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Iktısat ve Maliye vekille-111B~şv~kiiimizin--I rimiz dün hareket ettiler 1 Londra seyahati 
1 

-------.- i Müzakereler sonunda 
Seyahat Iran hududuna kadar sürecek 1 askeri ve bahri antaı-
\' malar qapı iması 

muhtemel 
Morning Post gazetesine 11 eylül 

tarihile btanbuldan çekilen bir tel • ı 
graf Baıvekil İsmet tnönü'nün, de • 
niz ve kara akseri erkim; siyasi, ma- ı 
li ve ıktısadi miltehasııslarla birlikte 
Londraya gideceğini yazarken, bu 1 
yolculufun teşrihievvelde yapılması 

muhtemel olduğunu ilive ederek di • ı 
yor ki: 

"Yapılacak müzakerelerin aiya- .1 
si belki de askeri ve bahri mahiyette 5 

1 

aıılaımalar aktedilmesini mucip ola - 1 
bilecefi sanılıyor. 

General İlmet fnönU, Londradan 
I sonra Pariae ıidecektir." 

1 
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i Parasız. m uagent: 

kuponu 
1 Bu kupondan yedisini birik-

1 
tiren ok1iyucumU% KURUN 
doktoruna kendini parasız 

ı ___ !!U:Y~=..~:::,_uı_·r. __ , 

Mlıabakamızda 
kazananlar 

Her gün gelip 
hediyelerini 

alıyorlar 

Birinciliği kazanan B•g 
Sezai K.arsel radyo 
makinesini dün aldı 

Gazetemizin bir ay müddetle ter
tip ettiği resimli Karun müsabakası

na ait hediyelerin verilmesıne ge· 
çen (Umarteai ~ününden itibaren 
başlaİımııtı. 

Müddet on gün oldafu için bir Ud 
güne kadar bitmek llzeredir. Dün 
mllsabakamızda blrlndlifl kazanan 
Haydarpap lhlesinden Sezal Kar
sel ldarehanemlze utrıyarak kazan
dıfı radyo makinesini almıştır. 

J 

Btı11 Sezal KtılWl loazan4ığı 
maldneaUe birlikte tktlsat vekili Celal Bayar ile Mali- daktan rhrimize dönmek tl1.ere tran veya betinde ıehrimisden. ayn~cak

ye vekili Fuat .Ağralı diln Şark seya- sefiri ile sefaret milat.epri da hare- tır. Bu seyahatte kendilerıne kimle • 1 
hatlerine çıkmqlardır. Vekiller, dtln ket ettr iılerdir. rln refakat edecekleri h:: ~l~l- i -----. f 
aat 15 de Zonguldağa kalkan Tarı Ve'dllerin bu seyahatleri tran hu- mamaldaill~r::mberbu=~vetabe~ ı· M a ar 1 cemiyeti defter 1 eri 
vapurile hareket etmltlerdir. Bay Ce- duduna kadar Bllrecek, muhtelif Ka- mUmeu . 
W Bayarla Bay Fuat Ağralıyı vaırve ~ ..... lim&Dlan birer birer gezile- mln edilmektedır. 
parti balkanı Muhittin Vstnııdağ, O- cektfr. tktisat vekllfnfn emrinde Tan ... -A. -·-,---h-•• -.-.-k-t___ Neşrigatımız nazarı dikkate alındı 
fla DilldUrll M:ahmut C'all, Liman u- vapuru ile dilıı hareket eden iktisat aca oyu e 
mum ~ Raufl Manyas, Deniz ti- veklletl ihracatı tefkllltlqtmna m~ 
c&Nt ınUdilrll ımtlt Necdet ve diğer dilr11 Servetten bqka Sami iş Bay ve Çok miJlıim tarihi 
~ mahaft1 erklm uğurlam11ıar- = ~::kP:!~=~~:; eser /er bulundu 
~ ve b&ft11a1nde yapıla- bir &J. bdar aUNoektir. lstanbal, 15 (A.A.) - Ttlrk tarih 

cak tetkiklerde bulunmak ve Zcıapl· kurumunun AlacaJalyilkte devam et

Güzel bir gil şehri 
Eskiden lsviçreye giden turistler şimdi 
Slovanya dağlarını tercih ediyorlar 

B 
Jed, 11 EylUl <Baımuharririmiz·l sına hayret etmlıthn. Bu. defa Yucos • 
den) - Bled YuıOllayyaıım ia • tavyanaı LUbllyana tehn ile Bled su 
tinJlat mevkilerinden biridir. mevldlni 18rdllkten sonra lniçrede 

Baruı tıpla tniçrenin tabii ctızellik • turPm buhranının sebebini daha iyi an
lerl n. -ımnıt bir k8fealne bendyor. Jaclnn. Yuıoata.,..da yabancı aeyyahla
Usunıuıu Gs buçuk, ıenJtlill bir ld .. ra rehberlik etmek için ~lanımt o. 
Jometre bir 

1
m dOfOnOnUs, bu c81Un lan propepnda brotUrlerinin kabmda 

etrafını Jdlyaek ve ormanlı dallarla ~e • ve eft pe çarpacak bir noktasında ıu 
9friniz 810n etrafım Avnıpum ibare1• rutcclininis: 

, sonra 1 "'A-·nıanm ........ en mWremmel su mevkilerinde ıBrllen ..... ..--- en ucm •~.,r-... mem • 
Sibel oteller, pamiyonlarla aUaleyinis. Jeketlf,, 
g81Un bir kenarına da yaz için banyola- Jlarpten enel dllnyanm henıen her 
n koyunu. itte bu çerçeve içinde tanlı bayat bahabbiı IMJnrnmdan mil
Bled'in bir .tulaltm 16• &ıllne ıetir • uri bir ftSiyette idi. Memleketler ara· 
-ı. 

1 
aıııda ktlrt para, da.is meseleleri yok

...., ounwıus. 

Yucoalavyalılar Turllln hareketine ASIM US 
çok ehemmiyet veriyor. Bu mabatla CBow: Sa. ! Bil. 1) 

buralarda son yıllar içinde bUyilk faali· :---..---------1 
yetler ıaateriJmlttfr. Nitekim cmed> de Sa'-dan yu·· ru·· '· 
g6rillen btltlln bOyUk oteller ve paDIİ • !f 
JoaJar Uma bq OD senelik bir faali • 
7etin Dedcealcllr. Montra konelranaı.... Üçllnci saqıfomızdaki 
_ ..... INlpwje sitdlim saman bu· teblili okaqunuz. I 
,.._ mllyoalar larfedilerek yapılmıt o ·ı------------.aı 
- ~ *1 lraP.Jarmın bplı,,.... 

melde olan )lafriyatında yeniden çok ---··- ------ ---., " ............. . ...... 
bakır dem mnan balmunqtar. Bir 
htlktlmdara alt oı ... aôte•el o
Jaa bu meurda albn (Dlyadem), ba
kırdan p)ik heykeli, luaa ldolU, 
dört .Unet kursa, sfimUı kaplar n 
çok sensin •fak tezyinat eşyuı 
çıkmıftır. 

Mmdmln mtl8aadesl nfsbetlnde 
hafriyata denm edilecektir. Ku
rumun Trakyada başladığı haf
riyat da ilerlemektedir. 

Alpalla teker fabrikası civarın
da açılan hl)'ilitin tist tabakala
nnda pyanı dikkat seramik parça
lan bulunmaftar. 

Toptan IHltıf fiyaUle ~ yapraklı bir defter dört bu~uk kuruş, 61 ıaldlelt 
- loarton 1-plı iki renkli bir alfabe ue yalnız beı kıırıq! 

(YaZJSı 2 lneı sayıfada) 

Almanqadaki şiddetli nutukların şiddetli akisleri 

lngiltere son derece endişeye düştü 
Bir lngiliz gazetesi: "Hitler hazırlanıyor, fakat 

diplomatça değil,, diyor •• 
"Hitler Bolşevikliğe lıücumunıı niçin bugün gapıqor?,, 

(Bitkrin ,.,,,.,~ üzerine ecnebi matbuatında ~ıkan f/GZÜan bugün 



.AKluıca ~.J,el<iffu 
:wıs ~ -~ p-, ~ 

Dahili ticaret · eşyası 
ispanya hükômeti Mad-1 

rit'i terk mi ediyor? 
Türkiye sulh 

yolunda 
Millellere misal 

gösteriliyor 

Gümrük muayenesine tabi olacak 
olmıyacak mı? Tetkikler devam edi 

Hükumet elli iki 
Lizbon, ~5. (A.A.) - Diario de Moi-} 

9laa gazetesmın hususi muhabiri, Leon
daıı bildiriyor: 

Madrit hük\tmeti, merkezi terkede • 
rek Valansiya'ya çekilmek niyetinde • 
dfr. Talavera de la Rina'dan bildirildi -
fbıe göre, albay Jaque'm kıtaatı Tala -
vera'nm §imalinde ve Avila'nıtı cenu • 
bunda büyUk bir muvaffakiyet kazan -
mqtır. Baiula, vatanperverler tarafm -
jan if'al edilmiıtir. iki dilftDan uçağı 
dtltiirillmil§tür. Toledo'nun iggali için 
oldukça kuvvetli olan Mekuedo mevzi -
'1in alınması kalmqtır. Bu mevzie hü -
cum fçüı de buırhklar ikmal edilmif 
bulunmaktadır. 

JIOKOMETE GöRE VAZIYET NE 
MERıKEZDE? 

Jladrit, 15 (A.A.) - SU bakanlığı 

teblif etmiftlr: 
Aaturya'da millaler, dün mağlup e

Clilen hl kolmıun mütebaki kolunu da 
tamamen imha etmişlerdir. 

Aragon cephesinde, hükfimet kıtaa -
:tı Tardienta'ya doğru ileri hareketleri -
ne dev:am etmetkedtrler. 

Alkazar ve Toledo'nun bombardıma-

asiyi idam etti 
nı devam ediyor. Asiler mukabele et
memiılerdir. 

52 F AŞIST iDAM EDiLDi 
Alicante, 15 (A.A.) - 19 temmuzda 

şehri zaptetmeğe kıyam etmif oldukla
rından dolayı halk mahkemelerince ida
ma mahkfun edilmi§ olan o1li iki faşist 
idam edilmiştir. 
MARKSiSTLERiN T AARROZLARI 

Jerez de la :frontera, 15 (A.A.) -
Marksistler, San Sebastien'deki yüksek 
ailelerin kadınlan ile genç kızlarmı 
kendileri ile birlikte Bilbao'ya gitme -
ğe icbar etmişlerdir. 
GENERAL MOLA NUTUK SöY· 

LEDI 
Burgos, 15 (A.A.) - General Mola, 

dün akpm bir nutuk sö'ytemiı ve ez • 
cümle şöyle demiştir: . 

Muzafferiyetimizden sonra İspanya 

nın Avrupada, yfiksek bir mevki atma -
smı istiyoruz. Beynelmilel sahada mUn
ferit vaziyette kalmak istemediğimiz gi
bi, eenebi müdahalesi de istemiyoruz. 
An'anevi krallık, muhtariyet meselesini 
halledebilecek yeğane rejimdir. Gaye ~ 
miz, katotik, müttehit ve kuvvetli bir 
İspanya vücuda getirmektir. 

Fransadaki grevler 
-------------------------

Paris, 15 (Hasasf) - IS.üçük an
laşma daimi konseyinin içtimaın

dan sonra neşredilen tebliğde üç 
devletin harici siyasetlerinde mil -
!etler cemiyeti misakından ayrıl

mamanın esas olduğu tebarüz ettiril· 
mektedfr. 

Ba arada, küçük anlaşma devlet 
feri M.acaristanın muahedeleri boz
ma siya.setini tenkit etmekte ve bu 
hususta Türkiyenin boğazlar mese -
lesinde gösterdiği misalle, muahede
leri Milletler Cemiyeti misakı dahi -
Jinde, anlaşma ile halle çalışan siya
seti takdir olunmaktadır. 

lngiliz kralına 
suikast 

Ankara, (Telefonla) - .Bazı ga
zeteler dahili ticaret eşyasınıı1 güm· 

rük muayenesine tabi tutulmaması 

etrafında alakadar vekiletler ara
sın da görüşmeler yapıldığını yazmış
lardı. 

Gümrük ve inhisarlar veki!etin· 
den salahiyetli bir zat, bu hususta 
bana şöyle demiştir: 

- Nakliyatın daha çabuk ve ko
layca yapılabilmesini temin için alı· 
nan n dtişünlilen tedbirler arasın• 
da, bir Ttlrk Iimanmdan diğer bir 
Türk limanına denizden dahi tltaret 
e91ası gönderildiği takdirde bu 
eşyalann mahre~ gümrttfilnde olclu· 
ğu gtbl mevrit gümrüğünde de mua· 
yeneden iJltisnası ·ve yahut bu mtıa· 
yenenin bazı istisnai vaziyetlere has
n muvafık olup olm11aeajı da var· 
dır. 

'teklletlmlzee bu hususta almmıt 
bir karar yoktur. İncelemelere de • 

Bı·r b . el /ı t vam edilmektedir. 
ecne ı ef1 e Bu mesele etrafında kendllerlle 

tarafından hazırlanmış rfirü,ttiitlm ilgili diğer bazı zevat 
Londra, 15 (A.A.) - Mac Mahon en bllytik mahzurun ktlçilk kabotaj 

Old Bailey mahkemesinde 1933 se· hakkına malik bazı müesseselerin ve 
nesi ilk te§I'ininde ecnebi bir devlet bu arada deniz yolları idaresinin 
le münasebette bulunmuş ve 0 dev- vapurlarını sahillerimizden gayri 
let hesabına casusluk yapmağı ka· komşu memleketlerin yakın limanla· 
bul etmiş olduğunu itiraf eylemiş • rına da göndermesinden doğduğunu 
tir. söylemltler ve eğer kabotaj hakkın· 

Yavaş yavaş siyasi sahaya giriyor 

Mevzuubahs ecnebi devlet, 16 afus dan .istifade eden müess~elerln bu 
tosta sekizinci Edvardın hayatına haklarını yalnız ahillerimız arasında 
kastetmek •e ilk defa muvaffakıyet- kullansalardı, halkımızı ve tüc
sizllğe uğradığı takdirde teşebbüsü- carlarımızı bu zorluktan kurtarmak 
nü Fransacla tekrar etmek teklifin. daha fazla imkln içine girmit bulu· 

Paris, 15 (A.A.) - Dün akşam- Federasyon, mensucat patronlanaı de bulunmuştur. nurdu, demitlerdir. 
lanberi Remiremont mensucat fab- halk cephesi hüld\metini devirmek Mac Mahon, bu ecnebi devletten . B~unla beraber, tekniği en ileri 
rlkalannın 3700 işçisi de grev halin- istemekle ittiham etmekte ve icap alinış olduğu parayı War Office'e gıtmış memleketlerin. mevzuatın· 
fedir. ederse hük6metin işini kolaylqm- tevdi etmiş ve fakat Offfce'in ken- da den1ız. nakkliyatındbö~ dahili ticaret 
~ ••• .u- Mr..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~aıı~~d~is~i:n,e~mükA.fat vermemi• oldnh eşyası çın onmuş yle kontrol ve 

ltpl etmişlerdir. Maamafih Lille nı işgal edeceğini bildirmekte ır. -..ım9nn =ı ~ .. nu m.flfitt'tlftdtı1P.'rU!Pi. WılA: ...... "'* 
mmtakasındakl grev umumi encll§e- Binaenaleyh grev, 80Byal sahadan 

.. erkezt sıkletini taşımaktadır. yavaş yavaş aynlarak .ıyuet •- Ingı·liz kralının Beş senelik 
Vasiyette serginliğin hafifliyec~ hasma intikal etmekteclir. / ğfne dair hiç J>lr alimet yoktur. Bu sabah bahriye için aletler ya- h t• Sanayi p anımız 
Grevciler komitesi bu sabah pat- pan bir müessese amelesi de grev seya a l Ankara, 15 (Telefonla) - Beşse-
lann tekliflerini reddetmiş ve Uln etmiştir. nelik sanayi planı bu ay sonunda 

bu karannı iç bakanı Salengroya bil Diğer taraftan hali inşada bulu· Siyasi neticesi itibarile vekiller heyetinin tasdikine sunu-
dlrm~r. nan J>unkerk zırhlısmm krokilerin- b h lacnktır. Şimal mıntakası umumi hizmet· de çalışan 30 resim amelesi de ırev ir atve saqılıgor Gizli tutulmakta olan p1Anın ge- J 
Jer federasyonu da grevcilerle mtl· yapmııJardır. İngilizce News Chronicle gazete- lecek ay içinde ilanı muhtemeldir. 
:te&anit bulunduğunu illn etmiştir. si, kral Edvardrn prk seyahatinin siyası mahiyetini ıu tekilde bü1a. Harbiye mektebi 
~vusturyada eski 

mesele 
Yugoslavya 
intibaları 

sa etmektedir: A k 
Kral lnıüteredea aynldığından- n araya taşınıyor 

beri Yunan kralı Yorgi, Yunan baş
vekili Metaksas, Ttlrklye cumurbaş
kanı Kamil Atatürk, Bulgar kralı 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ha~bl· 
ye mektebinin lst&Jıbuldan Anka· 
raya nakUne başlanılmıştır. 

Bu münasebetle, btiyiik bir 
sim yapılacaktır. Merasimin pr 
mı hazırlanmaktadır. 

Vcın gölünde iskele 
kuruldu 

Ankara, 15 (Telefonla) -
gölünde santiye iskele ve kızak 
melleri merasimle atılmıştır. 

Gölde, işletme işlerini teftiş 

mek üzere Vana gitmi§ olan d 
nakliyatı umum müdürü Bay 
şehrimize dönmUşttir. 

Orta tedrisat kadro/ 
tast ık edildi 

Ankara, 15 (Telefonla) -
tedrisat kadrolan maarif vekil 
tasdikine iktiran etmiıtfr. 

Bay Saffet Ankaa, eumartesl 
ntt lstanbula hareket edecektir 

Iran transit yolunda 
inşaat 

Ankara, 15 (Telefonla) -
transit yolunun Karaköse -
hududundaki kısmının şöseye çe 
mesl işine yakında başlanılacaktı 

Kokdağ ile Erzurum ve Kara 
se arasındaki yüksek mıntakal 
da yapılan on sığınak inşaatı bit 
tir. 

Yolun tehlikeli yerlerinde )Ol 
tarın şaşırmamalarını temJn için 
nulacak olan işaret direkleri de 
marn lanmıştır. 

Değiştirilen kaza 
fle n•hiqeler 

Ankara, (Telefonla~ - Van vi 
yetinde Gena!J kazasına bailı Muk 
nahiyesi görülen lüzum tize 
bu kaza ve vilayetten alınarak bil 

ernar azasına bag anmıŞiır:_.• · 
Ilozat kazasına bağlı Germil a 

hiyesi bu kazadan alınarak büt 
klyletile birlikte Demir adı ile 
vacık kazasına bağlanmıştır. 

Ecza tarifesi 
Ankara, 15 (Telefonla) - Sth 

ye vekaletinin yeni bir ecza tarif 
yaptıtı haberi doğru değildir. 

Vekalette bu işle alakadar ze 
tın reyine göre, bugtin tatbik 
mekı., olan tarife hem halkın 
hem de eczacılarm menfaatlerini 
ruyacak bir şekildedir. 

Onun için, yeni bir vaztret h 
ehmeaya kadar dejiştfrllanfll 
Z11U bahis delildir. 

Yeniden şiddetlenmek 
tehlikesini gösterdi 

Botla, Yugoslavya kral naibi prens --------~-----------------------ıo.-~ 
Pav1, Avusturya cumttrbaşkanı Mile· M • ı C • t • d f I 1 
las, Avusturya başveklli Dr. S<'hU· 8 a r f 8 m 1 y 8 1 e e r e 
sdınfS, ve Matarlstan kral naibi a- · 

:Viyana, 15 (A.A.) - Beimvehren
ler reisi muavinlerinin eski reisi bin· 
'811 Feyin, tekrar eski mevkiine 
aeçirilmesl hakkındaki kararlan, teş 
illl1 reisliğince bir isyan teşebbüsü 
olarak tavsif edilmektedir. 

(UafflGIU I Utride) 

tu. Turistler için de eğlence ve istirahat 
şehirleri ve mevkileri arasında ucuzluk, 
pahablık aramağa lüzum ıörWmiiyor • 
du. Halbuki bugün artık bu vaziyet de
ğişmiştir. Seyyahlar iatirahat için bq
ka bir memlekete giderken her şeyden 
önce o memleketin ekonomik fl1'llan • 
ru göz önünt. getirmektedir. Tabii ola • 
rak bu prtlann batında da ucuzluk 
noktası gelmektedir, (LUbliyana) da 
bir yabancı günde elli dinara kadar pan
siyon bulabilir. Elli dinar ise Ttlrk pa
rası ile bir buçuk lira demektir. LtUıı:ı 
pansiyonlar yüz liradan baflar. 

drna Macar hariciye nazırile gör6ş
ttl. Neşrıqatımı~ nrnaFı dık4ate -alındı 

Mesullerin teşkilattan çıkarılma
Ja:ı beklenmektedir. 

protokolü 
üzerinde 

eni temaslar yapılmaia 
baılandı 

Boma, 15. (.A..A.) - Musollni Roc· 
• DeIJa Camminate'cle Bay Sdı· 

cU'l kat>al etml§tir. 
İtalyan clıt fıleri bakanı Cianom da hazır balundufa ba mfill
uzaa ve ••imi olm11Ştar. 
ltalyada komün;st 
tqkililı yoktur 

Blcd'c gelince; burası daha lüks bir 
yerdir. Burada panıiyon ücretleri daha 
ytUıı:Sektir. Ea yUkaek bir otelde yUs 
kırk, nihayet ild yüs dinara ~yon 
ıurctile oturulabilir. 

Bize verilen maltmatr gare ıeneclt 
LUbliyana'ya gel .. 9 ecnebi aeyyahlarm 
mikdan elli ile ....... dadlr. 
Bled'e geldiğimiz vakit burada otelleri 
de tamamen dolu bir halde bulduk. An• 
laplıyor ki Yugoslavlann turinD uba • 
BIDda açtıklan UctJZluk rekabeti mUhim 
bir tesir yapmqtır. Şimdiye kadar tı • 
viçreye giden Avuatu Macar • 
1ar Slovaııya dağlanm, 
kilerini tercih etmekt 
ve Amerika ıeyyahlamun 
kısmı bile bunlara geımelite r. 
yana ile Bled bflyük Avmpa fimendlier 
hatlarmm üıtUf.de q1an Zafrep'ten bir 
kaç saat 4118afede ohlub ~bi AdriY.'l • 
tik'in en mühim iskelesi olan Tiryeste· 
den de ancak beı aaadik bir uzaklıkta -

Ayni zamanda ziyaret etıiii mem· 
Jeketlerde müteaddit devlet rica-
li ile tanıştı. 

Ehemmiyetli olan nokta, bu se
yahatin hariçte lngiliz siyasetinde 
bir ham olarak tefsir edilmesidir. 

Umumi kanaate göre, kralın ziya· 
reti, şimdi münfesih olan Akdeniz 
anlapıalanna cla)all olmuş ıtıemle • 
ketlerde, lnglttereye oı.. itimadın 
la4fJfllae pk yardnıt elmfttlr. 

Beşler konferansı 
gene toplanamıyor 
Londtaı 15 (A.A.) - ı11 malbıat 

-1makta oJaıı mahatiı Lokarnocular 
konfeı'f.Damm öntlm~ tepiniev
vel ayuµn tıçtıncU h&ftunıda bµrad& 
toplanmaama ihtimal v~. 

Beuter ajaıısı, Lok&ftıc> konferan· ı 
~ en ca'buk ~e toplaıı
mal!DJJl ttmdl tahakkUk etmlf oldu
funu bildiriyor. 

dır. Bu coğrafi vasiyet de bu.ralardaki 
tarhnn harebtlnfn faklpfma yardım et· 

tnefttecUr. 

ASIM US 

Dün "Tlirk Maarif Cemiyet[ na· ( 
mına defter itlerlle alAkadar o
lan zatı görere)Ç, defter ıneteleel 
etrafında rica ettiğimiz maltmntı al 
dık. 

Bu :zat muharririmtze: Çocukla· 
rına defter almak için "Tilrk Maa
rif e.,mlyeti,, nin defter işlerini ya. 
pan ticarethaneye müraeaattaı bulu
nan doktora karşı gösterilen mtlşldi
Jlttan dolayı teessirbtl beyan eir 
miş ve bu hususta lAzmı gelen teşeb
büsiin yapılarak bundan sonra 
depodan defter almak lstlyenlen im 
k~n c.!ahilinde kolaylık gösterilmesi. 
nin tt-min edildiğini ve "Türk Maarif 
Cemiyeti,, defteri almak istlyenlerin 
rekabet hissinden azade olarak 
satmak arzuunda bulunan btitfin 
perakendecllerde bulundurulm&.• i
çin ieap eden tedbirlerin ahnd·ğını 
bil dinniştir. 

"Türk Maarif Cemiyeti.. defter 
işinde satış ntsbetinde bir nridat 
temin eylediğinden bu defterlerle 
bUtiln mekteplerin ve bilhassa çocuk 
babalannın alakadar cJmalan şaya· 
nı temennidir,, demfşHr. 

Biz de bu temenniye iştirak ede 
rlz. Ancak defter flyatlanm plya• 
sada mevcut diler iyi kAğıtlı defter· 

ter •eıaeslne tndirmellte .bunan 
rtimhln artacağını batırlahrız 

Untlmlzcle 61 sahıfelı iyi ba 
dan bir klğıchl fki renkli olarak 
sılmış bir kÖ) lü alfabesı var Bu t 

•miz tahılı kitap zarif bir kar 
kap içindedir. Ve üzerindeki fiyat 
5 kuruştur. 

Yurt çocuklarını hevesle okurll 
ğa sevkeden bu kitap içiJJ verilen 
ra yalnız beş kuruş olduiu ve bu 
tap çocuğun eliacle hiç yıpran 
dan bir selle durduğu halde bu 
yaZ1 öğretmek için bugUnkU fbat 
ra nazaran verilen defter par 
hayret edilecek bir miktarı bul 
tadır. 

lPrıı~klarını kolaylıkla ok 
mJJj ~ ucuz kitap işim 
val ~e bafaran ve bu sat:ıa 
bft bmetleri dokunan M~a 
V i deftd ğlle de mefgul 
1 ek dfleğintleq kendimizi• 

'l'ttn;ki fsoanvava 
~ tmek istiyor 

Parf9t 15 - Lizbondan blldirU 
ğine gör4l. Troçki Barselona kabulf 
çln Katalbnya hilkuIQetinden m ·· 
de istemiştir~ 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Romanyada parti ciddiyeti 
Bu 

El ve ev işleri sergisi 
ciddiyet 

yabancılar 

yahut ciddiyetsizliği 
nasıl ölçmelidir? 

Bu muzır hale bir nihayet veril
melidir. Milli köylü partisi yalnız 
memlekette bulunan iptidai madde
leri i§lcten sanayii rasyonel bir yar
dımda bulunmağı teemmüllendirmiş
tir. Fakat tufeyli sanayi hiç bir hi
mayeye mazhar olmamalıdır. Ecnebi 
malının memleketimize mUmkün ol -
duğu kadar serbest girmesine imkan 
vererek kendi sınai mahsullerimizi de 
daha karlı f iyatlarla yerleştirmek 
çaresini temin etmeliyiz. Böylece 
fiyatların tanzimine imkan hasıl o
lur. Eğer fiyatların indirilmesi Kar
tel tröstlerin faaliyeti dolayısile müm 
kiin olmazsa milli köylü partisi bü
tün bir plan hazırlamıştır. Bu plan 
faaliyete getirilince bu kudretli teş
k ilat fiyatlarını hemen hemen istih
sal derecesine indirmeğe mecbur ka

bir şekilde saflarını kuvvetlendirmek
tedir. 

29 Birinciteşrinde 
san'at erbabı 

açllacak sergiye hangi 
iştirak edebilecek? 

Romanyada nazilik, an'anevi Ya
hudi düşmanlığından, Alman ajanla
rının maddi yardımlarından, Alman 
ticaretile Fransız sermayesinin düş
tügü tezattan ve gazete kavgasından 
kuvvet alır. 

Muvaffakıyet gösteren eserlere para mükô.f atı veriliyor 

Yahudi düşmanlığı romantik bir 
maziye maliktir. Bazı ticaret mües
seseleri de naziliği teşvik ederler. Ro
manyanm ithalatının yüzde 25 mik
tarını Almanyadan yapar, yüzde 29 
ihracatını Almanyaya gönderir. Bu
nun Romanya politikasında tesiri ol
duğunu kabul etemk lazımdır. 

Bükreşte en çok satan iki gazete 
idi: Diminiata ve Adeverul bu iki ga
zetenin gündelik satışları 150-200 
bin arasında idi. 

lacaklardır. Bu gazetelerin sahibi Yahudi idi. 
• • • Nüfuz ve satışı itibarile bu gazetelere 

Bu kısa izahattan istidlal edildiği rakip olan da Universuldi. Universul 
ve<;hlle milli köylü partisi küçük gazetesi Uç ay evvel eski maliye nazı
k öylü mülkiyeti ve kooperatifi üze - rı Stelian Pebescu'nun eline geçti. Bu 
rine istinat eder. Sosyalist temayül- eski politikacı nasyonalistlere önayak 
lcre tamamen muhaliftir ve yalruz oldu. Yahudi aleyhtarlığı yapmak is
bu parti köylil sınıf mı yükselterek tedi. Müthiş bir polemik sokaklara 
komünizme kar~ı k:ıt'i bir kalkan teş- kadar indi, silah malum.,. 
kil edebilir. İki gazetenin sahibi Çraur Yahu-

Köylü smrfınr yükselterek ve tü- didir. Yahudiler aleyhine Universul a
feyli unsurlarla mücadelesine im- teş püskürmeğe başladı. Ayni zamanda 
kan vererek milli bir konstrüksiyon Adev~rsul ile Dirniniatanın Bolşevik 
tatbik etmeği emel edinen yegane pro~a?andacısı. olduğunu ileri sürdü. 
parti olduğu gibi, yalnız bu parti Bu ıkı gazetenın sokakla~~ yaktrrıl
sosyal inkilr1bırun esasmı koopera.s _ masma kadar varıldı .. Tabıı bu arada 
yonda bulmaktadır. nazi hareketi propaganda bakımından 

Avrupanm yegane boyar münevver istifade etti. 
ve üniversite profesörü olan Sakallı 
Yorga, kendi partisi namına fikirlerini 
Pol Morana şöyle hi.ilasa ediyor: 

ooışevılfrutlill~~lllk'ıa.1131?-. Jltn ~fiP-
.eriniz gibi onlar da zorlu endividüalist, 
hasis ve ekseriya zengindirler. Her 
ev ötekilere arka döner vaziyette
dir. F akat dans etmek için toplanan 
gençlik bizlerin bu müthiş inzivasıru 

Yarmıştır. 

"- Rus ordusu mu? Biraz ciddi 
olunuz. Ne zaman bir Rus krnlmdan 
bahsedildiğini duydunuz? 

"- Ortodoks kilisesi mi? Romen 
milletinin teşekkülünde faydalı bir 
tesiri oldu. Efsaneye göre, papazları
mız safa düşkünüdür. Halbuki onlar 
pek açık fikirli ve ciddi adamlardır. 
Me.-nlcketc çok hizmet ettiler. 

"- Boynrlar mı? Onları ne kadar 
tetebbü ediyorsam o derece takdir edi
yorum. Onlar da efsanenin kurbanı 
oldular. Ciddi ve akıllı adamlardı. 
bugün harap olunca cesurane çalış -
tnağa koyuldular. Ve her türlü teca
vüze protesto etmeden göğüs geriyor
lar. 

"- Üniversite mi? Saflarımızın 
köylü proletarya tarafından tecavüze 
uğraması beni endişelendiren bir me
seledir. 

''- Hnyrr genç nesil evvelkilerinin 
değerinde değildir. Hareketleri şaya
tıı eseftir. Tahsil eden genç kızlar 
boya sürünüyorlar ve delikanlıları 
baştan çıkarıyorlar. Bu çapkınları 
ders tsnasmda bile tekdire mecbur o
luyorum . Vaktile böyle ııey görülme
mişti. 

••• 
Gene Romenler partilerinin intihap 

faaliyetlerini ve bu intihap faaliyet
lerine beledive reislerinin, valilerin 
l.JQ.~11 J:.UU.U.Ul&~.1.V """".a."'w.&b.a.u.& ,.., ... __ .. ., __ _ 

Bir belediye reisinin intihap san· 
dığını açtırmamak için belediye dai
resini yaktığını söylerler. Bir valinin 
muhaliflere karşı silahla mukabele et
tiğini söylerler. Ve buna hiç hayret 
etmezler. 

Epikürsüz Epiküriyenler için hiçbir 
tezat yoktur, sadece gülümsenecek 
mevzular vardır. 

Liberalizmi kabul ettikten 
sonra onun zıddına hareket etmenin 
manasızlığmdan bahsettiğim birisi gü 
lümsiyerek bana şu cevabı verdi: 

•·- Bizi bir İngilizin anlama.sına 
imkan yoktur. 

Partilerimizin ciddiyetlerini, cid
diyetsizliklerini bize göre ölçmelidir. 

Senenin 
muvaffakıyetf 

SAKARYA 
sineması 

(Eski Elhamra) 
Her şubede derin ihtisasları olan bir 
heyet ·tarafından idare edilecek ve se
nenin en son muvaffakiyetıerine sah
ne olacaktır. 

Ruam mücadelesi 
Jstanbalda 1 1 eşrinev

velden itibaren 
başlıgacak 

El ve ev işlerinin himayesi için İk
tisat vekaletinin kararile 29 birinci 
teşrinde açılacak olan sergi hakkın· 
d:ı.ki hazırlıklar bitmek üzeredir. Bur
sa ve havalisinde bu hususta temas
larda bulunan sanayi müfettişi Daniş 
dün §ehrimize dönmüştür. lstanbulda 
sergiye iştirak etrafındaki hazırlıkla
rı yapmakla meşgul olan heyet de dün 
vali ve parti başkanı Muhittin Üstün
dağı ziyaret ederek vaziveti anlatmış
lardır. Aile sanayii ve küçük san'atla
rın teşviki için hazırlanan ve 29 bi
rinci teşrinden 15 ikinci te~ine kadar 
sürecek Ankara sergisinin eski devir
lerde çok fazla ihmal edilmiş olan kü
çük san'atlann yeniden büyümesi ve 
alaka uyandırması için çok iyi netice
ler vereceği muhakkaktır. 

tktisat vekaleti sergiye iştirak e
deceklere hiç bir külfet yüklememek-

. tedir. Serginin tertip ve tanzimi İkti
sat vekaleti miisteşarı Kurtoğlu Fa
iğin başkanlığı altında, ikinci reis sa
nayi umum mUdürü Reşat, İstanbul 
ticaret ve sanayi odası reisi, Türkofis 
merkez müdürü .Akil Gün, Topkapı 
müzesi müdürü Tahsin, ve sergiler 
fahri müşaviri Sadettin Rifat'tan mü
rekkep olarak teşkil olunan bir komi
teye verilmiştir. 

Elişleri sergisine gönderilecek eşya 
üç gruba ayrılacaktır. Bunlar müka
fat almak için sergide teşhir edilecek 
eşya, dedelerimizin ve ninelerimizin 
yapmış oldukları eski eserler, sergi e
vine satış için getirilecek eşyadır. El 
; .. 1 ... ~• ao,.mc:ıhıo i cıt ir.ıı lr P.of!cek kücük 
ean'atlar, kadın terzileri, kunduracı-
lar, şapkacılar, yazmacılar, gümüş ü
zerine iş yapanlar, fırçacılar, tarakçı
lar, kaşıkçılar, düğmeciler, bakırcılar, 
mermer ve sair taşlar Uzerinde iş ya
panlar, halıcılar, brodöri üzerine iş 
yapanlar, tiftikten elle iş yapanlar, 
sedef işleri yapanlar, yorgancılar, top 
rak sanayii ile meşgul olanlar, kutu
cular, torna işleri yapanlar, oymacı

lık yapanlar, sun'i çiçek yapanlar, se
pet yapanlar, fildişi mamulatı ile uğ
raşanlar, tentene ve oya işleri yapan
lar, Eskişehir taşı işliyenlcr, çiniciler 
milli kıyafet ve sair iş yapanlardan 
mürekkeptir. 

Sergiye girmek istiyenler 20 eylüle 
kadar tstanbulda Ticaret ve Sanayi 
odasında elişleri ve küçük san'atlar 
komitesine müracaat etmek mecburi
yetindedirler. Sergiye satmak için gön 
derilecek eşyanın ürerine asgari satış 
fiyatları yazılacaktır. Sergiye gidecek 
bütün eşyanın Ankaraya kadar nakli, 
muhafazası, sigortası ve iadesi ta
mamile lktisat vekaletince deruhte e
dilecektir. 

Sergide teshir edilmesi muvafık 
görülmiyen eşya olursa, g~ne Vekalet 
tarafından snhiplcrinc bütün masraf
ları yapılarak iade edilecektir. 

Sergide satılacak eşya, ancak sergi 
kapandıktan sonra alan adama verile
cektir. Sergiyi ziyarete gelenlerden 
29-30 birinci teşrin günlerilc salı 
günleri yirmi beşer, diğer gi.inler be· 
şer kuruş duhuliye alınacaktır. 

Sergide muva.ffnkiyct gösteren e
serlere nakdi milkafat il e beraber ma
dalyalar da verilecektir. Mükfıfatlar 

" - Diktatör mü? Ne i ~e yar:ır ki? 
!Iıç bir millet Romen milleti kadar 
kolay idare edilemez. Şimdiki parla -
mento ile bile bu milleti idare ederim. 

"- Politikada yenilik mi? Evet 
şurası var ki köylü politikanın tarla
dan fazla kar verdiğini gördü göreli 
politikacı oldu. Demagojiye daldı. 
Reyini bütün namzctıere satıyor. Ce
binde her partiden kartlar vardır. Za
ten köylü partisi ne istiyebilir?., Bu 
parti de köylüden başka her §ey var
dır ya?,, Parti azami isteklerini elde 
etti. 

Teşrinievvelin başından itibaren 
lstanbul vilayeti içinde bulunan bey- _K_'_A_D_l_K_ô_Y_S_V __ ,Ş_J R_K_E_T_l_M_O_
girier Uzerindc ruam mücadelesine 
başlanacaktır. ZAKERELERI BAŞLAMAK 

Sağ cenah unsurlarının çok kuv
vetli olduğu bu memlekette bir zaman 
lar vermiş sosyalist teşekkül sanayi 
lar çnk tazyike uğramış, çok kurban
hareketinin inkişaf temposuna uygun 

tki sene evvel dokuz bin beygirin O ZERE 
kanları alınmak suretile rUam teşhisi 
yapılmıştı. Bu sefer tablet Maleyin 
kullanrlac:ıktır. Bu mayi hayvanların 
gözlerine dökülerek hastalık teşhis e
dilecek, rüamlı hayvanlar derhal öldü
rülecektir. 

Belediye hududu içindeki ruam 
mücadelesi ile belediye baytar mü
dürlüğü, vilayet hududu dahilindeki 
mücadele ile vilayet baytar müdürlü
ğü uğraşacaktır. 

Kadıköy su şirketinin satın alın· 
ması etrafındaki müzakerelere pek 
yakında başlanacaktır. Şirket beledi· 
ye ile müzakerede bulunmak üzere 
Valter isminde birisini mümessil ta
yin etmiş, belediyeye bildirmiştir. 

Bu görüşmelerde tesbit edilecek 
maddeler Ankaraya gönderilecek, Na
fia Yeknleti tarafından tetkik olun
duktan sonra satın alınma mukavele
si imza edilecektir. 

şunlardır: 2000 lira Atatürk mük&fa-ı 
tı, 1500 lira bükfunet mükafatı, 1000 
lira Ankara mükafatı, ayrıca altı ta
ne 250 şer liralık ve 40 tane 100 zer li
ralık mükafat. Mükafat ve madalya 
kazananlara da ayrıca muvaffakiyet
lerine göre diploma verilecektir. 
SERGiYE BlR ÇOK MORACAA T 

VAR 
Ankara, 15 (Telefonla) - lkti 

sat \'ekaleti tarafından tertip olu
nan "eli~leri sergisine,, iştirak ni-

Ehli hayvanlar 

zamnamesi hazırlanmıştır. 
Nizamnamede, .sergiye iştirak ede

ceklere verilecek olan mükafatlar ve 
gösterilecek kolaylıklar hakkında hü
kümler bulunmaktadır. 

Sergiye iştirak için şimdiden çok 
müracaat olmuştur. llu rağbet kar
şısında, Ankara sergievinin teşhir e
dilecek elişlerini nlmıyacnğr düşü

nülerelc evin önündeki arsada pav· 
yonlar yapılması kararlaştırılmış ~ 

tır. 

• • 
sergısı açıldı 

Birinci gelen muhtelif cins hayvanlara 
mükafatlar verildi 

' 

Serginin açılı§ın dan bir görünü§ 
------------~~-------~ 

1 

Edirnekapıda. belediyenin fenni te-

5 a g- da n y u·. r u·. ·' mizlik ahırlarındaki ehll hayvanlar 
sergisinin açılma töreni dün saat 
14,30 da kalabalık bir davetli kitlesi 

lstanbul t'il6ycli cnıni.yet nıi.i.· huzurile yapılmıştır. 
dür/üğürulen: Sergiyi kısa bir söylevle vilayet 

Şehrin biiyük ve ktiçük cadde- baytar direktörüBay Etem açmış ve 
le ~ı ve bu caddelerin birleştiği ahırlarda bulunan ehli hayvanlarla bu 
meydanların ortası münhasıran hayvanların yetiştirilmesi için sarfe-
ve..:;aiti nakliyenin geçmesine milh· dilen emekleri anlatmış ve işin mem-
sus olduğundan yayaların vesai- lekete temin edeceği faydalardan bah-
tin geçtiği yola inmiyerek yaya sctmiştir. 
kaldmmlarından yiirilmeleri ve Bay Etem'in söylevinden sonra da-
yürüdiiğü yaya kaldmmın da sağ vetliler hep birlikte sergiyi gezmeğe 
tarafını takip etmeleri seyrüsefer gitmişlerdir. Serginin kurdelıisını Er-
kaidel<'rinin en esaslısını teşkil zurum saylavı Bayan Nakiye kesmiş. 
etmektedir. tir. 

Hal böyleyken ve herkes bu kai· . Sergide 19 kısrak, 22 tay, 5 boğa, 
de.)i bilirken, maalesef yaya kal- 4 ınek bulunmaktadır. 
dırımları miisait olan caddelerde Sergiye iştirak eden hayvanlara 
bile buna riayet edilmiyerek hal- verilecek mükafatı tesbit etmek için 
kın yolun ortas1ndan pervasızca ayrılan Jüri heyeti her bir hayvanı 
yüriidükleri göriilmektedir. ayrı ayrı tetkik etmiş ve şu neticeyi 

Il 
vermiştir: 

u vaziyet lstanbulda tramva"· 
b 

J Bakırköyünden getirilen bir kıs-
ve otomo il kazaJarınrn en birinci 
sebebini teşkil ediyor. J\azalann rak birinci gelmiş ve 60 lira mükafat 
.. 

1 
alm1ştir. B·mdan sonra gene kı"rak-

onünü a rnak için poli~ hu hwmsu !ardan 2 tanesi ikinci, 3 tanesi ücüncU 
taıızime çalışırken bir faraftan 
'talkın da k d 

.. t hl'k d seçilmiştir. İkincilere 45 şer lira üçUn-
, , en ını e ı ·e en ko-

rumnsı liizımdır. clilere de 30 zar lira verilmiştir. 

Bu me.runda karş.dnn karşıya 
geçmek zarureti halinde herkesin 
etrafını kollıynrak en kı.sa :yoldan 
\C miimklin mertebe topluca kim 
selerin geçtiği noktadan llmuden 
geçmeleri irnp eder. Bundnn son
ra hu kaidelere aykırı harl'ket e
denlerle bu işte ihmal gösterenle
rin umuru belediyeye mütl•allik 
ahltfimı C'ezajyt.> kanununa tevfikan 
ce1.n göreC'eklt-ri tebliğ olunur. 

Taşlardan Çatalcanın Keçeci kö
yünden getirilen tay birinciliği almış, 
ve 70 lira mükfı.fnt kazanmıştır. Bun
dnn sonra iki tane ikinciye, 50 şer, 
dört tane üçüncüye 35 şer, 12 tane 
dörniincüyc <le 25 şer lira verili' · tir. 
Boğnlardaıı Üsküdnrm Çeşme k"yün
den getirilen bir boğa birinci ol r ak 
seçilmiş ve 40 lira ikramiye almı. tır. 
Bundan sonra bir tane ikinci seçilerek 
30 ve bir tane de üçlincü seçilerek 20 
lira mükafat verilmiştir. En son ola
rak da ineklerin seçimi yapılmış 2 

----------- _ inek birinci ve iki tane de ikinci ola

EYUPTE BELEDiYE 

TEŞKiLATI 

rak seçilmiştir. Bunların sahiplerine 
30 ve 20 ~r lira ikramiye 'l.'erilmi~tir. 

Sergi ayın sonuna kadar acık ka
lacaktır. 

Eylül ayı içinde Eyüp kazasında 1 
belediye teşkilatı yapılması için hal- ,--K-l_B_R_l_S_V_A_L_l_S_l_G_l_T_T_I __ _ 

kın reyine müracaat edilecekti. Reyi 
A t . . İki gftndenberi şehrimizde bulunan 
ammm eşrınıcvvcl sonlarında yapıl- K b ı rıs valisi Bay Palmer dün Kösten-
masına karar verilmiştir. ceye gitmiştir. 



~'-IL1JltUM' -~,.. __________________________________ ....._ ____________ ..;;.~--------.;...----------~ 

Hergün bir hikaye _____ , 

Hepsi Tilki! Yaman bir 
dolandırıcı 

Xaım: 

- lkial birden o1maS, dedi. 
- Niye olmum! lldaine birden 

bahmas nuymı? 
- Oylesl delil- Biriaini kıza va

dettlm. O kadar letlyor ki! 
- Ne 1aPenkın11 unkl! 
- Onlara o baktı. Stltlerinl o ver-

dl. O olmasa öltlrlerdl. Bir taneelni ~ 
na vereceliz. 

-Peld. 
Tllki yavrulan btlytımUelerdi. Av

cı on1an ldlçlllrten ele geçirmlf ve bir 
tel kafeeln içinde btlylltmtlfttl. Şimdl 
ba tel kafesin içinden çıldır çıldır ba
kıyorlardı. 

Avcı onlardan ayrılma.la layamJ
.,urdu. Çocukları ıibi eevlyordu bu iki 
tUklyL 

Tllldnln biri "kıza,, verl1eeclrtt. Bu 
lrararlqbrdcbkt IOllr& avemm ka
nm devam etti: 

- En sbellni verelim, dedL 
- Nl,e en gtlzellnl verecelmı)fi&? 
- Öyle istiyor. 

••• 

Anlatan: V1r Gaı 
bpmm öntınde bekledi. Kocuı gel· 
mem1tt1. lçert girdi. Yemek yedl. Ku
lağı kapıda idl. 

Avcı tl gece yarım geldl. Baktı: 
Pencerelerde J11k yoktu. Demek ki 

kansı uyumq olacaktı. 
Gtlrtlltil yapmedan bahçe kaplllDI 

açtı. lçeri girdi. Dotru Wkinin kafe
sine gitti. Kafesi açtı. Hayvan Bilklne
relr kalktı. 

Avcı, vllcudile kafesin ağzım ıc.. 

patarak, kolunu içeri soktu ve tilkiyi 
yakladı. 

Hayvan batırmak letedl. Avcı + 
zmı tutmq, hemen çantuma attı. 

Sonra, kafesin bpmmı aÇık bıraka
rak, kalktı, bahçe kapnmıdan çıktı .. 

Nereye gidiyordu? Uzaklara.. köy
den çok uzafa. 

• • • 
Avcı eve Mbahleyin döndtl. Kanm

m bahgede buldu. Kadın onu g&iln· 
ce: 

Dimitri kendisine cıralc 
aiiail oeıerek 15 kişiqi 
dolandırmıı 
Emniyet ikinci 1Ube memurlan ya

man bir dolandmcıyı yakalamq!a.r.. 
dır. 

Dlmitri iamlndekl bu adam ıtehrln 
muhtelif yerlerinde evlerin kapılarmı 
çalarak kendiaine o semtteki bir lnm· 
duracmm çırafı BUstlntl vermit, evin 
erkefinin dJl&l'da bulunduğunu öğren 
dikten sonra ayakkabılanm tamir ba
baneBlle dolancbnmttır. 

Dimitri bu IRIJ'etle on bete yakm 
evden ayakkabı almıttlr. Dlmltri ad
liyeye verilmlt, tevkif edilmitt.lr. 

BiR KAVGA ARASlNDA - DeniJI 
yollan nhbmma balh Tanar vapu
nma kömlr veren amele ım.e,m ile 
Bmeyman. arumda bvp çılmnı, Btl-
118Jlıı k&nilr mepetlle Stlleymanm be.
iDii ebemm1J90l Arette JU'lllllbr, Sil 
le:rman be•abaneye kaldınlımtbr. 

- Bapmıza gelenleri sorma! dedi. BtR ('OCU(kJN AYAQI J!ZITJ>t-
- Ne var! 8ot&" SabrlDln ldareebJclekl 3888 DU· 
- Tllklyi çalmlf)ar! maia1J kamyon lfahmutpqadan ıe-

- Qalmlf)ar mı! gerkm llahmut isminde bir goebfun 

Muamele vergisi 
nasıl alınacak 

Sanayicilerin dinlenilmesi deva 
ediyor; fikirler şimdilik mubter 
Muamele verglainde yapılacak de

illlklllİ: için 'ncaret ohamda B&Dayl 
erbabmm dinJenilmeeine devam ediJ. 
mektedlr. Oda eanayi eubeal direkt6-
rtı Hakkı Nezlhl fhiıdlye kadar yedJ 
1&11&yü ile meegul olanlar dinlenilecek 
Ur. BugUn de deri ve çanta, eWven 
1&11&yil ile meegul olanlar dlıılenecek
tlr. 

Şimdiye kadar dbılenllenlerden bam 
1&n&yiciler, iptidai maddelerini hariç· 
ten getirenlerdir. Bunlar muamel, ver 
gleinin iptidai madde gl1mrilkten p
çerken almmumı llerl llllrmektecllr
ler. Bun1an ileri ltlnm1ere r&-e ipti
dai maddelerden sUmrl1k almmua. 
bir çok Jdımıeler bu iptidai maddeleri 
evlerinde leliyerelr elden •tmakta ve 
bu ınıretle vergi tarhı mOmkUD olma
maktadır. Bu hem, huineyl sarara 

utrattıtı gibi, hem de vergi 
naylclJerl zarara uğra,tmakatcilJI 

Allkadar makamlarca ya 
ldlderden mnra bu eeum bbal 
meai muhtemeldir. 

Dert ve cam MD&yll ile 
lan1ar ile verginin eua mamul 
le geldikten sonra almmamnı i 
mektedirler. Bunlara göre iptida{ 
ele olan camıtan ı.tentnılda 
yapılmaktadır. Bu ... 
gtlmrUkte vergi a1uuna, ev 
iki mJall fiyata çıakcaktır. 
raftan iptidai maddeleri &UllU..,. 

hllde temin edilen eanayl 111 
balka ı.tr formW dDttlnfllmeıdnl 
ltlrmektedlrJer. 

B8tlbl bunlar, her l&n&yl 
dinlenllcltkten ... alman netl 
göre bir esua bailuıacaktır. 

Adliyeye bir ihbar 
Avcı tilldlerln m atlMllnl aldı, 

-mm,, evine afJtlrdD. "Km,, on1arm 
evJltblı lcll. O da, tmdler gibi, avcı
mn elinde bU.yOmtlttfl. Şimdl evleD
mlf, baPa eve aynlımeb. l'abt a
"baba111111,, w "•n&BJDJ,, unutmamllb. 

- Evet. Kafeabı bp181D1 açık bul- _.._. ~ L.ft.. 
dum. a:..,...,.. · ww-V&-J8b1anımlbr, Bir müessesenin, merkeı"ne •111ki1Jede rllpel 

- K-'--'--,t ----'e Bir '-'"t t:atnn•- DOVARDAN D'OŞTa - l'atDıte . d. k f .. d" ~ idd" dm IU =. llmlU' a.w_. 8b1U mahallednde oturan Mehmet rıgorıız,, ıyere masta goster lıp ıa 0
1
UOU 

- Aaıl kabahat llellde: K6yde hay- AUnln tlç yapndakl oflu Kadri bab- r DlhıJdl Son PoBta gueteal A 

vem pmirdln, psdirdln: Herkes til- :'8.:.:ar::ı d~--~~-r-ch· lstanbul radyOSUD• :vem~ bir ihbar yapıldJPıı, 
Jdnln ldlrkUne ~ koydu. Bari ~ _._..,..-: -WYUMllllllllG aa& • laveç IU'ketlnln htanbul m.DDM.U 

Her gUn onlara gider gelir, itlerine 
JUdmı ederdi. 

Avcı: b bir tınd avladm. mı -ı ·-.- d •ı•kl laıı Leon AJyanalm YUlllaane~ 
_ Tllldye iyi bak, Jmmı, dec1I. - Ne geser! Çanta• baaıbot pi- QÇAK KOYUNLU _ 8tllide 8 yeDJ 1 er rqtmna yapıldıtmı, kırk bet 
_ Merak etme, baba. Çocmlum dlm.. llfal heetahaııesl arlrumda fbeenm tutan defterlerin emniyet Ddncl 

cı'bi babcatmaf- Kamı llSylenl,ordu. Avcı içeri ıh'- ~ kulubede bçak koymı Ratlgonıın dalıa miilcenı- mtldtlrlqtlne g6tlrtlldtlt0d 
B klbf& --a... ...w .... ..___._ dL İclnc1e bir ferahbt duJaJor, 118V1n- ır.tM!tJ ablta 111eD11ll'lanla ihbar e- tadır. Gene bu gueteye ı&'e. lh 

Avcı--'kJZJll .,._ ~ .. ._.,. ı:;;;;"; cinden kendi kendine ~: c1!Wf. ~ ,__.~ te- melleımesi için ıaıım e1U1 A11anaım tlrketln merke 
11ayvanm hatırmı IOnlyordu: 'fllldnln "Şfmt!t ha)'ftll kırlarda, bayırlarda atımlf. :iÇ.. -~ ~. tıu.an relen het ,., gapılacak -rllrklyede ....... 7'h'tltmelr 
lbden gine ..-pllerek btlyUdtlğtlntı kOfUP dolalJyordur_ Onu bir glln ~ yahl,...JI, etJıa- ;~ 'edilmle- bam ntıfuzlu kilDllelenı tOpet 9 

a&'dtıkge memmm olaJoıdu.. l'llllDl ftJ& Jmm boynUDde. l&'mek •· tir. Ankarada, T&rkiye ve Avrupaya 1'- gell1CJI',, diyerek bir eolr 
J>IPı' taraftan, avcmm bım ela •hmAan kmtaklam. D'OŞOP OLDtı _ Gureba HUseyln radyo ııetriyatı için kuru1ac8k 80 ki· lar abmt ve bu IUl"etle muh 

eDerlnde blan tek tlDdJ9 golr lJl ı.,. ap mahalleslıide Karanlık sobtta lovathk usun da1gah ve cltblJ& nepi- rilfvet yerleri g&ltererelr bu 
A VAPUR BOFELQJ. .!!!j~~ 

=~~~ bu mı,e Diliillye veuıetı tetecn;e1e rln- ~ı&7 =; ~~~-- _,__ n )'Uak 
~'*' Wnhnde 8ınetl Hayriye 1~. ~W&-. e11esesine menauP, ll&IWJetll k" 

vermlttL Kanmım 4a haJ'ftllA 1-dl- ve Akay vapurlarmdatl bllfeTetln pis Nafia veklleU radyo itini eline al· lerden ve dJPr alllredar yerlerden 
111 bdar - batt& kendilinden eok - Dı- SU z-ANJll:DQti:ı - BakırkGJ· dJktan m:JN uheda bam! terakki kllrat yapblr. 
Umam ~ gördtlkçe bir kat mamaralarmmlarm .. __ 1_ .... ~esini, çaı.,.n de Ctmento fabrikaamıda amele ~ ıa.termet ~.lindedir. _ •-- .ı.1.-&•-•- --'-'......,. 
deha memnun olu1ordu. .Aruıra tll· - gl,,. .... ._lnf blldlrmlltl klmyalıanede bir tiledeki maJil m ... ~ .-a.:ıwuua "--... ,,.-
_. alır, köy kabvelline çıkarır, ua,. Beledtye alAlradar mtleaeeelere vekl· zannederek 1çıbti, biraz sonra IBDCllar Kuralacak letuyon için aynlan ted tlrket halinde q)etilmekte 
~ g&Jterlrdi. · 1etin teblicatım bildlrmif, zabıta me- içinde lavranarak Ermeni hutahane- puum miktarı bilinmemekle beraber krom madenleri vardır. ll11din 

Bir ekpm. avcı evine döndil. Kar murlarmm da dalma kontrolda bulun sine kaldmlmJlbr. ba ile mlhim bir meblll taıı.ıa • amnameef mucibince her maden 
rısı ilk Wardı olarak: malan emredllmletlr. F.ehranm fçt1i1 maylln hamm f0&- dilctil1 anlqılmaktadır. Ankarada btl- lmda Nafia veklletine karp m 

- Sana aa1r11 bir haber! dedi. TiCARET ODASI MECUSi tor oldutu enlqılmqtır. yt11r bir ele llttldyo kurulacakt1r. blr memur buluıuturmak mecburi 

- Ne var? BUGVN TOPLANIYOR SARHOŞLUK YOZONDEN - Ev· ımırtmet merhzlmta muhtelif vardır. 
- Kmn tilldll ölmtlf! ı.tanbul Ticaret oduı mecliıl bu· velkl gece ;BeJOilunda Hamalbqm- veklletlere memup mthneseillerden Jsveç tlrketi Leon Alyanalı m 
- Kmn tilkiai mi Glmtlt? stın toplanacaktır. 50 kilo olarak ka· dan geçen iki zabıta memuru bir apar teeeJddll etmlt bir heyet, latanbuldakı umumi tayin etmll. 0 da her 
- Evet. Hem de namı biliyor mu- lbul edilen patatell çuvallarmm 75 ki· tımanm kapmma gizlenen bir ad•mm radyo nepiyatı için lleDgln bir ana birer mes'ul memur koymuttur: 

na? Yatblı yerin damı g6kmtlf. Hay loya çılranJmuı ile zahire bonuı 1- htlvlyetinl tahldk ederlerken, iki klfl procnm çlmüet1. Bu program Jatan. Alyanak mii•eaeal ocaklardan b 
ftll a1tmda lralmlf.. Postu ku11anJl- dare mecllll rellllll ve mUfettlelildel'- JU)arma ge1mle, memurtarm vulf• bal poeta idaresi tarafından tcabma verilen memurlardan birinin bir 
mqacak bir hale gelmlt... de yapdacak lleÇlm 1li mtl&akere edi· terine mtldahale ettilderl gibi bmılal'- söre tatbik edllmektedlr. ihtardan IOlll'a birlnei noterlllr 

- Poetu mu? lecektlr. Bora idare meellsl relelJii- elan biri bir de yumruk •vurmuatur. Um1111lf1etle radyo nepiyatma ve- ıa.tle vulf..mden affedlldiltnl, 
- Evet. Km onu bu kıl yiUllp ken ne Fortumade Kurat eeçihnletJ.r. Bu iki klfl yabJum11. Beyollu rilen elıemml,etbı ldlçllk bir &-neli f.tnden çdEardmumdan dolayı 

6dne bir Jdlrk çıkarmak i8tlJOrdu. •---------------• merkezine g6ttlrlllmll, Cevval '" s.. Jatanbu1 radyoınmun ~ prosram bel' oldup Anılan bu memuruD 
- Demek onun lçhı bellll,ordu ha T balıattbı lemindeki bu actamıma ar- 1arma harcedilen paradır. latanbuJ iddialan öne "1rdQtbıll 8G)ılo,ot 
- Tabii! TUtlnln kara ga.lerlne TEPEBAŞI TiYATROSUNDA. hOI olduklan ulaplmJlbr. ikimi de n4)'ola prosrammm tat10' için Jal· A1,anak mlHHHlli bet e; 

il* delllcll ya! O kadar b81llk bir Dram Kısmı adliyeye verDmJatlr. ms MD'atlrlrlara ~para,~ tutmqtur. lluhbire pUııce, bu 
heriıde llt.emesl, o kadar dlkbtle bil- ı. Birincitqrin Peqembe akpmı Din d&t mhdld1r. bndiainln Alyanak ml•e1111lnfll 
JI' rd botan& mı kll T Zaftlh km! mt 20 de A d ı • d k • 01maniJ9 telala l8tUJGmmdakl memuru olma11P çok evvelclen 
llmdl o kadar ilzllltlyor ki! M A. K B g T J Y e e l Junbalar ""'Jemnit, ayar dbeltllmie G1 ocap tayin edllmlt bir mtldtlril 
Bl.aekinl de ona ftl'llek, diyorum, ne Yuan: W. Sbakeepeue. Ttlrkçesi: koml•SyOD tir. Bil llll'etle •daha iyi cluıulabil· u1 oldulunu llSyHiyor. 
lenln? 11. Şlkrtl Enlem Dkte Te tamı-u ululbilar lail ol- tli tarafm lddlalarmm da m 

- Bbde'lnl sene ona mı vereHm! FRAllSIZ nYATROSUNDA. ~~':'~:_-~' ...... ve 81bhatl haklrmda bir teY eöy 
- ö,leye.. Ben bu JBttm llOlll'& ....-.uuua •-.Y-Ul&OO&A --~- uu-klr .... c1e aewm oıur. Operet Kmmı Diin toplanmadı; aıa, _.... e.tıetne m.betıe _ _. .. ,_..._.'-•- te elbette imlrln yottur: b11 • 

D U D A K L A. R 1 N •- ~---&&1&&11' 1"1111D1 tahkikat merelleriııce ve 
- Ne? Demet tıen c1e hayvanı, Yuan: Yne Jlkande. KGsik: llau miinfel'it çalışmalar lae dit, hmnn1• iktifa eclil•ı,ecettlr. buat& aksetm'ı bir ihbarı ve om 

ldlrldl için belllı,ordmı ha T • Her sin J8D1 flldr1er aranmakta- be -'-'l 
_Tabii! rice Yftin. TOrkçeli: Ekrem R gaptılar clJr, Bu huaata __.. ktarell halktan 1e tıe aıakadarlann .,,,._.. 

Çocuk Kmm ın-- kaydetmekle iktifa eWk. a.ml 
F A T il A C 1 K Adliyede toplanblar yapan komla- gelecek kabili tatbik Te s0-1 fikirle- klkat mHeleyl ima bir ampnda 

Erteei •bah avcı ıı.mz.landı. Ka- YQU:Afif 011ay. llUdk:Pebmi Ece yon, dtln topJanmamq, dtın. komisyon rl de lll'f ba1lmı anumıu tatmin et: dmlatacaktır. 
••• 

• IOrdu: ._ __________ .. , bul mllnferlt çalqmalar yapmıeiar- mek ve ona ldllt&rel pld. kadar et-
- Nereye! dır. lenceli bir vakit de geçirtebilmek için -----------ı 

a. BEŞiKTAŞ SUAT PARKTA "'a'--1e h·- bulunnvnr Ger ·1t yerJeı 1· - .a.VL Tepinievvelln bapıda tatbikine a uw - -ı- · "" 
- Av mevmlml delil ki ıimdl ! H A L IC glrieilecek olan ctırmü meehutlara ait Alikadarlarca her glln yeni fildr---=~ ~e. hayvan bulurum, o~rRETI yeni kanunun tatbikab etrafındaki bu ter dttotınWmektedlr. Tiyatro ve op. M 

-.u UW&"1WL 1::1 mlnferlt çaJıtmalar, komilyonun bu- ret mevalmlnde halk e.rumda muvaf. 
ıenecek Kanlı onu dlf kapıya kadar ulur- Bu akpm 21,'5 dı dn yapacağı toplanbda mllzakere faklyet keunmtf eserlerin parçaıan. 

:ıı.ctı. Aynhrken: BnDA O'l'BLI mvesııunu tefkil edecektir. Nihal ka· m da radyo vuıtuile netir veya tek-
- T111d bulunun defll mi bir ta- Yarın·'-- rarlarm, bugUnktl konuemalardan son rar etmek, artistl~rt bu husuata anca-

•?dedi. --...-. ra verilmesi ihtimal dahilindedir. je etmek poeta idareainhı d\llUDceleri 
- B-Jralnn, kıaılıet... Kmkulesl parkında arumdadır. Ayni ınırette meehur eea 
Aftlmll brıaı onu akpma kadar ŞiRiN TEtZJC BERBERLER CEMiYETiNDE u fUmlerden de nakiller 11~ 

Berberler cemiyeti dtın sabah Tica-

~ ~ JOğlunuo Yıldızı ~-·ret odumda toplanmıt. mektep meaele 
alnl IÖl'UflDllelei'dir. Cemiyet, bu eene 

$ A K A R y A Sineması ( bkl mektebP daha geniı bir kadro i?e ao-
Ell11ıntr• ) mü 'ft b11ttın kalfalarm devam mec-

kadar biç ıörlllmiyen tarzda elektrik tealeatlyle 
BeJOllumm parlak bir Jddm olacaktlr. 

burtyetbıl temin etmek için çalıpaek
tedlr. 

caktır. 
latnıbar ifiııe ıellnce, bu u.hada 

da radyo cllnleyicllerine o kadar nafi 
olmak endlııeet vardır ki, gazetelerle 
rekabet defU, tepik! meaal etmek lll-

retlle her tilrlil haberin vaktblde ,. 
tifUrlbwlDe çaJıpJecühr.I 

irde hallan ka 
tça geçmelerini 

etmek btlylllr Cadde ve 
larda ı., reçit yerleri telblt e 
buralarm tpretlenmesl için fen 

u tetkiQt yaparak blll tecril 
yapmıeb. 

Bu tecrflbeler iyi netice ve 

yeniden tetldkata m.am 
Geçit ;yerleri er N llu.U..-tlll! 
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1Gezintiler1 

Dünya nimetleri 
Amerikada günün meselesi 

Klltlir · ,ıeri 

ilk tedrisat 
kadro'arı 

"Dar kapı,, ve n Döprolundu,, Yen İ 
den sonra ''Dünya. nimetleri,, nin 
türkçeye çevrilifi ve kitap ola-

Cumur Reis namzedi eski Cumur Reisinin 
iktısat sistemini tenkit ediyor 1 asdik eaumek üzere 

Vekatete gönct.eriıaı 
rak çıkqı gösteriyor 1 ki memle
kette olırun bir bölüm var. Olgun, 
diyorum. Evet~ "Amire Jid,, 
i sevmek için anlamak, anlamak i· 
çin de olgunla§mak gerektir. Ham 
bir ruhla onun eserlerine yakla
ıanlar tiksinirler. Jicl, .arp içki
ler gibi ük temaıta yakıcı, acı ve 
keskindir. 

Ruıvelt Fransanın iktısat sistemine dair düşüncelerini anlattı llk tedrisat kadrolarını hazırlamak 
üzere kültür direktörü Bay Tcvfiğin 
başkanlığı altında toplanan komisyon 
çalışmasını bitirmiş ve yeni kadroyu 
tesbit etmiştir. Hazırlanan kadroda 
nakil istiyen öğretmenlerin arzulan 
imkan nisbetinde yerine getirilmiı;:tir. 
Yeni kadroda bazı öğretmenler baş 

öğretmenliğe terfi etmişlerdir. Bun
dan sonra yeni açılacak okullarla ba
zı okullara ilave edilecek şubelere öğ
retmen tayini için ikinci bir kadro vü
cuda getirilecektir. 

Fransa.da bir zamanlar sanat 
mabedinin mihrabı aayılmqtı. Yi
ne o Framada kimsesizliğin bu
ruk tadına erdi. Erdi diyorum, 
çünkü bir çokları için bir öksüz
lük, bir değersizlik aayılan kimıe
•izlik, gerçekten büyük olanlann 
"tek,, liğini ortaya kor. Eğer halk, 
eğer el onlardan çekinmif iıe, bi· 
liniı, ki anlıyamadıkları, ona ka
dar yükselemedikleri için böyle 
yapmıılarJır. 

Ruso, "itiraflarım,, ın başın· 
'Ja:·"Arkamdan lıinue gelmiye
cek!,, demifti. Yalnız yaphkla
rını söylemekle övünmeğe hakkı 
var mı, bilmem. Çünkü eğer değer 
hükümleri, samimiyet kantarı 
üstünde tartılacakıa, uJid,, ağır 
baaar. O, yaptıklarile birlikte 
dü§ündükletini de ıaklamaclı. Göv 
deıi,,in yanında ruhunun da 
ahlaka uygun olmıyan varlığını 
çırçıplak gösterdi. 

Amerika yeni cumurreisi seçi-ı 
mine hazırlanıyor. Fakat yeni seçim 
için mücadeleler çoktan başlamıştır: 
Bugün cumurreisliğine en kuvvetli 
namzet Alfred Landon'dur. 

Alfred Landon bugünkü cumurre
isi Roosevelt'in siyasetini çok şiddet
le tenkit etmektedir. Bu suretle, Ame
rika.da günün meselesi Rooseveltin ik
tisat sjstem.idir. 

Roosevelt hükfuneti eline aldığı za
man, memlekette iktisadi bir kalkın
ma. siyasetine girişti. N. R. A. rumuzile 
gösterilen ve milli kalkınma sistemi 
denilen bu siyasetin en mühim hedefi 
memleket iktisadiyatmı kooperatüle
re bağlamaktı. 

Roosevelt bu sistemin tatbikinde 
muvaffak olamadı. Çünkü gerek ka
nunu esasideki maddeler, gerek bil
yük sanayi müesseseleri bu siyasete 
muarızdı. Fakat cumurreisi bu siyase
tinde muvaffak olmak istiyordu ve 
bunun için çok çalıştı. ı 

Bu arada, kooperatifçiliğin en iyi 
netice almış olduğu lsveçe tetkik için 
heyetler gönderdi. 

Roosevelt., bu tetkiklerden alın:\rı 
neticeleri gazetecilere analtırken şöy· 
le diyor: 1 

.. Ne Tw<J,ar şayanı "hayret, değil mi: 
lsveç bir TcrarlıJ..."tır, ve memlekette ka· 
pitalist bir iktisat sistemi vardır, fa 
kat sosyalist bir kabine tarafındaı 
idare edilir.. Bu ayrı ayrı idare sis 
temleri birbirlerile çok iyi u~mtt§ 
Zardır ve memleket idareden çol 
memnundur ... 

FRANSA lLE AMERİKANIN !KTl 
SAT VE CEM1YET SİYASETİ 

Kral keklik avında 
Sekizinci Edvard avda gigdıği Avusturya 

usuıü deri pantalonu beğenmemiş! 

'· 
"Deyli Ekspres,, gazetesi Viyana 

muhabiri yazıyor: 
Dalga dalga bir kalabalığın itiş 

kakışı arasında 13 yaşında bir çocuk, 
kral Edvardın otomobilinin tekerlek
leri arasına atıldı. 

Kral operadan oteline dönüyordu. 
Sokaklardan kemali dikkatle geçen, 
otomobiline oturmuş ve halkı selamlı
yordu. Birdenbire bir feryat işitildi. 

Ve kralın otomobili çocuğun çiğnen 
mesine ramak kalmışken birden dur
du. 

Birinci kadro tasdik edilmek üzere 
Kültür Bakanlığına gönderilmiştir. 

Mektep kütüphaneleri 
ıs ah ediıigor 

Öğretmenlerin ve talebelerin bilgi
lerini çoğaltmak maksadile biitün ilk, 
orta. ve liselerde bir kütüphane vücu
da egtirilmesinc karar verilmiştir. Şim 

Kral, birisinin tekerlekler arasına diye kadar lise ve orta okullarda bu 
düştüğünü görmüştü. Derhal k:ıpıyn kütüphaneler kurulmuş ve ilkokullar-
sıçradı ve kalabalığı iterek çocuğa rla yalnız her mıntaka ilk okulunda 
yaklaşmak istedi. birer kütüphane vücuda getirilmişti. 

Fakat heyecan içinde kesif bir Bu mmtakaya bağlı ilkokullar bu kü
halk kalabalığı yaralanan çocuğun tüphanelerden istüade etmekte idiler. 
etrafını sarmıştt. Ve kral yol bulmak Kültür Bakanlığı bu durumu göz 
için boşuna zahmet ettikten sonra o- önüne almış ve ilkokul ki.itüphanc>leri
teline dönmek üzere tekrar otomobili- ni çoğalttıktan başka mevcut kütii~ 
ne bindi. haneleri de kitap cihetinden zengin-

Bu sırada çocuk, hastahaneye kal- leştrimeğe karar vermiştir. Bunun f.. 
dırılmıştı. Kralm ilk işi, maiyetinden çin her vi!ftyet kültilr direklörlGği.ine 
birine gidip çocuğun sıhhati hakkın- yeniden kitap almak için bir tahsisat 
da malumat alması için emir vermek ayrılmıştır. Bu tahsisatla en yeni mes 
olmuştur. leki kitaplar tedarik edilecektir. 

Çoc.u~n dizi ~arıl~ış v~ h:ıstaha· Sekiz senelik bir müf re
nede dıkılerek evıne gondcrılmış oldu-
ğu haberi getirilmiştir. dat p.,.oğramı qapıldı 

Dünyada çekinecek kimıe bul
mamak, bcqka dünyaları kendi 
i~nde keıletmenin bir iıareticlir. 
"Jid,, de bu alametler bol bol Kral av kıl!flfetı'le 

Bir Fransız gautecisi "Fransannı, ----------------

Kral Paris ekspresine bağlı husu
si bir vagonla Londraya giderken Pa
riste de belki bir gece kalacaktır. 

Kültür Bakanlığı ilkokullarda mUf
redat programlarım değiştirmeğc ka
rar vermiş ve bu işle meşgul olmak 
üzere Ankarada. bir komisyon toplan
mıştı. 

var. 

"Avni lnıel,, çok düzgün ve 
er.Pn bir üslupla "Dünya Nimet-
leri,, ni düimize çevirirken, do

Juınduğum noktalan diifünmÜ§ 

'Olacak, ki eserinin ba§ına Jid'in 

Jtayat ve felsefesinden de parça

lar koymuş. Bu derin adama eğil

mek, uçurumlara sarkmak gibidir. 

Ruhlarında hamlık salraıını 
ta§lyanların ba§ını döndürür. 
Kendisini tanımadığım Avni ad
lı genç, "Dünya Nimetleri,, ile 
beslendiğine bakılırsa, yannın 
müjdelerinden sayılabilir demek. 
Dilimiz bu tercüme ile güzel bir 
eser Jalıa kazanmııhr. Hem kuv
veti gittikçe artan bir iıer. Bu 
ba§an§t candan kutlulanz. 

s. Gezgin 

1 efrika No. 60 

Cemal Dancı da: · f 
_ Acele ettin... Beni dinlemedin, la-

kin pişman olacaksın f 
Diye adeta çıkışıyordu. 
Fakat bu hal ancak bir kaç gün sür· 

dü. 
Fiyat düştü. 
Daha çok düşmekten korkanlar pi • 

yasaya bir yığın mal sürdüler ve kork
tukları şeyi kendi ellerile yaratmış 01 • 
dular. • 

Şimdi Halil Bey her gün hesaplıyor· 
du: 

- Satmasaydım dört yüz zararday • 
dım. 

- Zararım yedi yüz olacaktı. . 
- Elime tam bin iki yüz lira cksık 

ıeçccekti. ne 
Halil Toklu olup bitenleri karısı . 

ötedenberı 
kaynanasına da anlatmıştı. da 
Remzi Beye karşı bu evin havasın 

kısmen Amerikan siyasetinden ilham 
R.lmıs ızibi ızöriinen ictimai ve iktisadi 
sistemi hakkında Roosevelt'in fikrini 
sormuştur. Amerikan cumurreisi bu 
suale cevap vererek şöyle demiştir: 

"Fransa ile Amerikanın iki büyük 
demokrasisi çok fazla ferdiyetçi oı.. 
mU§Zardır. Bımmı için, halk toplulu
ğunu ikt~at ve fendeki terakkiden 
m:fi,stef it kılmak için içtimai ıslahatın 
yapılması 1ii::unıu kendisini hissettir
miştir.,, 

1937 Paris sergisi 
ha zıt lanı yor 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

100 Kunıı 

Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphanesi 

:Viya.nada. me · ur. banger Roçild 
aitesinden Ojen Roçild ile golf oyna
mıştır. Kralın Viyanada Avusturya 
Başvekili Şuşnig ile vaki olan müla
katı 45 dakika sürmüştür.,, 

• • • 
"Deyli Meyi,, gazetesi Viyana mu

habiri yazıyor: 

''Kral Viyanada iken oradaki İngi
liz büyük elçisi Sir Valford Selbi ile 
birlikte keklik avına çıkmış, fakat 
giydiği Avusturya usulil kısa deri 
pantalondan hoşlanmamış şehre dön
düğü sırada otomobilini durdurarak 
bir dükkandan külot pantalon alıp o
nu giymiştir.,, 

Komisyon sekiz senelik bir ilkokul 
müfredat programı vücuda getirmiş
tir. Bu program bütün vilayet killtill" 
direktörlüklerine gönderilmiştir. Prog 
ram tekrar gözden geçirilmek üzere 
İstanbul 44 üncü ilkokulda toplanan 
komisyon bu programın şehrimizde na 
sıl tatbik edileceğini görüşmüştür. 

GALATA KULESi 

Galata kulesinin içindeki merdi
venlerle bazı yerleri çok eskimiştir. 

· Kulenin yakında tamirine başlanacak 
tır. 

Gelecek mayısta açılacak olan Pa
ris sergi~inin hazırlıklarına bir sene
denberi devam edilmektedir. Bu ara
da, Parisin meşhur tarihi eserlerinden 
biri olan Trocadero sarayı yıkılmışl•-------------,. .,_ _______ BİR v AA D-------• 
ve yerine yeni bir bina yapılmıştır. ] 
Bu saray geni§ bir arazi işgal etmek- rak köprüyü katetmekte ve Eifel ku- Sinema aleminin sayılı filmlerini "SAKARYA' sineması <Eski Elhamra) 
te idi. Şimdiki halde sergi sahası Sen lesinin altından geçerek diğer büyük•-------- şimdiden halka vaadediyor. 
nehrinin sağındaki binadan başlıya- bir meydanda nihayet bulmaktadır. 

' 
zaten var olan yakınlık §imdi Azizi de 
sarmıştı. Hatta bu ikinci adam daha 
çok seviliyor, daha çok takdir ediliyor-

du. 
o günlerde Güler Yamanlardan dön-

dü. Azizden söz arasında bir kahraman 
gibi bahsedilmesini önce yadırgadı. La
kin olup geçenleri öğrenince gülümse -

di: 
_ Remzi Bey suflörlük etmiş ve o 

da söylemiş. Bunda göklere çıkarılacak 
ne var ki: 

Dedi. 
Dudak büktü. 
Ertesi akşam Halil Bey onu yanma 

oturttu. Aralarında şöyle konuştular: 
- Sen burada yokken epeyce şeyler 

oldu. öğrenmek istemez misin? 
Güler omuz silkti: 

- Bana ne? 
- Fakat bunlar seninle ilişiklidir. 

- Neymiş bunlar? - Kim olacak? Her halde akıllan baş 
- Seni benden istemek için geldi - lannda olmıyanlar ... Kendilerini bilmi -

ler. yenler .. 
- Bu vakitsiz ziyaretçilere ne cevap - Böyle toptan hüküm verme! 1-ç • 

v~rdiniz? !erinde sahiden akılsızlar ve kendilerini 
- Niçin vakitsiz olsun? bilmiyenler de var. Mesela ... Cemal Da-
- öyle ya ... Henüz on sekizinde de- rıcı bunların en önünde gelir ... 

ğilim. Sonra olsam bile evlenmek iste • Genç kız bu ismi duyduğu zaman ir-
miyorum. Mektebin dört duvarı arasın- • kildi: 
dan çıkalı ne oldu ki? Şöyle sürekli bir - Cemal Dancı mı? 
nefes bile alamadan... • - Evet ... Neye şaştm? 

_ Evlenme ya§ına girmek için bir - İki kocaman çocuk babası, kırk beş 
kaç ay kaldı. Zaten onlar da hemen is- yaşında, hantal ve aptal herif ha! ... 
temiyorlar ya, bir defa söz kesilecek, - Eh ... Gönül kocamaz, derler. Seni 
sonra nişan olacak ve ondan sonra ev· pek beğenmiş. Farkında değil miydin? 
lenilecek :... Gül erin kaşları çatılmıştı ve sordu: 
_Kimmiş bunlar?... - Ne cevap verdiniz? 
_Hah şöyle .. aferin .. uslu uslu dinle - Cevap vermeğe değer mi? ... 

meli. Toptan kestirip atmak doğru mu Ha1il Bey Güleri istemiş olan başka-
ya? Bazan insanın ayağına öyle bir kıs- lanndan da bahsettikçe genç kız gülüm
metler gelir ki eğer o sırada onu kabul süyor, dudak büküyor ve susuyordu. 
etmezse çabuk kaçmr ve bütün ömrün- Halil Bey sordu: 
cebir daha bulamıyacağr için bütün öm- - Bunların arasında kendilerine söz 
rü pişmanlık içinde geçer... verebileceğin kimseler yok mu? 
_Eğer bu sözleri söyliyen adam be- - Sence var mı baba? 

nim babam olmasaydı onu hiç dinlemez- - Yoktur. 
diın. - O halde bu bahsi kapatalım ve bun 

_ Zaten başkası da sana böyle şey • dan sonra bize gelen misafirlere kapıda 
ter ı&yJemezdi sanırım. Düşi.in bakalım, sorun: Beni istemek için geliyorlarsa 
ıeni istiyenler kimler olabilir? Şöyle u- hiç yorulmasınlar ... Kabil olsaydı kapı -
zak veya yakın .. ! ya bir yafta astırırdım. 

- Ne gibi? 
- "Burada satılık kız yoktur., diye ... 
- Neden "satılık!,. diyorsun. 
- Onlar böyle düşündükleri için. 
- Fakat biz böyle düşünmüyoruz ve 

ancak senin saadetini istiyoruz. 
- Bundan şüphe etmiyorum. Fakat 

sorarım sana babacığım, bir insan niçin 
evlenir? 

- Niçin olacak? Tabiatın kanununa 
uymak için... Sevinçli za~nlarımızda 
sevincimizi arttırmak, yaslı zamanlan • 
rnızda üzüntümüzü paylaşmak, biribi • 
rimize yardım etmek, destek olmak, 
ev ve çocuk sevgisine olan ihtiyacımı -
zı doyurmak ... 

- Çok güzel ... Ben şimdi de :ı;alnıs 
değilim ki... Sizin yanınızda çok rahat 
ve mes'ut yaşıyorum. Sevinci de üzün
tüyü de paylaşacak sevgililerim var. 
Benden neyi esirgiyorsunuz? Başka hi~ 
bir ev, hatta bir saray bile bana baba 
ocağı kadar kendisini sevdiremez. Co • 
cuk sevgisine gelince tanıdık küçükler
le beraber bulunduğum zaman bu cihet• 
ten de açlığım kalm1yor. Bu hesapça be· 
nim için şimdilik evlenme~in lafını et -
mek bile lüzumsuzdur. Zaten kapımızı 
çalanlardan hiç birini bana layık bul • 
madığınızı da söylüyorsunuz ya? ... 

(ArlooM oor) 



8-ICURUN 

Kleraas Terras Almanyadaki şi<ldetli 
nutuklar şiddetli 
akisler uyandırdı 

ESRARI 011& 1111rtyatıs 
Saat 12,SG-12.!50 PlWa 'nlrk muslkhd. 

lJ,60-13,0li Havad19. 18,0G-18,25 PIAkla ha 
ttı m.blk. 18,~H,00 Kuhtellf pl&k De§rlya 
tL. Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 

Heyecanlı Maceraları 
Aktam n91rlyatı: 
Saat 18,SG-19,80 Ça)' saati - Dana mu ''lngı·ıtere 

sUd8t. 19,80-20,00 Spor mtlalı&beleri: Salt son derece endişey 
-42- ~evirer. : V. <;. 

Çelebi tarafmdan. 20,00-20,SO TUrk muslld 
heJ9tl tarafmdan k1'8lk eaerler. 20,80-21,00 düşmüştür,, 

Biraz ıonra Amstel içeri giriyordu. 
..-e.ııam nrir vermez söze bafladı: 

- Belki sizi ziyaretim hayretinizi 
mucip olur. Fakat, sizinle eörUpııefe 

~ gerek kezıdi hesabıma, gerek sizin 
t}tıelabınıza faydalı buldum. Çünkü, ya

Londradan hareket ediyorum. Git -
-.eden evvel sizinle görilpek istedim. 

"Yalnız, size aöyliyeceğim ıey üze· 
.dnde büyük bir ketumiyet muhafaza et
menizi rica ediyorum. 

11Ben, Vilyam Bron'un çok samimi 
arbdatı idim. tngilterede, Hollanda tt
t.retinde ataıe bulunuyordum. Fakat, 
lmirlerımbı bana verdikleri ve icrasına 
ukerlik ıerefimin mani olduğu bir va

eyi reddederek istifa ettim. 
"Size söyliyeceğim ıudur: 
11Vılyam Bron öldürülmüıtUr. 
Büyük bir ınr tevdi edeceğini .ay -

y Amstcl'in bana en nihayet bunu 
~ esi. biraz gü16nç geldi. Yalmz: 

- Biliyordum, dedim. 
- Fakat, katili tanıyor muıunuz? 
- Ttuııyorum. 
- O halde size öğretecek bir ıeyim 

JOk. Yalnız, ıunu söyteyim ki, onun ba
a gelecek felaketi öğrenir öğrenmez 
disini haberdar ettim ve düşürülmek 

l'ı.tenen tuzaktan onu kurtarmak için, 
ıka bir yere çagudım. Fakat, Vilyam 

'ron, bu davetime gelmedi. 
Amstel durdu, sonra: 

- Demek siz de katilin Randal ol -
Clupnu keıfettinlz? 

-Evet. 
Biraz sonra Amstel'in elini sıkarak 

ftlinden uğurladım. 
Odaya dönünce, miralayı gizlendiği 

3trden çıkmıg buldum. 
- ı, ttiniz değil mi bütün anlattık • 

t~ıi' 
- Evet. 
- Zavallı adamı evvelce nahak yere 

Stıçlu zanattmittim. Demek ki, oğlu • 
nuzu o çağınlan yerde değil, başka yer

atdürmilşler .... 
Miralayla, hadisenin son 11fha11 U -

e biraz daha konuştuk ve ertesi 
~Un mahkemeinin baılamasmı bekliye -

aynldrk. 

Odama çıkmca miralay anlattı: 
- Size, emin bir yerden haber aldı

ğımı ve Randal'ı muhakeme etmiyecek
lerini söylemiştim. Muhakeme, bildiği· 
niz gibi, yanna talik edilmitti. Fakat, 
yann da muhakem~nin yapılamıyacağı· 
nr ve Randal'ın kaçırtılacağıru haber al
clım. 

- Kaçırtrlacak mı? 

!ıltlMyyenln iltlraldle Tl1rk mwıildll ve balk 
ıarkılan. 21,00-21,SO pllkla llOlolar. 21.SG-
22,80 stüdyo orkeatr&11: 

1 - Ouverture zor opar: XaDmarell& Fu 
clk. 2 - J'ob. Btrau88 Kalııenalr.er. 8 - Thal 
koY8kl Romanze'm Fmoll. 4 - Zeller Der 
Vogelhandler operette Parrelar. IS - Ch. Gou 
nod La Colomba, lntermedi. 6 - Ch. Gou 
nod Souvenlk dun Bal. Alr de Ballet. 

7 - tvanot, Sulte Gauaaıdanne. 22,80-28 
Anadolu ajanlı haberleri. 

- Daha doğrusu, kaçırtrlacaktı. Fa .1 .. --... ------..----•I 

Parla, 15 - L'Oeuvre gazetesinde 
Bay Bitlerin nutkundan bHaeden 
Mad.im Tabouis, diyor ki: 

lngiltzler, Alnıanlann ısilihlan
malarından dolayı son derece endişe 
içind"J bulunmakta berdevamdırlar. 

O derecede ki İngiltere hUkOme
tt Sovyet Rusyada yapılacak manev·' 
ralarda hazrr bulunmak Uzere bira..~ 
kert heyet göndermiştir. kat buna imkin bulamadılu: Randal'ı 1:1. O R S A 

8ldUrdüml ~ 
- Ne? nerede? Hl· 9 • 938 Hitler hazırlanıyor, fakat 
- Bir vasıta ile hapisaneye glrdim.1•--.--h-Wnr-._-,.._-·-.......... --... -.-... ----•1 diplomatça değil,. 

Karşısına çıkınca: • ,..... - =n'e .......,...... B-t= '1 
"Beni tanıdm mı?,. dedim. - fi• t=,..... l9fll 11p1111n-. Nttrembergdeki şiddetli nutuklar· 
"'Tanıdım.. dedi ve üzerime saldır • dan sonra, İngiliz gazeteleri Bitler PARALAR eh. O zaman, hemen bH"•ğımı çektim, Almanyası ve Bitler hakktnda şaya-

·r- M • flllD AVU ıaıtgele sapladım ve bir dakikada yere ll&IO ıur;va 114- nı dikkat makaleler yazmağa başla-
aerdim. uıe - • 11111ı ')IQ,- mışlardır. 

''Yine aynr adamın yardımı ile bapl- 186.- •zıou •.- Bunlardan "DeyU Berald,. baş-
saneden llVI§tun. Buraya. evveli size ~- •Pengo I&.- makalesinde diyor ki: .. •ı.e, . ıe.-
meseleyi anlatmağa ıcldim. Yarın da .,,: •Dinar 111.- "Anladığımıza göre Bitler yakın· 
gidip teslim olacağım. '1ft.- • Y• 86 - da yapılması beklenen Lokarno gii-

"Fakat, yarma kadar naaıl duraca • ~- •Kron 118- rüşmeleri için dikkatli bir diploma· 
ğrmı bilmiyorum. Katilimi 9B - •Aıtm 9D1 - tik ııazırlanışın lüzumuna kanidir. 

Zavalh adam hakikaten azap içindey· 18 - •Banknot MI - Fakat onun hazırlıkları ne dikkat e-
di. 11--------------------------~11 O E K L E R seridir, ne de diplomatçadır. 

- Hayır, dedim. Siz katil değilsiniz. 
Siz adaletin kendisisiniz. Bir takım el . • LalldN _. • 9'1la ._.,.., Hem Almanyanın, hem Rusyanın 
lerde boğulan adalet katile cezasını •Rnıartr 0.7941 •llMrlCI ,,.. girmesi icap eden umumi bir Avrupa 
vermekten Acizdi. Siz bu adaleti yerine : =- ::., : =. ~= anlaşmasına mukaddeme olarak 
ketirdiniz. Size kiıme katil diyemez ve • 8ltUlllt &.'lO • ~ &.tBltS onun yaptığı, Rus hükumetine ve o· 
mahk\\m edemez. •Attu •t780 •Blllı.:NI l06"84 nunla llllinasebettar her şeye karıı 

Ertesi gUn, miralay, benim tavsiyem •Olanrt ~ •lleJING 8'.'IBIQ k~skin bir müstehzi hitabedir. 
tızerine, gidip meseleyi Harbiye neza • • llGIJa 91.SJ'lt • Yallc' ı U. Şunu kabul etmelidir1d, Nazi par 
retine anlattı. Hidise krala kadar ak. •AlutMlllm l.l'M • .....,. ı~ tisi toplantrsının umumi heyecanlı 

•Pral ı..->.ı> •lltdddm s.ouıs hali H ıı·ıı ri k k a z olan 
setti ve kralın emrile bu gizli haydut çe· , er 1 e n pe ar rsı 
tealnln biltiln elebafhın, Stevanof'la E 8 H A M huyu için tehlikeli bir zeınindlr Fa· 
Edvardı hemen tngiltereden tardedil • 1 le Bankuı ın 'l'ramft.J v.ou kat Bitler bugün artık sadece par· 
di ve bu mesele, ıuçlular cezalarım bil- . Anadolu •ıuo • Çtmeııto 12 8b ti lideri değildir· O, büyük bir 
vaatıa g6rnck, tıey!cee tnbit oouunca - Re9 1.flO . ODJOD Det. '\t-00 memleketin reisidir. 
di. Ştr. Sa:vrf1 ı~ro.ı Şartr De&ı ,:J.00 Hatta heyecan esenle dili[ orsa, 

Fakat, romanın sonunu bir acı hl • • Kerkes ~ ikim> Balıa JOO bUyilk bir memleketin reisi ve onun 
o. 8laOrta IJark a. ecza ) 00 ks"lik dile tamamlıyor: •PanOlllOllb vtrı Teteicıa ı .oo sadık bendelerl böyle bira ı yo· 

Bu kadar heyecana tahamm\ll ede • luna glreeek olurlarsa, dünya muhak 
miyen ihtiyar miralay, bir ilci hafta son- tatlkrazlar Tahvlller kak sureüe bunu dikkate almak mec 
ra hayata gözlerini kapadı • • 1931 T.Bor. ı •il 11ektıtk W.Ul> burfyetindedir. 

Bu h&dise, poliı hafiyeliği hayatım- • • • • D 2l,9fl TramWQ ısı.70 Her hangi dimağ mUteh8!19181, 
da, daima bütün dehşetile yaşadığım bir ~ m !t;·~ • :'::u 1 !!': Httler - Goebbels - Rosenberr la· 
vak'a olarak kaldı. ıı:rıeat ı.o, 9'1,'ll> • AUdOl1I n ıuo rafmdan yahudtler ve bolşevikler 

Ertesi gUn muhakeme baılamadı. 
balı gazetelerinde muhakeme günü - __________ s_o_N ______ _ 

AUn bir hafta aonraya talik edildiğini 
yunca hiddetimden köpünnil§tUm. 
Biraz sonra miralay geldi ve bana: 

ım A 11 ıo.oo ADldola m t7 U> hakkında vaki olan hücum lan tet-
a.111nıarum 100.- • lıltım...a A •f> 90 kik edecek olursa, hastabğm teşhi· 

sinde glçUlk çekmez. Bu kltü bir 
fesat iptilisıdır. 

- Dediğim çıktı, dedi. 
- Ne var? 

- Ne diyorsunuz? Nasıl olur? 
- Basbayağı. Oör müyor musunuz, 

it kaç gündenberi gazeteler Randal · 
daha az bahsctmeğe başladılar. 

- O halde, Randal'ı serbest mi bı -
M1taca.klar zannediyorsunuz, yoksa be-

et mi ettirecekler? 
- Hayır. Fakat, muhakeme etmiye-
lder: Ortadan yok edecekler .•• 
- Ne biliyorsunuz? 
- Emin bir yerden öğrendim. 
- Nereden? 
- Nereden olduğunu söyliyemem. 

ır saklıyacağnnı vaadettim. 
- Peki. ne yapacaklar? 
- Şimdiki halde bilmiyoruz. Fakat 
1i: geçmeden öğreneceğiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Bır hafta sonra, gece yanaına doğ • 
atefin karşısında oturmuı. 'kitap o • 

yordum. 
Sokaktan, bir ototnobil sesi i§ittim. 

tomobil tam kapının önünde durdu ve 
pı çalındı. 
Pe cereden baktım ve seslendim: 

-Kim ol 
- Aç n? Çabuk açı~ 1 

ktıın: Gelen miralay Broh'du. 

Kısa Harici Haberler 
Zahire satışı 

• çtNDE - Bir İngiliz va.purunun 1..------~-------11 
bombardıman edilmesi tlF.erine Cicala ..._ ... "-"'" ahire 11e.......m 
adındaki İngiliz gambotund~Jlir müf muamele ....... (kllo) -ddel•• 

re7.e asker, tahkikat yapmak üzere 
karaya çıkanlmııtır. ......, 

Kf. P. Kf. P. 
1111 U l:D p 

• tNGlLTERE - Norveç, lsveç ve Bujdlı~ (yamaplr) 1,37,S 8,10 
s.a s 
3,32,1 3,35 

Finlandiya arasmdaki deniz görU§me- .. (sert) 
leri, bugün Hariciye nezaretinde bat- Arpa An.dol 
lam.ıştır. Çavdar 

• ROMANYA PRENS! Mfhall, Balrar 
tahsiline devam etmek oiere eylül ni- Ceviz bboklu 
hayetlnde lngiltereye gidecek ve as- Kut,...U ~ 
kerl tahsilini de lngilterede yapacak- Keten tohumu 

4,S 4,17,5 
9 10 

15,20 15,30 
11,20 
8,10 
18 tır. Susam 

• FELEMENKTE - Kraliçe Vil- Kec;i lcıb taıWc 28 
T".ftilc çenplli 100 113 

helmln Etats Generaux'nun yeni içti- Y..,.lc Anlııclal 80 
ma devresini açmış ve bir nutkunu o- 62 
kum-.... ur.. " TnkJa • 

"'51" GU JBi 74 79,S 
• MOSKOVADA - Pilot binbaşı!._ _____ ._ __ ...,. _ _..-' 

Yumqef, tayyarede 8102 metreye 
yükselmek suretile Sovyetler Birliği .. T-....ık._-.-... Ça--....... m•b•a.-.Per_pnı_be.._. 
rekoru tesis etmietir. 8 Vlm 16 Eylfıl il Eylfil 

• TAYYARECİ Nevill Richman -=======:ı:r'""~. Ahır JO c. Ahır 
Nevfundland'da karaya iııuıeye mec
bur olduğu öğrenilmietir. Tayyareci· 
nin yaralanıp yaralanmadığı meçhul-
dür. ' 

• B. EDEN'in hafta sonuna ka-
da.r ta~amen iyileeerek Cenevrede 
asamblenin açıl111 celsesine iştink e
debileceği resmen bildirilmekt.edir. 

GQa doldlU 
Glln •tıtı 
8abab nam&& 

Otle namaaı 
lklndt ıwnuı 
AJc.pm aamu:ı 
tatm umaaı 
llb.lall 

l'llm 1açe11 CUDlerı 
'l'dm kalan g1llllert 

541 
18.16 
457 

1209 
JS,40 
18.16 
19 :;2 
400 
200 
JOS 

~4! 
1814 
458 

12 \J9 
15,38 
18'14 
1950 
401 
261 
104 

Açıkça itiraf edelim ki, Her Bit
ter, yahudllerl ve bo1şevik1erf mev
zuu bahsederken hiç makul davran
mıyor; asabiyete kapılıyor. 

Goebbels'lerin ve Rosenberglerin 
ehemmiyeti yok. Fakat Bitler mü
himdir. 

Onan için Avrupaaın diğer devlet 
adamları kendi kendilerine Hitıe
rbı asabiyetin\n derecesini ciddi sıı
rette tayin etmek zaruretindedlrler. 
Acp lllfi~er• elverişli midir? v• ~ .... larda bu fikri sa· 
bit ota İafma t11tttkeli surette h6-. 
kta~•? 

Her Hltil•in~ninl 118 
şark ~eti işpl etlnekfedtr. VF 
şark ~ini11 ah~ garp mesele· 
si gibi ......... lfmm' glffit": 

Eğer MöSkova adı geçer geçmez. 

hemen itidal ~boldı-sa_ ~-·~- f. 
le müzakere fimidl pek azalır . ., 

içinde bu noktayı açıktan açıla 
latmıştır. 

En ştimullii ktirside hile cen 
Afrika noktai nazaruu iptal et 
veya bilmemezlikten gelmek intk 
yoktur ve tasanur edilemez. 

Hltlerflı, mifstemleke talepler 
birer birer neden ibaret oldu 
nu anlatmaması pyanı dikkattir. 

• • • 
"Y ohanesburg Meyi., aazetesi 

şunu yazıyor: 

"Cenubi Afrtkanın neldal naza 
manda alhnda balunan araziden hl 
bir parçayı geri vermemek ol 
da şüphe yoktur. 

Bu mesele nJıı.t surette, cena 
Afrika siyasetinin mahdut kürsfis 
de değil, dünya siyasetinin daha 
nitı salahiyetli kiirsflsfl tlzerlnden 
loluaacaktır. 

İ§te cenubi Afrika birffiintn, 
sial duyurmak istediği yer orasJ 
dır.,, 

Hitler Bolşeviklije 
hücumunu niçin 
bugün 1Japıyor? 
Fransızca "L'lntransigeant,, 

zetesl, IngfI.z m&tbuatın!r. Bitle 
nutuklarında Sovyetler Blrllği ile 
yasi münasebeti kesmek &1'Z11SUD 

g3stcrdiklerini işaret ediyor ve b 
arzwıun niçin daha evvel değil 
bugUn g8sterildffini tahlil edi) or: 

"Nfçln bugün? Cevap basit: Ç 
kil bir kaç haftaya kadar bir sn 
konferansı• toplanacak ve yeni b 
Lokarno misakının şeraiti görüşüle .. _., 

Almanya, beşlerin masasına otur 
madan evvel, garpta bir misak im 
lamajta. hazır olduğunu, fakat "Av• 
rupahn olmak hasebile şark barbar• 
larile birleşmiyeceftnl anlatmak 19-
tlyor. 

"Bitler plAnmı inatla takip e 
mektedir. Ru.CJyaya karşı bir ha 
lmklnını kendine ayırmak istly 
Fakat lngilterenin bu harbe kar 
mıyacağını ümit ediyor ve bu timi 
dini Jngilterenin bolşeviklikten o 
korkusunu gözönünde bulundurar 
kuvvetlendfrlyor. 

"Fakat Ingllteredekf bu bol 
vildi.k düşmanlığı, Alman)'& UkraY 
naya doğru yürödüiti saman Ol\ 

bitaraf kalmasını temine klfi değ 
dir. YaJnız, eğer lngiltere Fra 
nın da tamamlle bolşevikleştiği 
görürse bu bftarafhfı mohaf aza 
der. 

"Bu suretle görülüyor ki, Fran 
nm nth11 tMrtln h1JS11Sundakf ro 
hem atır, hem çok dıem.-Jyettidi 
FraıLc:ada dahtlt harp çıkacak olu 
sa harf et bir harp ta çıkaeakt r 
PraJUJızlar bu harpte tek başlar 
qlacıi Iarllir .,, 

Dünyanın en ile 
gitmiş ordusu 

Moskova, 15 - Beyu Rusya al 
kent mmtakasmda.ki manevralara it 
rak eden Çek heyeti reisi General 
za gazetecilere demiftir ki: 

" Tanklan fevkalide mi1him 
danla Jtullanmak hususunda yeni 
uau~ tbik ettiğiniz görillüyor. 
OrdU~ telmiJı; vaaıtalara nıe 
mikyırsta malik bulunuyor. Bu h 
ta e, Kml Ordu dünyatun en 
gi duaudur.,, 

ı stinde örfi idat e 

Jtoıtınn. bpsyı açtım ve hayretle Arnavut kralın 
suikast m? 

Abdülkerim serbest 
bırakılıyor mu? 

Alman müstemlekelerinin 
bueiinlcii sohiDleri de 
ateş püskür ü.qorlar 
Hltlerin Ntlrembergde Almanya. 

nın nıüstemlekelerinl geri istemesi u. 
zerine bu vaziyetle yakından ala
kadar eeauM Afrika birlitl gazetele 
ri Bitlere bir karış toprak bile 
vermiyeceğini işaret eden yazılar 
yazmaktadır. 

Btanlatdan "Keyp Tayms .. a-:ıze-

kurulacak 
Lgndta, 15 (A.A.) - Bu haf 

Bükreş, 15 - Köstencede Arna
vutluk kralı Bay Ahmet Zogo aley
hindeki sulkute t,ttrak suçfle ma2-
nun olarak Ahmet Şerif isminde bir 
phıs tevkif eclilmlftlr. 

PariS, 15 - Bcho de Parla gaze
tesi Fransız lltlkOmetlnln Rit mü
cahidi Abdlllkerlmi serbest bırakma-
ia karar verclijini yazıyor. ' 

tesl diyor ki: 
"Cenubi Afrika gerek ~naha sar· 

kt Afrikasmr. gerek TanganyfkaYt bı· 
rakmağı aklından bile get;irmez 

Cenubi Afrika birliği htkdmetl "'t 
nin hemen lıer uznı aon lk1 Uç ıent 

sonun ioğru kabine milzaket 
'rt cırereyan ed~ hfldlrillyor. 

Daily Telegraeh ~zeteshıe 
re, bu m zakerelet Ftltstinde 1 
dare ilAmna taalltk ed 
tfr~ 



. '~·,lstanbul B~lediyesi ilanları 
. . . "" ~ . - ' 

Fatih yanpn yerinde 178 inci a-

Sahtuı M. 
murabbaı 

bir metTuinin ilk 
değer kıymeti 

teminatı 

dada yüzsüz araa 17,90 150 K. 2,02 
'Fatih yangın yerinde 77 ci adada 
350 santim yüzlü arsa 24)22 S lira 9,10 

Yukarda ıemti, bir metresinin krymeti yazılı olan arsalar ala
kadarlan arasında satılmak üzere ayt1 ayrı pazarlığa konulmuıtur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1-10 
-936 perıembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) (1322) 

Hepsine tSO lira kıymet tahmin elunan mercan yokutunda 
Tacirhane sokağında 31 numaralı kağir dükkan ankazı pazarlığa ko
nulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olan
lar 11 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1-10-936 perıembe günü saat 13 de daimi encümende bulunma-

1 

lıdır, (B) (1319) 1 

Senelik muhammen ilk teminatı 1 

kirtuı 

10 0,75 

Muhasebe 
işlerine 

valuf tecrilbell bir 
memura 

ihtiyaç 
vardır 

İsteklilerin bir fotoğrafla evvelce ça-
lıştıkları yerleri ve tahsil derecelerini 
askerlikle alakası olup olmzdıklarıru 
bildiren bir mel:tupla 46 numaralı posta 
kutusuna göndermelerL 

16 EYLCL 1936 ~ 

Paşa.bahçede İskele caddesinde 
10 metre murabbaı yol arbğı 
Beyltozda Yalıköy mahallesinde 
Çifte Çınarlar sokağında 20 met-
re Dfurabbaı yol arbğı. 15 1,13 

'':: Qevlet Demiiyolları .·ve· Limanları işletme 
,:.:_ · -~ _· " -_· Umrim idaresi ilanları · 

Yukarda ıemti, senelik mu ha.mmen kira ve muvakkat temi- N • B 
nalları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 936 senesi ecıp ey 
ikincit.esrin sonuna kadar ayn kiraya verilmek üzere açık attırma· Dl ş Macunu 
ya konulmuı, ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 17-9 iüksek ailelerin ve bilha.cms 
-1936 tarihine uzatılmııtır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde- gençlerin lezzet ve kokusunu se 
görülür. lstekli olanlar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz •·') seve kullandığı yegane diş ma 
veya t!'lektubi.Je beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi en- cunudur. Dişleri beyazlatır mik 
cümende bulunmahdll'. (B) (l324) roplan izale eder. Türk malıdır 

Tutarı ilk teminatı Her yerde bulunur. 

Muhammen bedeli 29700 li ra olan 1350 ton sun'i portlant çi· 
mentosu 1-10--1936 pertembe günü aaat 15,30 da kapalı zarf usu 
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kurutluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-:-
1936 G. 3297 No. lu nüshasında intitar etmit olan talimatnam 
dairesinde alınmıt vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kad 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruıa An kara ve Haydarpap veznelerind 
Fiab 15 kunııtur. ı k d 

Haseki h'astanesi için iki kalem ------------.- satı ma ta ır. \,,. .(1291) 
gaz idrofil ile tarlatan 450 lıira 33,75 ACELE SATILIK EV 
itfaiye için yedi kalem ecza 79,50 6 Feriköy Rum kilise yanında Ke§fi Eskitebir atelyesl için aıafı da ıaııat Clerece ve ücretleri yazıb 
Cerrahpap. 'hutaneai için buzlu, efendi sokak 2 numara. Müracaat ayı:ri 21 itçi müsabaka ile alınacakbr. imtihan Eskiıehirde yapılacağın-
kristal ve dubya camlarla 15 kilo mahalde. dan isteklilerin yol masraftan kendilerine ait olmak üzere hüs-
r. am macunu 55 4 50 nühal kağıdı, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile millet mek-
·' Y Wiarda cinsi ve Dniliammen bed~İleri yazılı olan üç türlU mal- ··-.. İ)Ün .... V; .... y;;i·i,; ...... İ telii ıahadetnamelerinl ve ıon ça lqbldan yerlere ait bonaervül 
zeme ayrı ayn pazarlığa konulmuttur. Şartnameleri encümen kale- i alarak Eakitehir atelyesi müdürlüğüne müracatları •. (767) (1053) 
ıninde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen ilk teminat Tercüme Külliyatı · ı= Adet Dereeeai Sanem Vereli 
makbuz veya mektubile beraber 17-9-936 pQr§embe günü saat 100 kitap olacaktır. :SS Zl çıkmıştlr. 1 ikinci smıf usta · KaADCı 90 

14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (1325) --~1!~.!:.~~ .. ~.:?_::~J l birinci smıf itçi ,, "l'1 
2 ,, ,, ,, Tesviyeci 77 ,, Hepsine 40 lira değer biçilen Beykozda iskelebatı caddesinde 

8 numaralı ahtap dükkan ankazı açık arttırmaya konulmuı, ihale 
gün\9ıde giren bulunmadığından arttırma 17-9-938 perıembe Beyoğlu Yeniçargı Estironğibe a-
güniine uzatılmııtır. Şartnamesi levazım müdürlüiünde görülür. partunan 2 numarada oturmakta iken 

h&len ikametgilıı bilinemiyen Dermin 
lıtekli olanlar 3 liralık ~Ik teminat makbuz veya mektubile Fioere: 

beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bulun· Gıragosyan Aramm 1/3/936 tarih· 
malıdır. (B) (1320) li bir kıta noter senedlle sizde alacağı 

k • • · · 1 1 olan 17 40 liranın temiııi zımnında yu. Karaağaç buz fabrikasının seneli ta mırı ıçın üzum glSrü en kanda adı yazılı ikametgahmızdaki 

8 ikinci aımf İtÇİ ,, 59 ,, 
4 birinci sınıf itçi Tornacı 77 ,, 
5 ikinci sınıf İfÇİ n 59 ,, 

Kapalı zarf usullle eksiltme 

Erzurum Valiliğinden: 
64 türlü malzemenin ıatın alınması açık eksiltmeye konulmuıtur. mallarınızın haczi hakkında Asliye 
Listesi ye ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Bu malzeme· birinci hukuk mahkemesinden istihsal 31 Ağustos 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacak olan Erzurwa 
nin hçsine 532 lira 18 kunıı fiyat tahmin olunmuıtur. istekli olan- eylediği 36/113 numaralı ve 4/ 5/ 936 muallim mektebi ikmali intaatı k anunt ba%ı eksiklikler haıebile 21 
lar 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 40 liralık ilk teminat tarihli ilıtiyatl haciz karannm mev- gün müddetle temdit ve yeniden ilanına lüzum görülmüıtür. 
makbuz veya mektubile beraber 1-10-936 pe11embe günü saat zuu bahis paranın bundan masraf Uc- 1 Ek ·ı k l reti vekllet ve fa.izlerile birlikte tah- - sı tmeye onu an it Erzurum erkek Muallim mektebi ya• 
14 de daimi encümende bulunmalıdll'. (1318) sili hakkında kanuni müddeti içinde p111nın bitirilmesidir. 

Keıif bedeli 368 lira 12 kurut oian Beyoflu, Bakırköy, Bur vaki takip talebi U7.erine ı~ tebliğ Ketif bedeli; {242671) lira (48) ktıruftir. 
ıaz Rami Kadıköy ve lstiııye mtifre.-ine ait itfaiye binaları- edilmek tızıere gönderilen ödeme emri- 2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır: 
DID,tamın· .'açık eı·-ı·ltmeye konul-· ... ••. Şartnamesi le•azım mu"- nin ikametgfıhmızm meçhulu hasebi- A Ek ·ı . aa __,,._. " le tebliğ olunamadığı mübaşirin za- - sı tme ıartnamesı. 
dürlüğünde görülür. istekli olanlar belediye İnfaat tubeainden ehli- bıtadan tasdikli JDefnıhatmdan anla- B - Mukavele projesi. 
yet vMikasr ve 27 lira 60 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektu- şılmış ve ilAnen tebligat ifasına ka· C - Bayındırlık genel ıartnam esi. 
bile beraber 1 tetrinievvel 936 perıemb=t pnü saat 14 ele daimi en- rar verilmlt olduğundan alacaklının D - İnpata ait fenni p.rtname. 
cümende bulunmalıdır. (8) (1317) bu takibine veya ala.cağmm tamamı- E - Keıif cetveli. 

na veya bir kJBJDrna k&r§ı itirazınız 
Bir metre murabbama 10 lira deler biçilen Fatilı JaDllD ye- vana i1AD tarihinden itibaren 20 gün F - Proje (Talipler projeyi Baynu:lırlık Bakatılıfmda, Er:za. 

rinde Fevzipata tramvay caddesinde 10! üncü adada 380 aantim yüz içinde ya blslat veya bir vekil gön- rum Bayınddık Müdürlüiünde ıörebilirler.) 
Iü 47 metre 26 santim murabbaı sahasındaki arsa ıablmak üzere dermek suretile bildirmeniz ve mez. İstekliler ıartname ve evrakı aaireyi 12 lira 10 kunq mukabl,. 
açık artbrmaya konulmuıtur. Şartnameai levazım müdürlüğünde kf.lr müddetin hitamından itibaren on linde Hin mahalleri Bayındırhk Müdürlüiünden alabilirler. 

göriilür. istekliler 35 lira 45 kunitluk ilk teminat makbuz veya mek· ~~!:d;ir~~:ı:n°:z b!':a~ı: 3 -- Eksiltme 21 Eylül 1936 pazartesi günü ıaat 15 de Etzunmı 
tubile beraber 17-9-936 perıembe günü saat 14 de daimt en- yanında bulunmanız ve aksi takdirde Kültür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır 
cümende bulunmalıdır. {B) (933) ihtiyati haciz icrai hac7.e inkılap ede- 4 - Eksiltme kap:ılı zarf usulile yapılacaktır. 

K 
ceği cihetle cebri icraya müracaat edi- 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu·nkkat 

Tu .. rk Hava urumu leceği ödeme emri tebliği makamma teminat vermesi ve bundan ba,ka aıağıdaki vesikaları haiz up 
kaim olmak Ur.ere ilin olunur. göstermeleri lazımdır. 

(V. No. 18152) Büyük Piyangosu r" A -1936 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 
Yakacıkta satılık B - Bayındırlık Bakanlığından en aıağı yüz elli bin liralık bu 

Şimdiye kadar "inlerce kişiyi zengin etmiştir I nevi inıaatı yapabileceğine dair abnmı• vesika. arsa ar 3' 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
Yakacığın en güzel yeri olan Sa- evveline kadar Erzurum Kültar Direktörlüğü dairesine ge .. iril rek 

B •• •• k • k • 200 000 L• d natoryom Caddesmde gayet ucuz fi- K UYU ) ramıya: • lf3 Ir. yatla satılıktır· Eksiltme omisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ciri~~ü~~~f Şeref otel müste- Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya. 
'--------------=ı zılı saate kadar gehnit olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice 

ikramiyelerle (50.000) Jirabk iki adet mükifat vardır kapablmıı olması ıarttır. (1167) 
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'ABONE ŞARTLARI 

Memleketıml.zde 

Yabruıcı yerlere 
Posta blrUğtne l 
gtraııye.n yerlere { 

Yıllık 

7GO 
1350 

180 

a aylık 
23:S 
tOO 

110 
1'50 

180 

TO.rld.yentn her posta merkeztııde KUBUN'a abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 
ı.tanbul. Ankara Caddeııl. l Y AKn yurdu) 

Telefon 
jld&re: 
) Yazı lflert: 

2<370 
2iol..1J 

retg:rat acırcaı: KURUN X.tanbul 

Poata truttmJ No 411 
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KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasagun a----- ADEM • 
1 

• • 
1 KT 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 numara 3 de hastaları

nı kabul eder. Cumartesi gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

.... - . ·~ ___ ,. ~ . 

ve 

Tabletleri 

uz. 
iyi futbo'lcu olmak yalnız kabiliyet meselesi değildir) ayni zamanda en mühim 
olarak futbolun sırlarını, tekniğini iyice öğrenmek lazım.dır. "Alaylı,, futbol
cıilarla beynelmilel sahada muvaffakıyetler kazanmak mümkün değildir. 

HABER gazetesinin 19 Eylôl cumartesi gününden itibaren 
tefrika etmeğe başlıyacağı 

Eseri bu bakımdan bütün spor cular için pek faydalı olacaktır. 

BELGEVŞEKLiGiNE KA RŞ 1 

OB N • 
ı 

Her eczanede arayımz •. • • 1 • • • • • ,,,. : I" • • ,. ... - '.. • • • • • ••• 4 

RW'"' 

.il> 

Nişantaşında 8 f '• • "" • • .• iV. • 

"Eski,, F vziye Lisesi 
Memleketin en eski Hususi Lisesidir. 
ilk, orta ve lise kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı içm her gün 

müracalt edilebilir • lstıyenlere mektep ~.ırifnamesi gönderilir. 
Telefon: 44039 

._ _,, .. . . ~.A L • ":•, • h . . . • 'i , ,. . , . ~ -,,- -
Eski FEVZIATi 

Yatılı Yatısı 

Kızlar ve erkekler için ayn böTüklerde: Ana, llk. Orta ve Lise ı-..nılları 
Kayıdlar başlamıştır. lstiyenlere mektep tarifname.si gönderilir. Kayıd ve tafsilat için her gün m 

F T B O L U tebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanmd:ı Ozyol idarehanesine 
Öyle bir eserdir ki her satırında futbolun yeni bir inceliğini, yeni bir sırrrnıı•a•••- racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay cculdeai Çilte•arayıar. Telefon: 36 210 

öğreneceksiniz .. 

UT OL 
Yalnız bilfiil futbol oynıyanlara değil, futbol meraklılarına, seyircilerine Cle 
faydalı bir eserdir. Bu eseri okuyanlar en iyi antrenörlerden ders alınış kadar 

f~t'!><>lu öğreneceklerdir. Cünkü 

F T U 
Dünyanın en meşhur oyuncuları ve antrenörleri tarafından yazılmı§ eserler 
tetkik edilerek kaleme alınmıştır. Eseri yazan Türkiye futbol federasyonu 

hakem komitesi reisi NÜZHET ABBAS'tır. 

~seırnlfll ıresnmD®ırftll'ilcdleB11 n B<nsn 

1-~~-
Topa nasıl kafa vurulur? 

Arsenal Merkez muavini Roberts tarif ediyor: 
Solda he.talı '1\lrus: Vücut gevşek ve Sağda doğru vuruş: Oyuncunun vücu
bükülmüş vaziyet~ı.:dir. Omuzlar ve du dim diktir. Gözler açık, bütün VÜ-
bütün adaleler içeri çekilmiş ve gözler cut bir yay gibi gerilmiştir. 

L 
kapalıdır. 

19 .. eylül cumartesi günü 
HABER gazetesinde başhyor 

•mm-ıı;m111~m;anum•nf N•ı 
1 - 1905 lira 56 kuruş keşif bedellt Cibali iskelesi inşaatı, ek

siltme gününde istekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 2S-9-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

3 - istekliler, şartname ve keşifnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan ~ünde yüzde 7,5 muvakkat 
güvenme parasiyle birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat şube-
sindeki alım komisyonuna gelmeleri. (1316) 

18--IX-936 tarihinde Üsküdar Depolar grubu merkezinde ek
siltmesi yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan 170.39 lira keşif be~ 
delli Şemsipaşa Bakımevi memur odalarında yapılacak tadilat işi
nin pazarlıkla eksiltmesi 28 - -IX- 936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin keşifnameyi gör
mek ~zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde yiizde 
7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte sözü geçen şubedeki a-
lım komİsY.onuna gelmeleri. ,(1315) 

o 

BIRE, 
tooo 

TARLABIR 

-
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lstanbul Asliye 6 Hukuk Mahke
mesinden: 

Cevat taraf mdan, Yedi kulede E
mirh urda Tabakçı sokağında tramvay 

Posta 1... T. binalar 
müdürlüğünden: 

ve le vazı 

et Zekinin evinde iken ikametgahı 1 - Satın alınmasına lüzum h asıl olan on bin ki)o nişadır 
belli olmıyan Melahat aleyhine açılan eksiltmeye konulmuştur. 
nez'i velayet davasında müddeaaley-
hanm ikametgahının meçhuliyeti ha- 2 - Nişadırın muhammen bedeli 2500 ve muvakkat teminat• 
sebiyle dava arzuhalinin on gün içinde 188 liradır. 
cevap verilmek üzere on beş gün müd- 3 - Eksiltme 20 - 10 - 936tarihinde ve saat 15 de Ankar 
detle ilanen tebliğine karar verilmiş Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım 
ve arzuhalin bir sureti de mahkeme misyonunda yapılacaktır. 
divanhanesine talik kılınmış olduğun- 4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alaC 
dan 36/ 1098 sayılı dosyasına ilan ta- b . ı 
rihinden _ ferdasından _ itibaren on ları makbuz veya kanunen mute er temınat mektubu veya şat 
gün zarfında cevap verilmesi lüzumu mede yazılı belgelerle beraber mezkur komisyona müracaat edec 
tebliğ yerinde olmak üzere ilan olu- lerdir. 
nur. 5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve Jsts 
Neşriyat Direktörü: Refik A. SevengiJ bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız obrak ~erilecek 
Sahibi: ASIM US-YAKIT Matbaası l(744). ,{1020), 


