri. 

1 LAN' 
33~ doguınlnl:ırın son yoklaması

nn 1 Temmuz 937 den itibaren baş
ln.ııacakhr. Ilımlar ve hunlarla mua-

~ 

:mele.ye tabi diğer doğumluların yok-
ln•ııiı 1an vapılmak üzer". Kadıköy lıü 
kı1mcl daioresinde nikah salonunda 
meclise müracaatları lüzumu ilin o· 
lunur. 

Kadlrcan KAFLI 
- Koca lir tekne... Sürükle. 

mesi güç olacak. Kaptanı da tam 
biz içeride iken gemiyi tutuşturma
ğa kalkıftı. ltimiz Bittikten sonra 
biz tutuşturduk Ye ona da: itte is
tediğin oldu. dedik. 

- içindekiler ne oldu i' Oriwı 
almadınız mı? 

- Bizde yer yoktu. Cetalannı 
gördüler. 

Umur heyin ka~ları çatıldı. Kar
deşinin omuzun:ı elini koydu ve şu 
kısa sözleri söyledi: 

- lbrahim, yaptığın şey insaf -
sızhktır. Sana öğüdüm olsun: Hiç 
bir zaman merdliği elden bırakma 1 
Çünkü merdlik çok zaman en ya -
man bir silahtan c:Iaha iyi iş görür. 

lbrahim bey başını iğdi ve çeki
lip gitti. 

İzmir körfezindeki Koyun ada • 
lan kıyılarında yirmi gemi gördüler. 

Bunlar Türk kıyılarına akın için 
gelen Ceneviz, Rados ve Katalan 
gemileriydi. Fakat Türk donanma
sını görür görmd: tazı görmüı tav
ş~nlar gibi kaçtılar. 

Umur beyin birçok esirler ve he
sabsız mallarla-döndüğünü, kazan
dığı büyük zaferleri Cluyan halk kı· 
yılara dökülmüştü. Aydınoıılu Meh
med bey, bu şanlı oglunu isti~~al 
için lzmire koştu. Yanında di~er 
oğullan Hızır ve Isa beyler de var
dı. 

lzmirde büyük bir bayram ve be
reketli birıJ>azar vardı. 

Umur bey, kard~leri ve babaıile 
birlikte Birgiye gitti. Orada da bay
ram başlamı§tt. Bu bayramda ıü
zel ve benli Ayşe, yanında dört ya
§mdaki topuz gibi bir oğlanla görü
nüyordu. Bu oğlanın adını (Umur) 
koymuştu. 

• • 
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1334 senesi sor.Hahari}'dr. Ansı
zın lzmir önünde otuz düşman ka
dırgası göründü. Bunların arasında. 
Rados şövalyelerile Kıbrıs kralmm 
gemileri oldu~ ~ibi rivayete göre, 
hır Bizans filosu da vardı. Birkaç 
gemide Venedik bayrağı da dalgala
nıyordu. 

Düşman filosu karaya asker 
döktü. 

Umur bey bu sırada Birgide bu
lunuyordu. 

Fena naberi alır almaz yola çıktı. 
Fakat lzmıre vardığı zaman dü'l

manm d(lğımk bir halde kaçtığmı 
gördü. Umur beyin geldiğini öğre
nen halk ve civardaki askerler ca • 
bucak toplartmışlar, düşmanı de~ize 
dökm il§lerdi. 

Birgiden bir atlı geldi: 
- Mehmed bey sizi çağırıyor I 
Pedi. Umur &y hemen gitti. 
ihtiyar hüklimdar son günleri-

nin yaklaıtığn;ıı anlamıştı. Kenelisi
ne halef olarak Umur beyden daha 
layık olanını bulamıyordu. Bunu 
açığa vurmak istiyordu. Fakat bir 
taraftan da kendisinin üç kardeşi 
Hamza, Osman ve Haaanla en bü
yük oglu Hızm beyi de dü§ünüyor
du. Yapacağı seçim yüzünden hiç 
birinin gücenmesini istemiyordu. 
Bu iş i.izerinC:ıe Umur beyle görü§ -
meliydi. 

Av mevsimiydi ve avlanmağ:ı 
çıktılar. 

Saatler ve günler ter~ddüd içinde 
geçivordu. 

Bir akıam Mehmed bey: 
- Üstümde bir kuiınlık var. 

Artık dönsek 1 
Dedi ve döndüler. 
Mehmed bey fena halde soğuk 

almıştı. Yatağa düştü. 
Hastalık şiddetli ve kısa sürdü. 
Aydınoğlu Mehmed bey bütün 

bir fazilet ve cesaretle dolu olan ha
yatının son daltikalanm da yqaya
rak gözlerini yumdu. 

Umur beyin kardeşleri ve amca
ları hemen Bifgi:re geldiler. Bütün 
Aydın elerinde büyük bir matem 
vardı ve bir hafta sürdü. 

Mehmed bey kendisinden ve her hü 

Tefrlka: at 

kümdardan ıonra yerine kimin ıeo 
Çeceai hakkında bir kanun veya ''8• 

0 

E~ ·ı r1l. siyet bırakmamıştı. ger aı e a 
smda en büyüğü seçrn~k lazırnge
lirse Osman bey, oğulfarmda~ ~ 
büyüğünün hükümdar olmasr ıcas• 
ettiği takdirde Hızır bey t:ıh~ c;1!'r~ 
caktı. fakat bu asil ve fazıletlı iu 
ailesi tarihin o devirlerinde hernetl 
hem:n hiç bir hükümdar ailesi a~ıı: 
sında olmıyan temiz bir terbiye g~r. 
müşler, memleket aşkı ile büyürnı.ıŞ. 
lerdi. Bunun için Hızır beyle arn: 
lan hemen toplandılar ve Umur ~ 
yin hükümdar olmasına karar verdı
ler. Çünkii bu mevkie hepsinde~ 
daha ]ayık olduğunu biliyorlar. Me 
med beyin de sağ olaydı onu teÇt' 
ceğini sezmiş bulunuyorlardı. 

Umur bey önce bunu kabul tt• 

medi: • \ I 
- Hızır bey hükümdar ' olma:· 

dır. Onun hakkıdır. 
Dedi. 
Fakat Hızır bey reddetti: 

- Memleket ve millete en çok 
kim faydalı olacaksa. onun hakkıdır, 
bu hakkı teslim etmek boynumuzll11 

borcudur. 
- Hükümdarlığa kim gelir~t 

gelsin, ben yurd uğrunda her zil" 
man canımı vermeğe hazırım. 

- Başta bulunursan daha foY' 
da1r olursun 1 

DışarıClaki halk bu toplantı~ııı 
sonunu büyük bir merakla beklı · 
yordu. 

Umur bey en sonra kabule rnec:· 
bur oldu. 

Bütün Aydın ellerinde Urrı.~~ 
beyin tahta çıkması dolayısile büyu 
şenlikler yapılıyordu. 

(Arkası var) 

tstanbu1 4 üncü icra memurluğuıı 
dan: 

Yeminli ehlivukuf tarafrnd:an t~: 
mrna 350 lira kıymet takdir edilen M

1
• 

vansaray korucu Mehmet Çelebi ma~3 6 
lesinde kalkancı Hüsnü sokak esl<ı , 

ıt1ı·· No. lu hanenin evsafı aşağrda yaııl. K 
Evsafr: Ahşap dı§ı tamir edilı111! 

1 
kısmı gayet eski iki katlı alt katta i1<1 , 

da üst katta 3 odasr vardır. Sokak Jc~ 
pısmdan girilince eaki bir merdi\"e 
üst kata çrkrhr. ~ 

Hududu: Sağı Mehmet Ali harıeıı· 
solu kayrk:hane 10kağı arkası Esref bSfı'' 
!iesi, önü kalafatçı aok:ığile mahdut U • 
nenin tamamı açık ıaTttırmaya vs:ıedıı"' 
mittir. Arttırma peılndir, arttrrıtl dİ 

iştirak edecek müıtetilerin yüzde ~ı•i 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya t1I J1111 

bir bankanın teminat mektubunu lı• ı~ 
olmaları ic:ap eder. Miltemkim "~o~ 
tanzifat, tenviriye ve vakıf ljorçları ~ 
luva aittir. Arttırma şartnamesi 2S-:--dl' 
~37 tarihine müsadif pazartesi ~U11~ıe' 
ir~de TT""halli mahsusunda talik edı 9,~ 
cektir. Birinci arttırması 12-1---:re' 
pazarteii tarihine müsadif günU da1,ı.1i• 
mizde saat 14 den Hi ya kadar fer• t 

lecek, birinci arttırmada bedel. kt~ 
mUh'lmmlnenin % 7 5 ni bulduğu t' ,r 
de üstte bırakıhr. Aksi takdirde sofi ,r 
tıranın taahhüıdU baki kalmak Uzer~er'J 
tırtna on beş gUn daha temdit edt ill' 
27-7-937 tarihine milsadif salı , r' 
mat 14 - 16 ya kadar dairede 1''( 
lacak ikinci a:tırma neticesinde eJ'I 

arttıranın üstünde b:rakılacaktır. 
rııl~ 

2004 numaralı icra ve lflas ka 1: 
• t·ı;;:..n ııı nun 126 cı mad:!esıne tev ıı .. a • t' 

tapu sicillerlle sabit olmayan 1P0irl' 
aiaeakhlarla tli~er alacal<lıların .,e / 

J11 ~ ' fak hakkı sahiplerinin bu haklan ·a#. 
huıile fni7. ve masarife dair olaf1 ı 
larını ilftn tarihinden lt!baren zo. ~ 
zarFıncia evrakı mUsbitelerile bı! ~~ 
ıdairemize bildirmeleri Uzrm3ıt·bıt ol' 

· ·ıı ·ı 88 ' takd:rde hakları tapu sıcı erı e ,fl· 
1• • ıaşı11 tt11 

mayanlar satıı bede ının pay ,,.j. , 

• M"t k"m verı; tt dan harıç kalırlar. u era ı ,,e , 
. . d 'b t olart ...,O viriye ve tanzıfıye en ı are el ti v· , 

f · • be e ... J diye rüsumu ve vakı ıcaresı il fi'-• 
. d h faı ıO zayededen tenzıl olunur, a a ı 

1
• 

lumat almak isteyen1erin 936 -rl"tı~ 6 
No: lu !dosyada mevcut evrak ve ~ıı g 
len ha:iz ve takdid kıymet rapor 
rllp anlayacakları ilin olunur. 1'59) 

(V. N. 2 



Ebu Ali Sina hikayesi 

lbni Sina kendisini 
havuza atll ve ... 
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Tahitili'lerin türlü türlü cin ve peri hikayeleri 
var. Tupapav dedikleri cin... Faka ben size 

"Mis Kokulu Kız,, masahn• anlatayım ... 
Simya kuvvetile Nilden Mısıra 
çıktı! iki simya kuvvetinin çar

pışmaları... Binbir garibe! 
Seyyah Belhi Dede diyor ki: Bir halvet içinde 
•4Blraz biraz,, sesini hayli zaman duydum, dlnledlm 

İmkan buldukça danaetmeıi. Her 
zaman ve hiçbir ~ey yokken danset· 
mek. Hava nefeli. Koyda deniz ha
fif hafif dalgalanıyor. Hafif bir rüz
gar pandanuEı ağaçlarının yaprakları 
arı.sında fısıldıyor. 

kokarmış, kendiliğinden çiçek gi 
kok-:ırmı~. Terütııez 'ücnclundan m • 
temadiyen güzel '\"e hai döndürüc 
bir kou çıkannı • Jerdcn geçer~e k 
kusu durulur ve hu kok1ı uzun mil 
det ornda kahnnııo. 

Oradan geçen erkekler hu koku 
ytl duyunca: Seyit Yahyanın hikiyeıinde gör-

2bU111l.ik ki Ebu Ali Sina ile Ebtılhars 
lnağaradan çtkmca cadr .zannedilerek 
Ölibrie mihkOm edllrn.,ıerdi. Ce111t 5-
11.Unde titreşiyorlardı. 

Bir uzun macerada iki kardeş karll
laşryor, fakat Ebu Ali Sina Ebulharsı 

tanıdığı halde öteki, bu kardeşim olsn 
bana kendini tanımdı diye ihtimal ver
miyordu. 

Bu akşam misafir olduğumuz evin 
snhihi soğuk punft ikram etmek cihe· 
tinden pek cömerd davranıyor. Tahl
tili çalgıcılar, kitarlarla ve ukuleler
le eski havalar çaldılar. İçkiden ziya
de musiki in~anr sarho~ ediyor. 

''Buradan mis koulu kız geçmi:ı;, 
clt.rlermiş ... 

Eıı n;ır inciden daha kırmetli o 
Inn bu kıza padi~ahın o~Ju tutulmn 
v~ bir akşam almış, snr.w:ı kaçmnq 

Bir a.n geldi ki Ebu '.Ali Sina, kar
dcıine rumuzla anlattı: Bu kadar yıl
dır zahmet çekip mağara içinde kala
rak ilim tahsil etmekten murat, böyle 
tarum yerlerinde lilzumu olduğundan 
iıte ben gidiyorum, sana ya hey r ae
dl, ccllltlann elinden bir kere silkine
l'ek kurtuldu ve bir afsun okudu. 

Ebu :Ali Sina kendini tutrruya gelen 
çavuıbaşırun birini maymun, birini ke
çi hasılı her birini bir hayvan şekline 
soktu. Helvacı dlikkllnın.dan gO.ruh, gO
ruh, kırkar ellişer aaker çıkardı. Kan 
gövdeyi götürdü. Bunlar helvacıya kızı 
almak istiı•orlar, onlar küfüv değil diye 
vermiyorlardı! 

Çalgıcılar arasından bir genç ço· 
cuk kalkryor ve çalman hava ile oy
nuyor. Bn oyunda, vücud yalntt göv
de ile bel arasında oynuyor. Omuzlar 
lıareketsiz ~ bacaklar tempo ttituyor. 

Faknt, ~ehzade, kızm üzerine doğ 
ru e;;ilirken genç kız göı.lerini nçn11~ 
Sarayın duvarlarını te~kil eden bam 
b11 da11arı arasında bir takım gcizle 
ı;"irmüş. 

Padi§ahfn tahti yarunda bir gUzel 
ha.vıız vardı. Ebu Ali Sinanın kendis1.nl 
rötOtUp bu havu.r:un içine atmasile ha
l'Uzda dalıp kaybolması bir oldu. 

Macera uzadı. Ebu Ali, bir müd3et 
Gcrman 1ahı ile beraber kaldı. Hildiye
ye Şah Mahmudun aktabasmdan b!r 
genç karıştı, şah kan§tı. Tahta birlikt.e 
oturdular. Yohanna vezirin m:inafıklığr 
yeni bir safha açtı. K§.h bir afsun ile bir 
alay mehparenin canlandırdığı eğlence 
alemleri, kah yine bir afsun ile bir ka· 
baldan Yfizer ik,;er yüzer çıktp saflar 
kurşun dulaklar.. Savaşlar... Padişah 

Mahmut yohanna hakimi getirip: "Bu 
fesada sen sebep oldun; define bir ça
re eyle, yoksa seni helak ederim,, de<li. 

Bugi.inlerde, 14. temmuz bayra
mnıda oynanacak oyunlııra lıatırlanr 
yorlar. 14 temmuzda resmen dört gün 
bayram vardır. Fakat, l1akikatte, bü
tün Acla üç hafta bayram yapar. Her 
taraf donatılır. Herkes eğlenir, oYttn 

"Mis kokulu 1-.-ız. •• ,, 

Odaum dört bir tarafını çcvirmi 
ol:m gözler onlara bakıyurnm~. Bil 
tün hu gözler ihtiras do1u imi . Çün 
kii Aclanru bütün delibnlıları onu 
kokusunu koklıya koklıya oraya ka 
dar gc1mi~ler, 'c heldem~~e ha5lamı 
lıır. 

Halle Ebu Aliyi çıkarmak için hıı -
vtltu karıştırırlarken beride Ebulhars 
da bir af sun okudu. Elini ballıyah ke
ıttent çörlililp ip sarayın tavanına doğ
tu çekiliverdi ve Ebulhars buna yapı
lınca kendisi de ip haline geliverdi. 

Her yandan bir gü~Jltü koptu: 
- Bire komayınl 
- Bire tutun ı 
Çığlıktan Alemi tuttu. Ukin bir 

faydası olmadı. İkisi de meydandan 
llrrolup gitmi§Ierdi. Artık cadı olduk
larında §Uphe kalm&dt dlyOrlar, bu
nunla beraber yine araıtınp duruyor
la.rclı. 

Onlar araya dursunlar, biz gelelim 
bUıılann hikayesine ... 

Ebu Ali Sina, ilmi ıimya kuvveti Ue 
~ilden Mısıra, Ebulbara Bafdada çtk • 
tı. Ebulhara Bağ.datta, yine ilmi timva 
kuvveti ile kırk kemer Ustilne bir lıa
tlllm kurmaktan baılıyarak, memlekr
tin padişahı için türlü B§k ve allka 
ıabnelerl yarattı. Vezir oldu. 

Ebu Ali Sina, Kahirede blr he1vact 
d\ik:k!runda bir gU.r:ele tutuldu. Kepek 
doldurulmuş yirmi sininin nefia tatlı
lar olacağına inaruruyarak kendi kud
reuni istilıfaf eden helvacı güzelini bir 
lahzada Bağdatta Ebulharaın hamamı
lla g8nderdi ve helvacının kendin! bek
liycn anasına bir benzerini vm-dikten, 
~ttl bunu eceli gelip de ölmilt gös· 
tı:ıtdikten sonra yine meydana çtkariVer
di, 

Genç helvacı nihayet Ebu ·Ali Si
tlaya bağlandı. Sanatında kazancı art
tı. Mrarr bcğlnin km ile t&lU§tı. Per
~e gibi yandr. Ebu Ali Sina ifıki mtt 
?'ada erdirmek yollanın buldu. Km af
•tuı kuvvetile habersiz getirip genç hcl 
~cırun koynuna koydu. Muhafızla!' 
btuıu ~nliyemediler. İ§ittiler: Bağdat
~ bir Ebulhars vardır ki Seba ıahr.un 
ltrınu göz yumup açınca Bağda.da ge
tlrtniıtir, bu işin olsa olsa çaresini o 
hıııabillr dediler ... 

§ah Mahmut Ebu Aliyi araştırıp bu
lamazken, Ebu Ali Sina, heme.dana gel
miş ve Şeyh Abdullah Hemedanir.:n 
yanından geçerken onun kerametini 
görmü§til ve ıeyıhin hücresine çek:·rniş-
ti. 

Ziyaettin Seyit Yahya bu hayal G· 
leminde İbni Sinaya şöyle bir akib~t 
hazırlıyor, diyor ki: 

"Nihayet halk arasında unutulup 
deaikodu kalktı. Kendisi tabii şeylerin 
ilstünde güçlükleri giderir, kanıık, gi-

rift meseleleri halleder oldu mersiyelerini 
tekmil etti ve orada nice yıllar kitaplaı 
telif etti. Önce felsefeden kanun, şifa 
a.dh iki kitap vUcuda gtirdi. Eflatundan 
Ebu Ali Sina zamanına gelinceye kadar 
Arlstotalisin altı ciltlik bir kitabı oku
nurdu ki herkes anlamasın diye hususi 
bir dil ile yazılmıştı. 

Şeyh Abdullah Hemedani Ebu P. li 
Sinadan bu kitapların çevrilmesini dile
di. O da üç cildini tercüme edip dör
düncUsUnü tebyiz ederken ec~ geldi 
çattı: o üç cilt felsefe eseri tercüme 
olunamayıp kaldı. 

Ebu Aliye hakim denmesi bu tercti· 
medendir derler. Hasılı Ebu Ati Si."la 
Hemedanda·nlce zamanlar inzivada dur 
du. Çok eser koydu gitti ki sayılamaz. 

Ebu Ali Sinanm neden öldüğü ve 
mezarının nerede olduğu bahsinde de 
türUi ııcyler söylenir. Derviş Hasan 
Methi bemoclanda. mahallei devraba1da 
gömülüdür diye ya.zat. Lakin seyyah
lardan bir derviş ki bütün dlinyar.m 
kasaba ve köylerini ayağı altına almtş, 
görmediii ancak bir adem diyarı ka!
nufttr, Çe§ende-i Şirini-vU telhi (acıyı 
tatlıyı tıtmrı) yani derviş Belhi böyfo 
rivayet eder ki ... 

oynar. d:'.yorlar. İçlerinden hh~oğu, hatt1i 
Bu h·ayramda oynanan oyunlara en ileri gelenleri, gece yatağına bir 

''Oteha,, derler. Oteha oynamnk için, tupapav girdiğini ve kendiıdni boğ· 
bir tarafta kadınlar, bir tarafta er· du~unu anlatır. 
kekler, arka arkaya dizilirler. Üzer- Bazıları da, ormanda ava gittikle
lerini çi!,;eklerle kaplamış olan hu o· ri zaman, köpeklerin toplanıp bir ye· 
yuncular, çalgıcılar köpekbalıgı deri- re doğru uluduklarını ııöylcrler: O 
sinden davullarını delicesine çaldık.· tarafa gidip bakıyorlamıı§, bri§ey 
ça, delicesine oynarlar, tepinirler... yokinu~. Onun için, oralarda insanla· 
Bıt arada punç ve ham nım içilir. mı göremediği, fakat köpeklerin his

Neş'eden taşan JtalılCalıalar ufuk· scttiği cinler bulunduğunu zanneder-
Iara, denizlere kadar yarılır. ler. 

Balık aYI. Eğlence. Spor. Ltızum· Hatta, bir tanesi, yeni evlendiği 
fo işler. Çalışma. Adet. Ak§amlan k'.arısmı cin zannetmiş ve ancak onu 
erkekler ağaç kütüğünd~n oyulmuı, boğduktan l!onra rahat uyku uyuya· 
hoyvan derilerin.den yapılmı~ kayık· bilmi§. 
forma hinio, !essizce, denize açılıt. Gene adadakilerin hepsi biliyor 

yılanhalıkları Ü7erimde bir mayo ile, bir akşam ki, V ahirya gölündeki 
l:'en ele hu 'kayıklardan lJirine hindim. cindir ... 
Kayıkta fiç yerli vardr. Tupapavlar, sihirbazlar, efsane· 

Karanlıkta açıktaki k'ayalara doğ- h.r ... Şelirazad gibi ben lle bütün lıa· 
rtı gidiyoruz. Hindistan cevizi ağaç· vatnnca ıı;arib masallar anlatabilirim. 
larmm bulunduğu sahil arkamızda Bn masalların 11epsi ya ay aydınlığı 
kttldı. İlerde, dalgaların ~esleri duyu· hjı gecede uyduru1muştnr. ya çok faz 
luyor: f~te bizim gittiğimiz Mercan a· la içilen içkiden ~onra. 
dası. Bugün, size '':Mis kokulu kız,, ma-

Adam 1'avıktan liayalann üzerine ~ahnı anlatayım: 

O zaman, mis kokulu kız kalkmış, 
şehzadenin elinden kurtulmuş ve kaç 
mış. Saraydan çıktıktan sonra koş
muş, ko§1T1U . Sulara kadar ko~muı 
Ye- sulann içine gömiilr.rek boğul· 
muş. 

İ§te, mis kokulu kız ma_alı bun· 
dıın ibareL Benim bu Talıiti ada mı 
size dahn fazla ısevdipnek i çin, sizi 
Valıi:rya gölüne kadar çıkarabilir, Ta· 
ta\'a çağbymıınm altında, Loti'nin 
banyo yaptığı yerlerde banyoya soka· 
bilirdim. Pari denilen hu şeh,·et çö· 
Hiuü gezmeğe beraber dola~ahilrdik. 
Okyanusa kuşbnkışı hakan kaynnm 
üzerine :ı.·iizükoyun yatıp V n) tolıa kay 
n:.ığrnm ~u ·unu içer, ça~lıvanın deni· 
zr clöküldiiğüııii gciriirdünüz. 

Fakat, hen size yalnız ''Mis koku· 
hl kız,, masalını anlatmgkla iktifa et· 
tjm, 

Mi~ kokulu kız. Tahiti adası. Er
keklerin ihtirasını üzerine çekip su· 
brıfo bo~ılan kız, o. 

Fakat, 111is kokulu kız ölmeınir 
tir. Göriinmc<len dola~tı~ı yerlerden 
akı:amlan kokular yükc:,,liyor. Kokıı
sn~u clnymnk için kendisini görmeğe 
Hi:ıum yok esa en. 

( A rlwsı ııar) • 

aıladı. Sol elinde kuru otlardan ya• Bir varmış, bir yokmu~, mis ko· 
pılını§ bir meı'ale tutuyor. Sağ elin· kulu bir genç kız varmış. Saçlarına 
de de bir harpon. Suyun ilzerine e· Ja,•anta sürdüğü için, yahud lıer tara· 
~ilmi~, 1~1~1 görüp gelecek' bahk1an fana çiçekler taktı~ı için böyle güzel 
h~l~o~Bkd~hlrek~u ~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~ 
avını yakalıyacagmı bilen bri hare· 1 ş a ret 1 er: 
ketle atılıyor. -

Karanlıkta, liarelietaiz~ bekliyo· Emniyet ve 
ruz. Gözlerimizde ışığa taklldı. Klyı· 
gm içinde, tutulan bir halde çırpınr 
Yor •• Bo"m·••lu, oarı'h hı'r balık' bu. k · b' l'"' 1 Bizim inııa Türkiyesinin rolü 

J ~ " Memlekette e onomı ır ıgı, se- :ı 
Kllyrug"unda iki koyu y~•il dı·ı uar. b' l.... '~"It" mütemadiyen tezadları tasfiye et· 

-s • viye birliği, kanun ır ıgı, KU ur . 
Bunlar zehirli imiı:ı. 1 d l mek yeni hayata uygun yem orga-:• birligı"' Üzerinde ısrara uru an mev-

Okyanmya denizlerinin balıklan! nizaeyon kurmaktır. 
zulardandır. "' 

İsimlerinizi bir tabiatçı hile bilse bu İstiyoruz ki, tam teşekküllü, hiç ~· 'f. 

"ıtrih ııekillcrinizi, insanr ııaııırtan renk 1 Bir devletin bünyesi, devlet = 
"' '); :.: :ı bir yanında ek ve yama o mayan d l . da 
lemizi kim bilecek? H~piniz yara· 1 • lal millet mua e esme yanınca, onun 

bir cemiyet ha im a rın. b 11 ı •· ] · k nun 
mnzsmız, hepiniz zehirlisiniz. Bazan Belki bu arzuyu, hayalimizde çok ütün oev et muessese erı ve 8 

• 

et iniz bile zehirli. Bı1 esraren,..iz h l' k ları, millet ve devlet ayrılığı esası-" yaııattığrmız, aya ımizi ço zaman- . l .. t k 
'i'l~·ercan adasının misafirlerı'sı'nı0z run" - :ı b " na dayanan ımparator ugun eşe -
n. ~ tar tahakkuk etmi§ gi i görmege a- 1 k B 
kil. Bu mercanların da yarası iyi ol- küllerinden ayn o aca tır. unu 

lıştığımız için eskimiş, ve yıpranmış yalnız prensip halinde tekrarlamak 
maz bir mevzu sayacaklar vardır. Fa - 1 k d 

B. ııralarda gu"ndü "halı'.: a"J ra:;- ha 'b" ··rtn gercekten yeni bir§eY söy eme e-
' '" • "' kat biz kikati olduğu gı ı go e- :ı h · · d 

inzibat birliği 
Yazan: Sadri Ertem 

~Ucadelcler, muharebeler.~. bir Şahin 
bir gece parçası oldu. Hindistan şahm
~ istimdat olundu. Ebu Ali Sin:ı 
~ğda.da .geldi, orada asılacakken ken
~inı aseı batı şekline koydu. Aleybi-
11.e hUkUm veren mahkeme kadmm tUr
ltı gültlnç hallere dilftirdü. :Mahkeme1e 
'kendi naibini, mübaıirine 'öteki 
lb;ı~ri yataktaki kadtrııymıf göt -
1ttttı ve rezaleti bütün tehir halkına 
'ita.yet ettirdi. 

Bu rivayeti yann nakledeceğiz ve 
Scmerkaııtte lbni Sina.run nasıl (bir 
az r biraz 1) diye yaşamakta olduğunu 

göreceğiz! 

l) .. tte de!iı'l. Remhrandt V"-dı ıcıık al· l ld ... 'b' .. ğildir. Fakat bunu ayatın ıçın e 
~ v '" :ı g"e alışa ım. Olanı o ugu gı ı soy- b l k d tın k 

madı;0ı irin in~ana c'lalıa az be..;ecan lı a aramak, U ma • ora a yaşa a ' 
:ı ı ]emek cazib olmasa da zarar e • cemiyetin miktoskopik bünyesinde 

verıyor. ğildir. tahakkuk ettirmek lazımdır. Yeni 
Yerlilerin insanı şa,ırtan bir me· • • _. 

h"areti var. Kayaların il:ı:erinden, elle· Türkiyenin bugün üstünde durdu-
rinde Iıarvonlan, sulara atlıvor ve Niçin sarih konuşmryahm} ğu büyük ·şler yanmtlaki mikrosko-

Su arada genç helvacı da ilmi sim
~an ilmi vahfayi (kendihi yabancı 
~en gizlime ilmi!) n1 öğrendi. 

Çocuk kamplarında 
çahfacak tiğretmenler 

Bu yıl açılacak olan çocuk kampla
rında salışmak üzere ayrılan öğretmen
ler için Erenköy 38 inci ilk okulda bir 
hanrlık kampı kurulmuştur. Kampta 
der&lere başlanmıştır. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
--111-

ıaımı 
Adres: 

. · Yeni Türkiyevi boylu boyuna 'k · l bu cı'nstenclir 
kayanın altında langust, v. enger, ''ma· 'f • pı ış er • * ; 

;) yatan bir imparatorluğun ankazı ü-
va,, tutuyorlar. ''.Mava,, hUyük bir zerine kuruyoruz. Memleket birliğine sözle, nutuk-
cins salyangoz. ba l 1 V k k · 

y erlilcr balık avmr bir~ok ~ekil- Bir imparatorluk ş ı başına ve la değil, işle van ır. e üçü 1§· 
bütün unsurlarını kendisine benze- lerin yekunu bu vahdı.!ti perçinler. 

dr yapıyorlar: Ağ ile hn ağlar, Hin· ten bir varlıktır. Bu yolda birçok işler yapıldı. Fa-
distan cevizi ~?r~klan.ndan ykapıl· Osmanlı imparatorluğunda şekli kat bu işler içinde müstesna kıymf!ti 
mış, olta ile, e""- e • .._ en*ize dalara ... olan yeni bir vahdet nümunesi gö-

.,.. .... bir merkeziyet mevcuddu. Fakat 

f " h • • hakikatte her imparatorlukta oldu· TÜyoroz: 
Yerlilerin e sanen ikiyelerını Memlekette emniyet ve inzibat 

'Ik · · b "1 g"u gibi'tezadlarla dolu idi. Bu te-
ı ısı ten ya ancı ~ er. vahdeti: 

F k b. 1 ·ı· b'l' · k' k zadlar imparatorluk canlı bulundu-
a at, ır ngı ız 1 ırırn 1• ı;.o Çıkan bir kanun 2 inci rnadde-

ciodi bir adamdır, Jak.in geceleri gö· ğu müddetçe birçok vazifeler görü- sı'n~e·. 
k · • 1 't ..... rt d yordu. Fakat imparatorluktan mil- 0 

zUne uy u gırmezmı~: Ş! tıgı ç tr r ··oahı'lı'ye Vekı'lı'nı' n riyaseti al-
i d k k O . • .. aı· let camiasına geçen ve modem dev· 
:u an or armı~. mm ıçın ~n ız· tında Bu"yu··k ErkaAnıharbiyenin b!r 

ı · h d l • 'd' let kurmak istiyen bir cemiyet ken-erı ura a yaşıyor, gece erı gı ıp §e- mümessili ile Emniyet Umum Mü. 
hirde yatl),. ,0Jr~. Llkwlı.I.w0-ı:i.Ae....tunaD.1ur!...:d:1CJielntiı! ~yaıe~nli~dr.e_n_t~eş:.._k~il_e_tm_ek_m_e_cb_u_r_i-...J. ___ ~~u..1...-------------

Y erliler. 
r--.--~~---~---~~~~----~ 
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Bn. Sabiha 1 / Ankarada;;-1 - -Kılkış kalesinin •' Leipzlg,, hadisesi 
Nazik bir safhaya 

girdikten sonra 

H8ricfye ve iktı
sat Veki erimiz 

Bağdad'da 

G ••kç I AtatDrk'ün tebrikleri zaptının yıl dönümü 
0 . en .An~a~a, 22 5HususO .. - Bulg.ar Yunanlstanda bUyUk itler tS Temmuzda velıahdının dogması munasebetıle k 

B ı k 1 B · Id"" ·· ·· ·· merasimle utlandı 
k ... fi I u gar ra ı orıs ve yı onumu mu-As er ı sans a ıgoı nasebctile lsveç kralı 5 inci Güstav Atina, 22 (Hususi) - İkinci Bal-

ile Cumhurreisimiz Atatürk arasın· kan muharebesinde Yunanhlarm Bul - ı 
da tebrik ve teşekkür telğraflan teati garlardan Kılkı§ kalesini zaptetmele-

AdamlariJe 
· Harar etle karşı

landılar Dünyanın ilk askeri kadın tay
yarecisi Atatürk kızı Bayan Sabiha 
gökçen 15 temmuzda askeri lisans 
alacak ve bu münasebetle eskişehir 
hava mektebinde bir mera~im yapı
lacaktır. 

Bayan Sabiha Gökçen planörler 
üzerinde bir uçuş hazırlı~ devresin
den sonra 24 şubat 1936 da ilk de
fa olarak motörlü tayyarede uçmuş· 
tur. Çifte kumandalı bir tayyarede 
12 saat uçtuktan sonra 23 saat da 
tek başına uçmuştur. Bundan son· 
ra bir tekemmül tayyaresinde beş 
saat çifte kemanda ile 90 saat yal
nız uçarak büyük bir muvaffakiyel 
göstermiştir. Rayan Gökçen bun
dan sonra harb tayyareleri üzerinde 
talimlere başlamış, bunlarla da 5 
saat çifte kumanda ile, 27 saat da 
tek başına uçmuştur. 
)ı Bütün bu uçuş programını 29 
ağustos 1936 da ikmal eden Bayan 
Sabiha Gökçen o tarihtenberi akro
basi uçuşlarına devam etmektedir. 
Bu devre de 15 temmuza kadar sü
recek tir. Bu zaman zarfında tay
yareci, bir yandan nazari derslerini 
bitirecek, bir yandan da her yanı 
.. apalı bir tayyarede yalnız aletler 
yardımile istikamet ve mevki tayin 
etmek suretile bir uçuş yapacak, ay
nca gece uç~larile de mC§gul ola
caktır. 

Bundan sonra da gönüllü asker 
sıfatile bir tayyare alayımıza mer. 
but kalmak şartile Türkku§U tC§ki· 
latında başöğretmen vazifesi göre
cektir. 

0 ON1VERSITE Profesörlerin
den Bb. Nureddin ve Hulusi muh· 
telif tıbbi kongrelere iştirak etmek 
üzere Avrupaya gideceklerdir. 

dürü, Jandarma ve gümrük ve or· 
man muhafaza umum komutanları 
ve Vekaletçe seçilecek lüzumu ka· 
dar umumi müfettiş ve validen mü. 
rekkeb bir emniyet koımisyonu teş· 
kil edilir. 

Bu komisyon Ankarada bulunan 
azalan ile her ay ve umumi müfetti; 
ve valilerin iştirakile de en az sene· 
de bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum 
gördüğü zamanlarda toplanır ve 
memleketin umumi emniyet ve a
sayiş işlerini tetkik ile istişari müta· 
leasını bildirir. 

Dahiliye Vekili, lüzum görüldü· 
ğü zamanlarda diğer alakalı Veka· 
Jetlerden birer mümeasil· gönderme
sini taıleb edebilir. 

Komisyon raportörü Emniyet 
Umum Müdürüdür.,, demektedir. 

Bu kanunun ortaya attığı haki-
kat şudur: • 

Memleket inzibatının, emniyeti
nin vahdete ircaıdır. 

imparatorluğun tabii olarak bün· 
yesi itimadsızlığa dayanırdı. Bu iti· 
madsızlık memlekette şekle rağmen 
her i§te dağınıklığı zarurilC§tirirdi. 

Sipahi kar§ısında yeniçeri teza • 
dmr bulduğu gibi, mekteb de kar
§rsmda medrese; asker, sivil teza. 
dmı bulurdu. Hatta bu tezadları 
halketme İ§İ o kadar köklü idi ki 
tekke ve şeriat tezadı bunun tam 
eseri idi. 

imparatorluktan kalan bütün ida
re teşekküllerinde iş bölümü kıyafe
tine girmiş itimadsızlığr görmek 
mümkündür. Onun inzibat ve em
niyet hakkındaki düşüncesi de ayni 
şekilde tezadlarla doludur. Memle-
1· "t emniyetini de itimadsızlık korku
sile parçalaşmışlardır. 

Halbuki memleket emniyeti, in
zibatı her bakımdan "tek meseledir,, 
ister gümrük kaçakçısı, ister or • 
man muhafazası, ister hudud ko • 
runması, hatta isterse nizamların mu 
hafazası olsun l 

Bunu, tek bir otorite altında top
lamak §Üphesiz bir idealdir. Fakat 
muhtelif inzibat kuvvetlerinin işbir
liği ederek müşterek bir hareket tar
zına tabi olmaları dağınıklığın önüne 
geçecek en eaaslı tedbirlerden biri
dir. 

edilmiştir. tinin yıldönümü münasebetile dün bü-

A d • f yük resmi merasim yapılmıştır. 
figede gent ayin/et Makedonya umum val:si K.ılkışa ~i-
Ankara, (Telefonla) - 90 lira derek bu muharebede ölenler abidesin:-

ınaa~lı İstanhul hakimliğiııt- İ,,tanhul 
a:m ihti·a l~kimi Afif. 80 lira ma· 
a~lı İstaııhul hakimliğine İstanbul ad· 
li ilıti.;a nıü<ldeiunıumi:;i Mithat, 45 
liralı Diyarhekir mfüldeiunıumiliğine 
Diyarhekir adli ilıti as rnüd<feiumu· 
mi i Melııııetl Ali lliday11t, 45 liralı 
ımıa.lı Ankara lıukimli~iue ceza işle
ri muu·ini Ilı :ın, 45 lir!! maa~lı İs· 
tmıhul orgu lıakinıli~ine İsanbul ad· 
11 ilıti$a lan sorgu lıakinıi Saffet. 35 
t.ira maa~lı Dilzce sulh lıakirnliğine 
Siirt nıii<l<leiuıııurııi rııu:.avini Kemal, 
3ı; lira maaıı;lı )fardin nıii<ldeiumu· 
mi ınna\İnliğine Çiçek~hığı müddeiu
nnınıisı Derviş, 35 lira rııaa~lı Adana 
llilkinı muavinliğine Bolu icra ınemu· 
m Hatice. 80 lira rnaa§!ı beşinci dere· 
Cf' ha ıniid<leiumunıi ınuaviuliğine An 
kara h:1kirni Arif 75 lira ınaa,.·1r altın· . ~ 

CT der<!l'e ha:.:nıiiddeiumumi muavinli· 

çelenk koymuştur. Bundan sonra ""' \ 
radaki garnizon kıtalarının iştirak\lc 

büyük bir geçit resmi yapıl~tır. Kı:

kışın l:,(itün erkek ve kız talebesi cle ı 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

DlCER BiR GEÇiT RESMi 
Atina, 22 (Hususi) - Dün Se:ft. 

nikteki kolordunun bütün krtalann:n 
iştirakile büyük bir geçit resmi yapıl
mı§tır. Harbiye müsteşan general Pa -
padimas bu geçit resmini takip etmek 
üzere Selaniğe gitmişti. 

Salahiyettar makamlar askerin ye
ni silahlarla edindiği terakkinin tesbiti 
için böyle bir geçit resmi yapıldığını 

söylemişlerdir. 

KRAL KORFUYA GlDlYOR 
Atina, 22 (Hususi) - İstirahat için 

Korfu adasına hareket eden kralı kar~ı
lamak üzere ahalinin büyük hazır1ık1ar 
da bulunduğu bildirilmektedir. 

• ~ine hn m{iddeiunıumi muavini İhra· 
him Nazif, 75 Jira maaşlı diğer mua· 
vinli~e. terfian, muavinlerden Halid, Tüt kiye• Sut iye hu-
55 ~ira _rnaa§lı. ~nk_ar:ı h~kim~iği?e dut komisyonu içtimaı 
zat ışleıı rnuannı Rıfat t&vın edılmı§- T"' k" S 
1 d. • Adana 22 (Hususi) - ur ıye - u-er ır. , . . . . 
Giresun yolunda bir n;.e hudut komisyo.nu be!ıncı ıç~ımıını 

• • dun yapmıştır. Vatı Tevfik Hadı mu -
otomobıl kazası rahhaslar ıerefine gece bir ziyafet ver-

Gire un 22 (Hu u~i) - Giresun· miştir. 
Knralıi ar yolunun Kulakkaya - Gi- Bulgar is tanda dört bin 
resun kıt'mında yeni bir otomobil ka· 
r.ım oYdu. Yolun arızalı l:ir mahallin· mahkum affedildi 

•• •• •• 
goruşuyor 

Londra, 22 (A.A.) Daily 
T elegraph g~zetesinin diplomatik 
muhabiri bildiriyor: 

Evvelki gece Londranın Alman 
mahfel!erinde söylendiğine göre, ln· 
giliz, Fransız, Alman ve İtalyan 
harb gemilerinden mürekkeb bir fi
lonun lspanya suleı.rında nümayış 
yapması ve Valensiya hükumet; 
tahtelbahirlerinin gasbedilmesi hak
kındaki Alman teklifleri, alakadc\t 
devletler tarafından kabu] edilme
diği t<lkdirde Almanya "istişare., 
usulünii suya diişmüş adderek :ıal
nız başına hareket edecektir. Bu 
takdirde derhal ademi müdahale ko
mitesinden çekilecektir.,, 
HARtCIYE NAZIRI N1CIN LON 

DRA YA GiTMEKTEN V AZ
GECT1 

Berlin, 22 (AA.) Havas ajan· 
sının muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfillerde dola -
şan bir şayiaya göre, Von Neu -
rath'ın Londra seyahatinin tehiri, 
belki ispanyaya karşı yapılacak 
olan Almerianın hombardıma • 
nından daha şiddetli askeri bir ha 
reketin ba,Iar.gıcıdır. 

Mart 1935 de Hitlerin (sıhhi 
sebepler dolayısile) Simon ve E -
denden Berlini ziyaretlerini tehir 
etmelerini istemi§ olduğu hatırlar-
dadır. • 

Ecnebi mahfiller. Leipzig hadi· 
sesinden sonra Hitlerin alelacele 

Bağdad, 22 (Hususi) - Türk 
heyeti bu sabah Bağdada vasıl ol· 
muş ve dost Irak hükumeti tarafın· 
dan hararetle karşılanmıştır. 

Muhterem Türk vekilleri lcendi· 
!erine tahsis edilen dairelerde bir 
müdclet istirahatten sonra Başvekil 
ve Hariciye nazırını ziyaret etmiş· 
ler ve bu ziyaretler diğerleri tara • 
frndan iade edilmi tir. 

Hariciye Nazırı bu akşam Tiirk 
vekilleri ~erefine bir ziyafet vermiş· 
tir. 

Amerikayı i k 
keşfeden 
Türkler ir 

İspanyaCla yaşıY.an Bask kavm!ııin 
dilinin türkçe lehçelerinden b·rine m~ıı· 
sup olduğu son zamanlarda yapılan tct· 
kiklerdcn anlaşılmıştır. 

Basklar çok cesur bir kavimdir. Ve 
içleritıden çok müteşebbis ve azimli 
geml:iler çıknuştrr. (Taymis) gaT.etc • 
s"nde görülen bir fıkradan anla~ıldığı"8 

göre Basklar 1372 sı:nesinde Terıe 

Neuve denilen adayı keşfetmişlerdtl"· 

MalCım olduğu veçhile bu ada trı· 
giliz dominyonlarından biri olup Birle
şik Amerika devletleri sahiline yakııı· 

dır. Baskların Kr:stof Kolomptan e.,v .. ı 
Amerika kıtasıru keşfetmiş olduklarına 
dair rivayetler de mevcuttur. 

rlt: şoför Zekinin kullıındığı araba Sofya, (Hususi) - Bulgar veliahti 
uçuruma yuvarlanmr~, ~olör ve yol- Sitnconun &Jnyaya gelmesi münasebe
cu yaralanmakla kurtarılmışlardır. tile Bulgar kralı Boris dört bin mahl<Q-

Berline dönmelerini hararetle tef- --....-------------
sir etmektedirler • 

Tür k parasını koruma mu affetmiıtir. 
kanununda Affedilenler hapisanelerden serbest 

Bu mahfiller, Almanya ricali - Başve k. 
n!n ispanyaya karşı riddetlerinin 
gıltikçe artmakta olduğunu ilave d •• 
etmektedirler • Ankaraya dön a bırakılmı§lardır. Altı idam mahkumu-

Ankara, (Telefonla) - Türkiye· nun cezası, ebedi küreğe, 50 ebedi kü
tle çalr§an yerli ve yabancı §İrketle- rek cezalısının cezaları 15 yıl hapse in
rin hariçte bulunan lıissedar taln·ilat dirilmi§tir. 
hamillerine ödiyecekleri faiz ve divi· Üç yıldan fazla mahklımiyeti olan-
dımtlar kar~rlığı olarak dış ülkelere lann cezalan Uçer yıl azaltılmaktad!r. 
çıkarabilecekleri maddeler hak.kında A f j 
Veki11er Heyeti yeni hir kararname Maliye vrupaga s a 
kabul etmi§tir. Tiirk parasının kıy- için memur gönder İgor 
metini konıma hakkındı!ki 11 numa·. Ankara, 22 (Telefonla) - Mali_,•e 
ralı karar~ame,:~ e~ ol:ın. hu . kara~- Vekileti ıtaj için Avrupaya_ tal: be gön 
ıuımeve p;ore .Turkıyede ıcr~yı faa~ı- derıneği kararlaıtırnuştır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Bay Hitler bu 
sabah, harbiye nazın mareşal Von 
Blombergi hariciye nazın Baron Ven 
Neurath, hava nazın ve hava kuvvetle
ri kumandam general Göringi ve Al -
man filosu kuman.dam amiral Raedcri 
kabul etmiştir. 

Berlinde deveran eden şayialara ge
re, sivil ve askeri eksperler ile yapt:ğr 
bu istişareden sonra, B. Hitler yar.n, 
umumi siyasi vaz:yeti tetkik etmek ;ı. 

zere mühim bir nazırlar · içtimaına ıi

)'et eden yerh '\"e yabancı şırketlerın Bunun için 25 ağustosta, maliye 
hari~te ~ulunan hi~sedar ve tahviUt memurları araı:nda bir müsabaka imti
lıamıllerıne ~i)ndennek mecburiyetin hanı yapılacaktrr. Bu imtihanda mı!
ı:ı~. hı~lunduklnn parala! i1e· elyevm vaffak olanlar Avrupaya gönderilec<:k -----------------
1 urkıyede h:m~al~rda ~uurlu sebep· ve stajdan gel.dikten sonra üç sene, ve- H t 'd 

yaset eyliyecektir. 

lcrle .~lu~e cdılmış bulunan parala· kUetin gösterdiği yerlerde çalı~acak- a ay a 
r~ .. gı~lyagr, hah, _mandt-mmyı~, şara~, lardır. 
lıkor ıhracı suretıvle tranı:frrıne mu- Müaabakarun yazılı imtihanları b- H / h Ad• 
saade edilecektir. Fınd~ da ağusto~ tanbul ve Ankarada yapılacak, bu im- egecan l Q l-
J 937 Eonuna kadar aynı hiikme tabı tihanlarda kazananlar ayrıca Ankara- J / 
llfacaktır. .. 1". b. . i.h b. t ] cak'ar se er o uyor da soz u ır ımt ana ta ı tu u a · · 
Antrepolo.ii tetkikleri dır. 

Ankara, (Telefonla) - Sıhhiye ve· İmtihanlar, maliye, iktisat ilimle-
kaleti yurdun muhtelif mıntakalannda rile, dört yabancı dil.den birinden yaoı
antrepoloji tetkikleri yapmak üzere ôi- lacaktır. 

rer doktor, birer uhhiye memurundan Macarlstandan damızhk 
mürekkep on grup teşkil etmi~tir. hayvan ahyoruz 

Tetkik~~r v~k.aletç:. verilen .. şahıs Ankara, 22 (Telefonla) - Zira1t 
sayısına gore, ikışer, uçer ay surecek- vekaleti hayvan neslinin ıslahı iç~n 

tir. Macaristandan damızlık almağa kar;;r 
Trakyaya doktor Murtaza, Bursay:ı 

Sami, Çanakkale ve Balıkesire Fikr~t. 

Egeye Ahmet Aziz, Eskitehir, Kütahya 
ve Afyona Ramiz, orta Anadoluya Züh 
b1, garbt Karadeniz sahillerine Şerik, 

cenup vilayetlerimize Namık, Erzunıma 
İzzet. Van ve havalisine Fuat gönderil
mektedirler. 

Odun ihtikarına 
kar§ı 

Blr emirname hazırlandı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Orman 

kanununun tathikatınJ geçilmesinden 
sonra ortaya çıkan odun ihtikarile 
miicadele için Ziraat Vı~kaleti bir e· 
mirname hazırlamıştır. Bu emirname 
ile l) Kö lülerin ken•li mahmkat ih
tiyaçları, 2) Yalnız kö}li.Her için kü
çük mahrukat satı~lart , 3) Serhe~t 
;.ahır e·asları lt>-hil olunınaktachr. 

• l\1ALIYE Vekaleti Avusturya· 
ya tedaviye gideceklere döviz veril
mesini kararlaştırmıştır. 

vermiştir. 
İlk parti olarak, Manyas cinsin im 

34 aygır almmııtır. Yakında 200 d:ı
nuzlık kısrak alınacaktır. 

DAHiLiYEDE TERF1LER 
Ankara, 22 (Telefonla) - Da

hiliye Vekaleti, memurlarının k•: 
dem listelerini hazırlamıştır. Vah, 
kaymakam, mektubçu, nüfus mü
dürlerinin terfileri, Cumhuriyet bay· 
rammda bildirilecek olan bu listeye 
göre yapılacaktır. 
MADEN TETKiK VE ARAMA 

ENSTiTÜSÜ 
Ankara, 22 (Telefonla) - icra 

Vekilleri Heyeti, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün idare ve mü· 
rakabe §ekillerile vazife, salahiyet, 
teşkilat ve idare suretine müteallik 
bir talimatname kabul etmiştir. 

Bu talimatnameye göre, Maden 
Tetkik ve Arama Enstiti.isü hükmi 
~ahsiyeti haiz bulunmaktadır ve ti
cari usullere göre idare olunacak -
tır. 

Antakya 22 (hususi) - Burada yeni 
ve evvelkilerden daha heyecanlı hadi
se~er cereyan etmektedir. 

Suriyenin muhtelif yerlerinde partici 
lik yüzünden müsademeler vukubulmak 
tadır. Bu arada Der'ada maliye reisinin 
evi bombalanmıştır. Bunun üzerine Şam 
dan Der'aya inzıbat kuvvetleri gönderll 
miştir. 

Türkiyden Antakyaya dönen heyet
ten Dcrvi§in evine sabaha karşı bomba 
atıldı. Silüh sıkıl::h ve elektrik telleri ke 
sildi. Arap olan mahalle bekçisi, hadise 
yi duymadığını söylemekte ve adli taki
bat da yapılamamaktadır. 

Fransız delegesi Düryö, heyecanı tes 
kin için Tiirk heyeti temsiEyesinden 
yarına kadar Antakyadan ayrılmaması
nı istedi. Yarın kendilerile görüşecek

tir .. 

Bu sabah Alevi ve Rum kadınları ço
cuklarile Aziziye belediyesinin camları
nı kırdılar; arpalarını ya~:n:ı ettiler. 
Askerler nümayişçileri cebren dağtımak 
mecburiyetinde kaldı. 

Amuk ovıısına bedevilerin akını de
vam ediyor. Maztepe. Turfa, Akpınar, 
Paşayuk, Kızılkaya. Ceylantepe ve Müs 
rifiye köylerine yerleştiler. MahlUlün 
yağma eclilmesinden korkuluyor. Meş

hur Aneze aşiretinin reisi Emir Halil 
Antakyaya geldi. Usbetühimumi cemi-! 
yeti. kendisine ziyafet verdi. Heyecan 
mütemadiyen körüklenmektedir. 

(Üstyanı 1 inci sap/ada) 

mızın eline geçmiş bulunuyor. ~t· 
zıldağ alınmış, Muhafız alayı Yır· 
miheşinci'nin arlCasmı çevirmiştir. 

Hayduçllarm başlanndan Seyid 
Rıza, hükumetimize bir mektub gÖ11 

dererek dehalet talebinde bulunmuŞ" 
tur. Bu mektubta ne gibi şartlnr 
ileri sürdüğü henüz bilinmiyor. 

Seyid Rızanın dehalet etmek 
istemesi haydud reislerinin çok 
müşkül vaziyette. bulunduğunu gös· 
termektedir. Reislerden başka ha)'· 
dudlardan hükumet kuvvetlerimiıe 
binlerce iltica eden vardır. 

Harekat her cihetten inkişaf et• 
mektedir. 

Dolaşan bir rivayete göre, ha}'" 
dudlar, düşmanlıkları baki kalmal: 
üzere, şimdilik, birlik olmak içi~ 

• 1 
Kutuderesinde yaptıkları yemıtı 
bozmuşlar .•. 

Tunceli mahkemesi haydud ele
b.'lşılarrnm muhakemesi için hazır• 
lıklara başlamıştır. Evvelki gün rn· 
kalanan haydud reisi mevkuftur. 

Fransadaki 
kabine buahran1 

• 
( Üsıymu I irıcı 11yı/mltı J 

"rıt 
cağı sırada F ransada halk cephesı 
dayanan bir hükumetin çekilroes\ 
ve bunun verine komünistleri ihr11ıı 
edebilecek~başka bir hükumetin ~e~ 
mesi Avrupa işletinde büyük neucee 
!er verebilirdi. Fakat Her nederı5,, 
von Neurath'ın Londra için haa~· 
landığı seyahat geri kalmıştır. ye. 
na muknbil Almanyanrn !span~ ıı 
karşı Almerya bombardımanın .. ?rıe 
daha şiddetli bir harekete geçeccS1

1ıv 
dair rivayetler dolaşmağa başlnfll ~ 
tır. 

• ter• 
Beynelmilel hadiselerin P:05 ~· 

diği bu manzara karşısında ~ rail ı~il 
daki kabine buhranı, alacagı şe(tO. 
ye istikamet itibarile. her ~rııhfı• 
merak ve alaka uyandıracck ır 
disedir. 

Asım US 



• 

SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
• 

saıre 

Ü.flküdar, Beşihfa,, 
l'ibali, Yenikapı 

1ahsiınde 

Beş ortaokul 
açılıyor 

SATILIK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya
kın Bekar sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha
vi kfigir hane satılıktu. 

SATILIK KAGiR HANE 

S - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 
de kagir 18-20 odalı iki kapılı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 

~e hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı · 

lıktır. 
SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
ıı _ Malt~pe ile Bostancı arasındaki 

Küçlikyalı istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.000 
arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK APARTIMAN 
14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

ıokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dör:t oda • 
h hatnamı havi apartıman satılık· 

tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 
lilerin servisimize müracaatları. 

SATILIK KAGiR KONAK 
15 - Nişantaşında birinci sokakta on 

beş odalı Marmara, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaHid esi ve a· 
partıman tarzında taksimatlı, ha· 
vagazı terkos, elektrik tesisatını vt 
vasi bahçeyi havi kligir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize mliracaatları. 

SATILIK EV ARANIYR 

YÜZÜK TAŞI GlBl KIYMETLi 
ARSA 

32 - Pangalt! civıırmda ıki yüz kü· 
sur ar~m arsa maktu:ın 1200 li· 
raya satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenlcrin Servisimize müra
caatları. 

33 - An kovanı bulundu başka mil· 
racaat edilmemeRi. 

\'akıt Propaganda servis.i 
GENÇ BiR BAY AN lŞ ARIYOR 
34 - Ortaokuldan mezun ~~nç bir ba. 

yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 
edenlerin Scrvisimi7.e müracaat. 
ları. 

BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaşın.fa bir bayan yazı ve he

sab işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. 

İstanbul vilayetinin orta okul ihti· 
yacı kültür bakanlığının yaptığı tet· 
kiklerden sonra tesbit edilerek netice 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bakanlık, 1stanbulun Üsküdar, Be
şiktaş, Cibali, Yenikapı ve Taksim 
semtlerinde olmak üzere yeniden b:-ş 
orta okul daha açacaktır. 

Bundan ba_şka bütçede aynlan 110 
bin lira tahsisatla biri Nişantaşmda di· 
ğeri de Üsküdarda olmak üzere ye:ıi 
iki ilk okul binası in;;a edilmeğe ka~nr 
verilmiştir. 

İnşaat işlerine yakında başlanacak· 
hr. Bina için uygun arsalar bulunmııt}· 
tur. SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 

36 - Ta.ksim, Cihangir, Maçka taraf· 

larmda deniz nezareti olmak şar- =--...... - .......... .)---R---~·;;_·-A-.... -. 
tile on on beş bin lira arasında ._.. ' 
yeni yapı ve konforlu apartrmanl 22 . 5 • 937 
aranıyor satmak istiyenlerin 

37 - Arnavutköy civarınd:.ı denize alt· 
m113 adım mesafede 9 ila on bi.r 
metre murabbaı arsa satılıktır 

Depo, apartıman, otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok elvc 
rişlidir. lsteklilerin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 
:38- Çengelköyündc sahilde satılık 

müfrez nrsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat. 
!arı. 

iŞ ARIYOR 

l~rıııd» )"ıldJV lfarctll olıuılar. nLt 
rtade nıııarıwJc görenl.-rdlı. Koıkaml&1 
'Ula\ 1:! de kM(ıaıııı ..,.,,, flyullıın ıu. 

PARALAR 
• Sterııu G27 _ 
•Dolar 1\?7, _ 
• lo'ra.nır 113 _ 
• ı.ıret 12.:i _ 
• ilelı;lka Fr ı;..ı _ 
• Drahmı 23-
• İll\1t:re Fr :ı;:;, 
•Leva 23 _ 
• Florin GS. _ 
• Kron Çek. 64 _ 

Pezeta 
• Mark 
• ZloU 
• Pengo 
• Ley 

•Dinar 
Yen 

•Kron lav~ 
• Altua 
•Banknot 

31, •• 
23 -
:?;; -
14-
~2 

10.11 -
25G 

't - KURUN 23 HAZİRAN 1937 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Eyüpte 31 N. lı Ebu .. suııt deneli 
mektebi 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze-_ .. 
re açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müclürfüğünde görülebilir. 
İstekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 8-7-
937 perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (3600) (t.) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları 
işletme Genel Direktö~ lüğün.den: 

1-7-937 tarihinden itibaren; beher parçasının ağırlığı elli kilodan faı:la 
olmayan ve clemiryolları ile kayıtsız ve şartsız olarak nakli caiz bulunan amba -
Iajlı eşya, Sirkeci - Küçükçekmece Banliyösünde, furgonlarında kayıt muamele
si yaptırılmaksızın banliyö trenleri furgonlarmda nakil için kabul cıdilebilc:ektir. 

. l - 20 kilo nğırlığrndaki parçalardan 1 O kuruş ve 21-50 kilo ağırlığıncla
k; parçalardan da 15 kuruş iicret alınacaktır. 

Fazla tafsil~t için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3576) 

Türk Hava Kurumu 
Büyü~ Piyangosu 

3. Üncü keşide 111 em muz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 

( 20.000 
liralık ] 2.000, 10.000, 

ve 10 000) liralık ikramiyelerle 

iki adet mükafat vardır. 

r 

20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 
olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra · 
caatlan. 

39 - Ortamektepten mezun bir Türk 
genci 20-30 lira ücretle bir tj. 
cari müessesede çalışmak isti· 
yor. İtibari kefalet vcrebiiır. Is. 
tiycnlerin Servisimize müracaat. 
lan. 

-·ş_ııın_Av-0"-2-300-----•ı(stanbul 3 Üncü 
ÇEK 

• 
ıcra memurluğundan 

SATJLIK YALI ARSASI 

24 - Osküdarda Şemsipaşa nam ma· 

halde Direkli yalı arsası namik 
maruf iki b!n beş yUz metre mu· 
rabbarnı mütecaviz ve kırk met· 
reden fazla sahili bulunan bir ar· 
ıa derunundaki köşkle veyahud 
ayn ayn satılıktır. Görmek için 
VAKIT Propaganda servisine 
mUracaat. 

SATILIK OTOMOBiL 200 LtRA 
29 - Taks ide çalışır, hususi için ı:ok 

elverişli az benzin serfeder . l:is. 
tiklC;l'i iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

müracaat. ''V. P. 1458,, 

bULUNMAZ FIRSAT 
31 - Şişli ile Bomonti arasmda çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kargir ev satılık
tır ve bahçesi çok muntazamdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mU- J 
racaatları. 

MUHASiP 

40 - Tir.ari muhasebe malumatı olan 
bir genç her tüılü yazı ve muha
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a· 
tlyor. 

İ steyenlerin servisimize müra· 
caatları. 

VIYANALI MUREBBIYE 

41 - Viyıınalı ve diplomalı bir müreb 
biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakımr için iş arayor. Arzu eden· 
lerin Vakıt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

iŞ ARAYOR 
42 - Şirket veya müesseselerde odı 

cılık istiyorum. tık tahsilimi bi • 
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça 
Jıştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

43 - Orta tahsilli ve bulgarcaı-ian te1 
cümeye muktedir i.>ir Bay iş ara 
yor. Servisimize müracaat. 

'ı Bunları almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
~ llkara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaat
tt. 

Mühim kolayhklar 
~!ağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -

rı olanlar. 
:nir Telefon 
nir mektup 

Bir Kart 
Bir aıiam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimizle 
temas etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak ü-
'tr d"I • ~ e a§ağıdaki hususlarda ken ı erme 
d·· 1 ltı olacak kolaylık lan kendileri gibi 
t'\ll\inüp halledecek, işlerini görecek · 
it: 

t 
'Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

}'a atmak istiyenler, 
~ 
iı ':' kitip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 

5 _ Otomobil almak satmak veya it 

!etmek istiyenler. 
6 _ Radyo almak satmak veya tamiı 

ettirmek istiyenicr. 

l ER 
• LOndn G25. • Viyana 4 2cr2;; 
• Nevyor• O,i8 • Madrtd 13 80i:; 
• Paru l7.712j • Berltn ıı w1:; 
• MJIAne ta 01 lö • Var§On 4..1G30 
• Br1lkseJ ıiG7G:; • Budapeote 3,93;;6 
•Atına bi ôü • BUkret 107 18:54 
• Ceoevn 3 44;;() • Bel!IT&(I 34 5()j() 

• Sotya G3 89iei • Yokohıı.m.ıı 2 74-l~ 
• Am.sterdam l.4Mb • Moskoft 239~ 
• PTağ 2'<!.G:?30 • Stoltbotm SOOS2 

ESH AM 
iş Bankası oso l'r4l!llva' -
AnııdıllU 2410 • Çlmen•.o 13,i?:; 
Reji - Ut.yon Del -
Şlr . Heyrıy . - Şıvk Del -

• M!'rkıız BanJı SG o.;; Balya -
U. SIJ:orta .- Şark ın 9C7a . 

Bomontt 9. - reıcton -
ı -

1 
1 

&tlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Hot'. 1 lS 53 ı!:lektr1k -• • • • D 17 00 l'ra.m•a1 -• m ıs- ttıhtrm -.. .... 

atık.Ollbfll ~J- • An.&dolu ' 4040 
• F.rgenl islik !.l5- • A n"'1olu u 411,40 

19211 " u 00 ""a•lolıı IIJ . 
8. ll:~rum r5 • MUme.s.sıı A H-

T • Çarıamba Perşembe 
akvım 2~ Haziran 2-I Haziran 

14 R. Ahır 1 :5 R. Ahır 
======ı 

GtlD doğufu 
GUn batışı 

Sabah namlll:I 
ogıe oıunıu:ı 

[kindi naınA%l 
A. k f&JJI nam ıı.zı 

fılm ge(ell gtıolert 
Yılm kAIRn gilnler1 

429 42Q 
19.44 1944 
:-ton :rnn 

12 '~ 12.JtJ 
ı 6.1,., r 6 ı 1ı 
19.44 IQ 4+ 
21 48 2! 48 

2.08 ~.Oö 
174 17;ı 
1(j1 190 

--- - Günlük 

RADYO 
Programı __ 

öGLE NEŞRlYA Tl : 

• 

Saat 12.30 PIA.kJa Tllrk musildsl. 12 50 
Havadis. J3,05 Muhtelif plAk n<>,rlyntı. 14 00 

Son. 

AKŞAM KEŞRlYATI: ~t1Ytnler ve bu hizmetlere talip olan· 
r. 

a 
t~ ...... l{iralık, satılık ev, apartıman, dük· 
t;ı n, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
ti Ya vermek. Almak veya satmak is • 
. Yenler. 

7 - Tercüme ettirmek veya terclime· 
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge 

Saat 18,30 PIA.kla dana musikisi. 10,30 
tirmiştir. Konferaruı Eminönü halkevı ne§riyat kolu 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.. namına Nusret Safa. 20,00 Nezihe ,.e arka -

~. ncllii ıı;ermek veya almak istiyen· 

maz. 
Vakit Propağanda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lstanbul 
Po3ta kuiuıu 46 Telr~>n 24370 
Tclgıraf: P .. opaganda Yakıt 

-<!aşları tarafından TUrk musikisi ve tonik ş.ır 
kıları. 20,30 öıpA:- Rıza taraf1nd"n arapç:ı 
söylev. 20,2:1 Blmcn Şen \•e arkadnş!arı tare· 
fmdnn Türk mustklal ve halk ~arkılnn. (Sa 
at ayarı. ) 21,lCi orkestra. 

Sa.at 22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi gUnUn programı. 23,30 Plt'ıkla sololar. 

j opera ve operet parçaları. 23,00 Son. 

Mahcuz ve paraya çevrilmelerine ka
rar verilen ve tamamına 6500 Jira kıy • 
met takdir olunan Büyükadada Maden 
mahallesinde Ayanikola sokağında yeni 
48 No. ile ıniirakkam sağ tarafr Dereiçi 
sokağı arkası sokak önü Ayanikola cad
desi solu Tevfik oğlu Eşref hanesile 
mahdut bahçeli bir evin beşte bir his -
sesile yine Büyükadada Nizam mahal -
lesinde Dil sokağında eski 35 yeni ı sa
yrlr ve tamamına 2300 Jira kıymet tak
dir edilen dört tarafı yolla mahdut bu
lunan bir bostanın on iki hisse itibarile 
iki hissesile ve yine Büyiikal:lada Nizam 
mahallesinde Kamino sokağında eski 35 
yeni 1 numara ile kayıtlı ve tamamına 
1200 lira krymet takdir edilmiş olan dört 
tarafı yol ile mahdut bulunan çamlık 
mahallin on iki ' hissede iki hissesi açık 
arttırmaya konmuş olup 28-7-937 ta· 
rihine müsadif çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar ldairemizde birinci art
tırmaları icra kılınacaktır. Arttırma be
deiatr mezkur gayrimenkulatın mukad· 
der kıymetlerine nazaran satılığa çıkarı 
lan hisselere musip kıymetin ~ 7 S ni 
bulduğu surette alıcıları uhdesine iha • 
lesi yapılacaktır. Aksi halde satış art -
tırmaya talikan geri bırakılacaktır. 

Arttırmaya girmek isteyenler mez -
klır gayrimenkulata takdir edilen kıy -
metten satılrğa çıkarılmış hisselere isa • 
bet cıden kıymetin N" 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın teminat 
m ektubunu vermeleri iktiza eder 

1424 numaralı icra ve iflas kanunu -
nun 119 uncu maddesine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmayan ipo -
tekli alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı mlisbiteleri ile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile sabit ol
mayanlar satış bedelinin paylaşmasın -
dan hariç kalırlar. 

Mezkur gayrimenku!atın nefsinden 
doğan ve satış nihayetine kadar tera -
küm edecek bina, vakıf icaresi tanzifi -
ye ve tenviriyeden mütevellit vergi mü
kcllefiyetlerile resim ve delHiliye satış 
bedelinden istifa olunur. Yirmi senelik 
vakıf .. taviz bedeli ise alıcıya aittir. 

Evsafı: 

Maden mahallesinde Ayanikola soka· 
ğında 48 No. lu bahçeli ev. 

Zemin katı: Mozayık döşeli olup bir 
ant:c taşlık üzerine üç oda .. bir yemek 
odası bir hela ve içinde çamaşır kaza
nı ve teknesi ve tulumbası mevcut bir 
matbah. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde ıdört o-

da, bir helii ve iki tarafta balkon var. 
ikinci kat: Bir sofa üzerinde be§ oda, 

bir hela ve önünde balkonu olan bir sa
lon. 

Bahçe mahalli: Zemini arızalı olma
sı hasebile muhtelif sedlerle tesviye e • 
dilmiJ olup etrafında duvar ve ön duvar 
ise set halinde ve bu krsım duvıar ise de
mir parmaklıdır. Bahçe içinde ve kö§k 
vaziyetinde olan işbu evin önüne tesa -
düf eden kısım muntazam tarhlı çiçek 
bahçesi olduğu ve mezkur bahçede bir 
kuyu, bir laklı havuz, çam, palmiye, zck
kum ve sair nevilerden kıymettar ziynet 
eşçarı ve yerli çiçek fidanları varldır. 

Mezkur binanın zemin katı kagir, 
ilst katlar ahşap ve yağlı boyaUdır. Bah 
çeden taş merdivenle cepheden birinci 
kata çıkılır. Kapı ve yan taraflarda ay • 
nca bir kapı ve bahçe kapısı dahi iki • 
dir, 

Mesahası: Umum mesahası 1185.5 
metre murabbaından ibaret olup bun • 
dan 152 metre murabbaı bina zemini, 

bakıyyesi bahçedir. 

Nizam mahallesinde Dil sokağında 

eski 35 yeni 1 No: lu bostan: 

İçinde ı 5 metre murabbaı bir kat taş 
ambar ve 48,80 metre murabbaı kıs • 
men kagir ve kısmen ahşap bir kat ha • 
ne ve bir çimento ocağı havi bir ta§lık, 
biri küçük iki oda, bir hela mevcut o • 
lup dut. incir ağaçlan ile ve cadde ci
hetinde dahi orman halinde cam ağ"!ç
ları ve kayıt mucibince de altı kuyu var

dır ve kısmen taşlıktır. 

Umum mesahası: 33005 metre mu -
rabbaından ibarettir. Nizam mahallesin
de Kamino sokağında eıki 35 yeni 1 No. 
lu çamlık mahalli: Bu mahal orman ha -
linae çam ağaçlarile muhat ve kısmen 
taşlık olup cadde kenarındadır. Ve u • 
mum mesahası 2415 metre murabbaı. 

dır. 

Daha fazla izahat almak isteyenlc:rin 

1_ 7_ 937 tarihinden itibaren tlaire • 

mizde açık ve asılı bulundurulacak art -
tırma şartnamesini 932/ 577 numarah 
dosyasına müracaatla icap eden izahatı 
alabilecekleri ilan olunur. ( 361 O) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKl\IAN HEKiM 

Dahiliye Mütehauı .. 

Pllzardan başka gtlnlerde ogtedf'n Mnra 
Bll&I ı2.5 tan 6 yaı kııcı.ar btanbulda Divan 
yolunrt11 ı ıo.t ı numaralı nususı kıı.blnestn<!t 
tıruıtalannı kabul eııer. Salı. cumıırtesl gUD 
ıerı sabah ··o.5 - 12 .. ııaatlerl tıııklkl rukaraye 

mah.sıu!tur Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kııılık telefon: 210H. 



1 Emniyet SandıAı ilanları 

Sekiz taksitte 
Apartıman ve 

satıhk 
yah 

1 

Muhammen 
SEMT! 

Beyoğlu Hacım.imi mahallesi Kumbara. 
cı sokak eski 78, 80, 82 yeni 104, 
106, 106/1, 106/2 No. lı 

Tophane Firuzağa, Hasan.ağa Bahçe. 
çıkmazı eski 7 yeni 9 N o. lı 

1alatada Yenicam.i eski Balıkpazan 
.!8.ddesi eski 23, 25, 27, 27 mükC;:rrer 
yeni 29/2, 31, 33, 351 37, 39 No. h 
Beyoğlu Meorutiyet mahallesi Mehtap 
sokak eski 17 yeni 21 N o. lı 

C t N S ! kıymeti 
Lira 

Altı daireli, üç dükkAnlı, üç 
dairesinde banyo var. Su, e. 
lektrik ve havaga.zini havi 
Y.8..rgir apartıman. 14.500 

Üç buçuk katta üç daire, iki-
şer odayı müştemil bir apar
tınıanın tamamı. (Su, elek. 
trik ve kuyusu vardır.) 3800 
Dört katta 25 oda üç mağaza, 
bir baraka ve su, elektriği 
havi bir hanın tamamı. 15000 
tJ ç buçuk katta Uç daire, altı. 
şar oda, banyo, su ve elektrL 
~i havi bir apartımanın ta... 
mamı. 9000 

Büyükdere Büyükdere caddesi eski 121 !ki katta iki daire, on bir oda, 
Y.eni 120 No. lı banyo, su, elektriği havi bah. 

çeli ve kayıkhaneli bir yalı
nın tamamı. 

Boğazi~ Yeniköy Osmanreis sokak es. 1ki katta on üç oda ve deru
Ki 313 yeni 361 No. lı nunda yarım masura maile. 

2iz, elektrik ve Terkos suyu. 

4500 

ııu havi sahilha.ne. 3500 -- ' 
1 - Arttırma 30 haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 13 ten 

15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin üstünde kalacaktir. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammtn kıymetin yüzde onu nisbetinde 

pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsa.vi 
taksitte ödenir. Taksitler yiizde beş fai~ tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrbıenkul Sandığa birinci derecede ipo. 
tekli kalır. 

Kültür Bakanlığından: 
. 1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Fransızca, 
Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak istiyenler için bu yıl sınav yapılacaktır. 

2. - Sınavlar 1 eylQl çar§amba günU İstanbul tlniversitesind.: ba§lıyacaktır. 
3. - Smava girmek isteyenlerin: 
'.A) - Türk olmaları, 

B) - 20 den aşağı ve 45 den yuliarı yaşta olmamalar:, 
C) - Hüsnühal erbabından olduktan, cinayet ve cünha nevin.den mahkQ -

miyetleri olmadığı hakkında Mahallt vilayet veya kaza idare heyetinden bir maz· 

bafa ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesna o
lup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir. 

-
... --Dr. İHSAN SAMt ___ l 

·--~ uad ve PlaJı GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

KıRUN doktoru 
Necaetln Atasagu11 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabuJ eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadaı 

muayene parasızdır. 

Z AY i 

339 senesi İzmir Dumlupınar ilko -
kulundan aldığım diplomayı zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

Yalova: Merkezköylü katibi Mahmut 
Muhtar özbay. (V. N. 22358) 

uadJX!te!&fl 
Montekarlo Geceleri 

AylıA 

3 aylık 
6 aylık 
't'ıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Memleket 
itinde 

95 
260 
475 
900 

fUenıJeket 
wemda 

135 Öl'f. 
425 K.l'f. 
820 Km. 

1600 Kr~. 

•rarlleslnden Balkan birliği için ayda otuz 
kuru§ düşülür. Posta birliğine glrnıfyen 

yerlere ayda yetmiş beşer kuru§ 
zammedilir. 

Türkfyenln her posta merl•ezlnde 
l\URUNa abone y:ızıJı:r. 

Adres değişUrme ücreti 25 kuruştur. 

Sahibi: ASIM US 
Nesrlyat Dlrektörtl: Retik Ahmet Sevengtı 

• BU AKŞAM 

ured •• u • 
ır 

ve arkadaşları konseri 
Saat 2 2 de ba!Şlayacaktır. 
Ayrıca dans ve muhtelif eğlenceler 

Nafıa Vekaletinden 
2 Temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada Nafia Vekaleti :Malt 

Eksiltme komisyon odasmda 2860 lira muhammen bedelli 22 ton St. 37 ~el 
den betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş muhammen bedelli 250 kilo l 
lik betonarme bağ telinin açık ek:ıiltmesi yapılacaktrr. 

Ekııiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kuruştur. 
İsteklilerin 2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de komisyonda hazır btl 

rr.aları lazımdır. (1592) (3441) 

elektrik kaynak telleri ile muhanutle 
deli 13550 lira olan oksijen kaynağı isin tel ve çubuklar 6. 8. 1937 cuma 
saat 15,30 da ayn ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 lira ve 0 

kaynak telleri için de 1016, 25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında İ 
e~is olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gıil'l 

1 --ı1'."30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdrr. 
l Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaydarP 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3535) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1. - Milli saraylar müstahdemleri için yapılacak yüz on dokuz takım. 

elbisenin mevcut nümunelerine ve şartnamesine uygun olarak imali a~ık ek51 

ye konulmuştur. .. 
2. - Eksiltme gününe kadar (Pazardan başka her gün) saraylar müdU 

kalemine müracaat edecek olanlar mevcut nümuncleri görebilecekler ve şar 
meden bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3. - Açık eksiltme Temmuzun dokutıi'ncu cuma günü saat on beşte 
mabahçede saraylar müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

1 4. - Muvakkat, teminat yüz elli liradır. Bu paranın eksiltmenin yapr 
ğr vakitten bir saat evveline kadar mal sandığına yatırılmış ve makbuzurıu 
siltme heyetine verilmiş olması lazımdır . ( 3485) 

D) - Her tlirlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızaların· 
dan saliın olduklarım isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. ' 

. E) - En az lis; ve 4, 5, 6 11mıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların mu
adili tahsil görmü~ olınaları. 

Öğretmen okullarmdan mezun olanların en az iki des senesi öğretnicnlik et
mi!t bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı aınav sorulan tlniversite ve Yüksek öğ

retmen okulu talebesinin takip ettiği !ders müfredatından seçilecektir. Bundan 
batka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacakbr. 

5. - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun ı. in· 
ci ·ddesmde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okulu 
yaröğre~enliğine atanacaklardır. 

6. - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Bakanbğa miira· 
caat edeceklerdir. Bu istidaya §U vesikalar bağlanacaktır. 

'A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 

B) - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl veyahut 
ıuretlerf, 

C)' - Hüsnühal mazbatası, 

D) - Mahalli kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sıhhat rapo -
ru, 

E) - Mahalli Killtür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş. 

F) - Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en ıon 1-8-1937 tarihine kadar Bakanhğa gönderilmiş 

blması Iazmıdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi 
noksan gönderilmiş bulunan istildalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 

(1455) (3191) 

Yüksek Öğretmen okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından : 

Yiyeceğin cinsi 

34 kalem ya!I 
sebze 

Mikdan Mecmuu 

L. K. 

19370 Kilo 1157 65 
266600 Adet 806 00 

5600 Demet 56 00 

--
2019 65 

tık teminatı Eksiltme günü 
ve saat ve şekli 

L. K. 
86 82 8-7·37 perşembe 
60 45 saat 14 de açık 

4 20 eksiltme ile. 

151 47 

Yüksek öğretmen okulunun mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yaş 
sebzenin mikdarları şartnamesine göre yukarıda gösterilmiştir. 

Bu yiyeceğin ne suretle eksiltmefe k6nu1duğu ve eksiltmenin hangi gün 
ve saatte yapılacağı ve buna ait ilk teminat mikdarr da gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbulda eski düyunu Umumiye binası içinide yüksek mektep -
(er muhasipliği binasında toplanan satınalma komisyonunda yaudacaktır. Eksilt
meye gireceklerin 937 y1l ıTicaret odasından ve Vekaletten hoareket edenlerin 
Noterlikten alacakları vesikalan ibraz etmeleri mecburidir. İsteklilerin belli gün 
• e .aatten bir saat evvel teminatlannı yüksek mektepler muhasipliği veznesine ya
tırmalan ve prtnameyi görmek üzere Beyazıtta tlniversite arkasındaki yüksek 
öiretmen Okulu Direktörlüğüne ba~vurmaları ilan olunur. (3589) 
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