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''Harp· A 

umumı olacaktır!,, 
"Bunun için sulhun da uınümi 

olması lazımdır!,, 
Başvekil Leon Blum "Dünyanın bu karışık vazı·yetinde,, 

Fransanın takip edeceği siyaseti anlattı 

"Harp tehdidi çok ağırdırl,. 
Paris, 17 (Hususi) - Başvekil Bay 

Lcon Blum bugün Fransanın harici si
yaseti hakkında radyoda bir nutuk ver
miş ve ıunları söylemiştir: 

Avrupanm bugün içinde bulundu • 
ğu k'arrşıkhk karşısında ve Cenevrede 
Milletler Cemiyeti konseyinin toplantı
sı aritesindc Fransanm harici siyaseti • 
nin hangi esaslara istinat ettiğini ga· 
yet basit fakat sarih şekilde söyliye -
biliriz. Bu esaslar büyük Fransız inkı -
tabının kuvvet aldığı umdeler ve Fran
sız an'anesidir. Siyaset hürriyeti, hukuk 
müsavatı bu umdelerin esasıdır. İnsan
lar arasındaki kardeşlik, vatandaşlar a
rasındaki müsavat, fikir hürriyeti, fer-

diyet kanunları da Fransız inkılap ve an 
anesinin umdelerini te§kil etmektedir. 

Dünyayı karıştıran ve bir çok ah -
lak ve din akidelerini kökünden yıkan 
hadiseler ve bir çok tecrübeler Fran -
aızlardaki bu demokrasiye imam asla 
~:,hJlllUil~ı..lr. 

Hükfunetimiz Uç aydanberi mcmle
Kette tatbik ettiği içtimat terakkilerle 
Fransızlar arasında demokrasiyi daha 
•ilamla§tırmağa çalışmıştır. Nizam ü
zerine dayanan demokrasi anarşinin akJ 
sidir. Bütün fen ve ilim terakkileri bu-

Yugoslavya 

na istinat eder. 
Anglosakson medeniyeti, tng'uiz te

rakkiyatı bir demokrasinin eseri de -
ğil midir? Ve yine demokrasi sayesinde 

(Sonıt: Sa. f Sil. 1) 

intibaları 

Hitler' e 
Sulh mukafatı 

Verilmesi teklif ediliyor 
Berlin, 17 (Hususi) - Bir Finlan 

diya gazetesi, Bay Hitlere Avrupa 
sulhundaki hizmetine mukabil, Nobel 
sulh mükafatının verilmesini tek
lif etmiştir. 

Diğer taraftan, Rio de Janeiro
dan bildirildiğine göre, Arjantinin 
en maruf gazetecilerinden Bay l\fa
riel Filho, Hitlerle yaptığı bir mü
lakatı neşretmiş bunda Alman dev
let reisinin Avrupada bolşevikliğe 
karşı kurduğu müdafaa siyasetini 
tebarüz ettirmiştir. 

Muharrir, Bay Hitlerin bu suret
le sulha ettiği yardımı işaret ile, 
KP.ndhdn~ ulh mükafatının verilme
si hakkındaki teklifi hararetle tas
vip etmektedir. 

~:ıı -' • ~7-•ı·: _ .. ~.. ·, ..,~··, 

Muallimler ara
sında nakiller 

Bir kültür meselesi 

Liseler 12 seneye 
çıkarılmalı mı? 

Proğram1arın yüklü olduğunu ileri 
derslerin 

istiyor 
süren bir muallim de 

tevhidini 
yıl daha ilave etmek 15.zım gelmekte • 
dir. 

Dün bu mesele etrafında bir lise di
rektörünün fikrini almayı uygun bul -
duk. İstiklal lisesi direktörü Bay Agah 
Sırrı Levent bu mesele etrafında kcn
disile görüşen bir yazıcumza şunları 

6öylemiştir: , 
"- Liselerde okuyan gençler bir an 

evvel hazırlanmak ve hayata atılmak ih· 
tiyacmdadırlar. Liselerin on iki sene~c 
çıkarılmasını düşünenler yüklü bir prog 
ramın talebe tarafından 11 senede haz
medilemediğini ileri sürüyorlar. 

Ben esasen müfredat programının 

yüklü olduğuna kaniim. Bu ağır müf -
redat bugün düşünüldüğü gibi on iki 
yıla taksim edileceğine bilakis daha ha
fifletilmelidir. Bugünkü halde liscleı de. 
ki bütün dersler ve bilhassa fen ders
leri yüklüdür. 

Ag6.h Sım Levent ' . w Sonra bu şekılde okutulduguna göre 
Lise ve 01 ıcı. ukun... ... _ ise tedrisatı on Uç seneye çıkarılsa bi· 

prograrnlarıru tetkik etmek üze CfiiydasızcJ.ır. 
tür bakanlığında bir heyetin meşgul ol- iş dersler arasındaki vahdeti U;nin 
duğunu yazmıştık. etmektir. Öğretmenlerin biribirile dersi 

Bugün liselerimizde tatbik edilen talebe ve müfredat hususunda anlaşma
müfrcdat programının ağır olduğu ve lan lazımdır. Dersler ayrı ayrı b!r~r ~
talebenin bu işi 11 yılda başaramadığı lim olarak okutulmakta devam cttıgı gı· 
ileri sürüJmektetlir. bi derslerin biribirlerile olan irtibatı da 

Bunun halli için ya müfredat prog- gözetilmiyerek, her öğretmen dersini bir 
ramlannı azaltmak, yahut liselere hu _ ihtisas dersi yapınaic hevesinden vaz • 

Harpten sonra meydana 
gelen bir şehir: Suşak 

Lise, orta ve muallim mekteb~ kuk fakültesine ilave edildiği gibi bir (Sonu .sa. 6 sil. 5) 
hocaları arasında yapılan son de------------------------------
ğişmelerin listesini neşrediyor az: 

(Ya.ıısı 6 ıncı &alıifede) 

iki memleket dostluğunun müşterek Milletler Cemiyeti 
kelime ve adetlere kadar giden toplantısına 

eski bir münasebeti var!. Habeşler iştirak etmiyecek 
Londra, 17 - Daily Telegraph ga

zetesi, Habeş heyetinin milletler ce
miyeti celsesine giremiyeceklerine 
muhakkal\ nazarile bakılabileceğini 

yazıyor. 

SiLAHLARIN KONTROLU 
iSTENECEK 

Pari..c:ı, 17 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesine göre, dış bakanı gelecek 
hafta CeneHede yapacağı bir teklif
le, beynelmilel bir teslihat kontrolu
nun kabulünü istiyecektir. 

Yarınki KURUN'da 

"Yeni Istanbul,, 

Su§aktan bir manzara 
- Peyami Safa'nın teklüine dair -

Yazan= Konya Saylavı 

Dr. Osman Şevki Uludağ D 
obrovnik yolunda, 1~ ~ylül 
(Başmulı;':rririmizden) - Dün 
akşam üstü (Bled) den çık

tık. frenle ve Zağreb yol!J ile bir 
gece:le Suşak'a geldik. Su~k Adirya
tik sahilinde Yugoslavyanın en işlek 
iskelesidir. 

Büyük harpten evvel Suşak kü
sük bir köyden ibaretti. Daha doğ
rusu Fiyumenin bir mahallesi idi. 
Harpten sonra Fiyume ltatyaya ge
çince Suşak Yugoslavyanın ithalllt 
ve ihracat limanı olmuş, az zanıan 

sonra da inkişafa başlamıştır. On yıl 
evvel Suşak altı, nihayet yedi bin 

nüfuslu bir yerken bugün yirmi, yir- ~·~ .. ---,.111111-111_,llllıııl_.A 
mi beş bin nüfuslu bir ticaret mer . ;1 

kezi haline gelmiştir. Bir taraftan da 
yeni yeni binalar yapılmaktadır. 

Suşak ile Fiyume arasrnda küçük 
bir :canal yar. ltalya ile Yugoslav
ya arasında hududu bu kanalın Tal
pek hattı teşkil ediyor. Hududun 
bir kısmı da kanalın sağ tarafmda-

ASIM US 
(Sonu: Ba. 6 Sü. JJ 

Mosko-vaga giden 

Sporcularımız bu 
gün "Dinamo,, 

Takımı ile ka.,şılaşıyor 
~~Yazısı 4 üncü sayfada), 

Madrlt tekrar bom· 
bardıman edildi 

M~lagada 
asilere 

harp gemileri ·de 
iştirak ediyor 

Hüld(mct kuvuctlcri 

lhtilalcill'rin tayyareleri dün J beyanatta bulunarak ihtilalcilerin hu 
yenictcn Madriti ,·e Ciudad Real ve son gilnlcr 1.arfında hükumet ı, uv 
Toledoyu bombardıman etmişlerdir. ! vetlerine üç bin telefat verdirmiş ol 

lhtilfllcileıı, Talavera cephesinde duklannı .söylemiştir. 
milislerin bir kuvvetini püskürtmü~- HARI' GEMiLERi ASiLERE !ıll 
Jer ve 150 telefat verdirmişlerdir. Paris, 17 (A.A.) - General Queipo 

Ôgrenildiğine göre, general Mo- de Llano•nun Sevilla radyosunc1nn 
lanın kuwetlcri pek yakında Mad ,·erdiği bir tebliğe göre, Marksist 
rit üzerine yürü~ecektir. harp gemileri tayfalarının Mala~ada 

Cenuptaki asi kuV\'etlerin umumi toplanarak teslime amade bulun· 
karargalu, Talaveradan l\fadrite 63 duk1arınr, bunların 1.ladrit hükumeti 
kilometrede bulunan Santa - Eu- tarafından aldatrldıklan için miic.a-
laliaya nakledilmiştir. _ deleye devam etmek istemediklerini 

General Franko, gazetecilere! bildirmektedir. 
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Adauı 1'~ 
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Eti Mes'ut 
Fr~nsada grev-lltalya- Avusturya·/ Londra deniz 
cılere karşı Macaristan anlaşmaları Büyük bir radyo sanayi merkezi 

haline getirilecek 
Bir müeasese si/ahi• 
mukabele etmeğe 
hazırlanmıştı 

Küçük Anlaşmaya kar
ıı mı birleştiler? 

lskandinavga devletleri-
nin kabal etmedikleri -----------ı Ankara, (Telefonla) - Dk ~ 

noktalar var B. rak burada kurulacak olan bİİ1"'.: ır mecmua- radyo lstuyonunun proje ve k~ 
Lllle, 1'7 (A.A.) - istintak haki

mi Labalette, Vrau ve şürekası mü
essesesi müdürleri Jean ve Michel 
Thery biraderlerle Bay Paul Ber
nardın evlerinde yapmış olduğu bir 
araştırma esnasında bir silah ve 
mühimmat deposu meydana çıkarmış 
tır. 

Bu müessese diı'ektörleri diin 
amele delegasyonunu tehdit etmisler :> 

ve hatta içlerinden biri havaya bir 
el sillh atmıştı. Bundan başka 

depoda meçhul dört kişi görUlmü~ ve 
bunlardan birisi, amele ile bir kavga 
çıktltı takdirde fedaice iş görmek 
için gelmiş olduğunu itiraf etmiş -
tir. 

Silahlar, hemen kullanılmağa 

hazır bir surette masaların üzerinde 
bulunuyordu. 

Direktörlerin amelenin hücumun
dan korkmuş oldukları zannedilmek
tedir. Üç kişi serbest bırakılmıştır. 

Tahkikat devam ediyor. 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: 

Bay Schmidt, Musolini ve Ciano Londra, 17 - İngiltere ile iskan-
arasındaki görüşmeler neticesinde dinavya devletleri arasında yapılmak 
ve Macaristanın da muvafakati alın ta olan deniz müzakereleri bakkın
dıktan sonra ltalya, Avusturya ve da bu sabah, neşredllen tebliğe gö-
l\lacari8tan dış bakanlarının Roma re: 
protokoJJarına uygun olarak yakında 
Mililnoda toplanmalarına karar veril 
miştir. 

Tamamile teknik mahiyette bazı 
müşküller, 1936 muahedenamesinin 
İskandinavyalılar tarafından kabu • 
Jünü gayri mümkün bir hale sok
maktadır. 

GAYE KOÇUK ANLAŞ.tlAYA 
JJIUHALEFET DECILDIR 

Ruma, 17 - Giornale D'ltalia ga
zete.si İtalya, Macaristan ve Avus
turya dış bakanlarının Viyanada 
yapacakları toplantıdan bahsederek 
diyor ki: 

Bu mülakatı küçük anlaşma kon

Zannolunduğana göre, bu mü~. 

küller, bilha.cısa bu memleketlerin 
inşaatı yap!lması memnu bir had 
kabul etmeleri meselesinden çıkmak
tadır. 

t eransına karşı olan bir vaziyet ofa S 
Tak 1t8etermek doğru değildir. ıhhat Vekilimiz Edirnede 

Avusturya - Almanya anla•ması Edirne 17 (AA) B ·· d ltal ır ' • • - eş gun en-
ve Y~ - Almanya dostluğu ile it beri Trakya vilayetlerinde iskan \•e 
mam edılen İtalya - AV118turya yapı işlerini teftiş etmekte olan sıh 
- Macaristan siyasal blrlftf bir blok hat ve içtimai mua,·enet vekfli Dr 
dellldlr ve hiç bir muhalefet tema- Refik Saydam, refakatinde Traky~ 
yillU yoktur. umumi müfettişi general Kazım Di

Paris, 17 - Gazetecilere beyanat
ta bulunan dahiliye nazın, Bay Sa-
lenıro, şöyle demiştir: Bectler konfe 

Heyetleri ayrı ayrı kabul ettik. Y • 

rik, iskAn umum miidürü doktor 
Cevdet, teftiş heyeti reisi· Dr. Fuat 
olduğu halde Edfrneye gelmişler
dir. Görüşme, bitmiştir. Murahhaslar, ransı içı•n 

bizden yeni vaziyetlerinin tayini i-
çin ayrıca toplantı yapmalarını iste- ·.----
mişlerdir. Eden teklı f ler ileı i süren 

ücretler meselesinde tam bir ihti- bir nota hazırl d 
)Af nıevcut olduğu görillmüştUr. a l 

Lonclra, 17 (A.A.) - Defler kon 

Bugün beraberlerinde ayni zevat 
olduğu halde Edirne merkezi kaza
sını dolaşacak olan Dr. Refik Say • 
dam öğleden sonra Kırklareline ha
reket edecektir • 

leri yapılmıştır. inşa.at bugünleri 

nın neşriyatı mUnakuaya çıkarılacak nen ""' 
bir zamanda istasyonun yapıl~~ 
batlanacaktır. - ): 

tık tahminlere ıöre istasyon ~ 
sisatı yedi yüz bin liraya mal o1a~ r ashihini beklediğimiz 

bir hata 
''btanbulun seal" adiyle buıiln ilk 

aaywru çıkaran bir mecmuada (TUrld· 
ye matbuatı) adlı bir yazı okunmuştur. 

tır. 

istasyonun kurulacağı yere gel 
ce, bu yerin şehirden uzak bir 
halde ohn.nsı, fenni düşüncelerle 111 
vafık görülmüş Ye istasyonun Art 
raya bir kaç saat uzaklıkta bulu 
(Etim~ot) ta yapılması kararla~t 
mıştır. 

Etfmesutun ilerde büyük bir raliı 
:yo sanayii merkezi haline getirif 
meai de tuarlanmaktadır. 

P. T. T. idaresi radyoların id,ıf 
tarzı hakkında muvakkat bir taliın' 
name hazırlamaktadır. Bu husus*' 
kendisi ile görüştüğüm genel dire1• 
tör Bay Nazif demiştir ki: 

- Teşkil4t kanunumuzda teJsff 
işlerinin telgraf işleri müdürlüğünd 
tedvir edileceğine dair bir madclt 
vardır. 

Bu madde radyo işleri için art' 
bir teşkilat yapmamızı imkAnsız k,11' 
mıştır. 

İstanbul ve Ankara stüdyo müdlt 
JükJeri oralardaki başmüdürlükler' 
bağlanmıştır. 

Türk gazeteci 'eri 
Saraybosnada 

feraunıa ait diplomasi hazırlıkları-
nın Cenevrede başhyacağı ve Bay Vekillerimizı·n tet
Edenın orada bu mesele hakkında 

Bay .~~lbos ve Belçika murahhası İ· kik seyahati • 

Bugünkü medeniyetlerin inkişafında 
milliyetçiliğin rolünü ıöatermek ve bu· 
nu temel fikir yapmak istiyen bu ya • 
zıya göre kıaım kısım adlandırdığı ve 
kendilerinde milliyetin esas unsuru o -
lan dil ve kültür birliii olmacbiından 
vatandaı değil tebaa uydığı yahudiler 
umumiyet üzere milliyetçiliğe muzır 

bir ulıktır ve bu da :yahudllerin kendi 
baılanna hilkQmet:I~ kalarak muhtelif 
milletler araıına kanftP yayılımı olma· 
tarından ileri ıelmittir. Oamanlı impa • 
ratorlufu bu karıımadan sarar ıörmilı
tilr, cumuriyette de saran çeldlmit hl· 
d~eler vardır. Bunlar da millt bünye • 
nın oynak yerlerine hlkim olmak ıu • 
retile ika edilmlttir. Şimdi de falan fi • 
lan gazeteleri - ki Tilrkiyenin büyük 
gueteleridir - yer yer ıeferadlm Cll • 
panyolca konuıan), eıkenazi (alman -
ca konuıan), dönme (tilrkçe konupn) 
yahudilerin kontrolil altına geçmiıtir. 

bunlardan olnuyan gazeteler de ıu ve 
bu yahudi mileaaeaelinin it valltalile te
sir ve tuyiklne ulratılmak ıuretile bu 
yahudi kontrolünün fil! hikimiyetl ku • 
rulmuıtur. lıte N. P. harflerile imsala· 
nan yazının dava11 budur ve bunun için 
dir ki Türldyenin dhnafııu idare et • 
mekte olan htanbul matbuatını ve o • 
- .... 1. u.uı-.. ;ıa .. .., ... ı..t~ '-lchtlft Jıb. 
resini inkılap adına parti kendi eline al· 

Bilyük radyo istasyonları tesı.' 
işi başarıldıktan sonra radyo i~Jeıi 
iç~n ayn bir teşkilat yapılma~ı el 
şünillecektir. Diğer taraftan Istar 
bul stüdyosu müdürlüğüne ta);n 1 

dilen eski şirket fen müdürü naf 
Hayrinfn memuriyeti tasdik ediJınJf' 

le goruşmelerde bulunacağı zanne- erı tir. ı 

Rngnı. J,;~ •n"";"";9.ııP 
karşılandılar 

Saraybosna, 17 (Başmuharriri-
mlzden telefonla) - Bu sabah saat 
6 da buraya. geldik. Türk gazetecile
ri kafilemiz, dost Yugoslavyanın her 
79riade olduğu gibi burada da çok 
bUyük bir samimiyet ve hararetle 
karşıJAndı. 

Saraybosnayı .ziyaretimizle Yugos 
lavy~da~i ziyaretimiz dönüş safhası
na gırmış oluyor. Yarın sabah saat 
'1 de 1rarac1an hareket edecefiz ve yi 
ne bu~ 1:ugoslav şehirlerini dol8§8-
rak Türk.iyeye döneceğiz. 21 eylül 
pazartesi günü sabahleyin saat 7 de 
Jstanbulda bulunacajız. 

.. lmeldedir.. 
J~tima devresini tahakkuk ettir

mek için en iyi usulün ne olacağı 
araştrnlacaktır. 

EDEN NOTA HAZIRLIYOR 
Londra, 17 (A.A.) _ Bay Eden 

hariciye nezaretinde tekrar vazifesl
ne başlamıştır. 

Salahiyettar mahafil, Bay Edenin 
bir nota tanzimine çalışmış olduğu
nu ve bu not.ayı yarın Londrada bu
lunan Lokarnocu devletler mümessil 
l~rlne tevdi edeceğini beyan etmekte 
dır. 

Bu nota, konferansın toplanma _ 
sınclan evvel yapılması zaruri olan 
diplomasi sahasındaki hazırlıkların 
~Ik adımını ileri götürmek maksadile 
ıleri sürülmüş olan teklifleri ihtiva 
etmektedir. 

Hitlerin sözleri yanlış 
Harp umumi 

olacaktır! 
(Ü6tyanı Birincide) tefsir edil•iş 

41e)amlcllr ki Amerika iktıut aahaam • Londra, 17 - Bay Lloyd George 
ela bUJ11k bir ilerlemeye vasıl olmq. bir gazeude ne§l'ettfği makalede n. 
tur.? liftlerin son nutkunda bazı nokta-

Demo.krui öJ.mem11tir. Yüz elli lann yanlı' tefsir edildiğini söylü. 
aenedeaberl Jn.ean1ı1m demokrasi için yor ve Bay Hitlerin Ural ve Ukrayna 
JcUii ant onu yqatmaktadır. dan ancak Sovyet tGpraklarlle Al-

"BARP TEHDtDt ESASEN ÇOK man topraklan arasındaki mUnbitlik 
AclIRDm,, farkını göstermek için bahsettiğini 

J'ranu. prop&pDda harbini bUtiln ifaret ediyor. 
tuttetlle reddeder. Dünyayı. tehdit e- -glbıldl:::--:-::-:hal-:-:i-g~öete--mıekted---ir-k1-11Ulh--an-
dea tehdidi eeuen çok afırdır. Bunu cak 18Dl bir ehlisalip harbinden ba.h~ umum! olduğu takdirde emin ve 
ıek daha fazla korkun,. bir hale IO"°· millteka.rdır. Onun için, buglln bunu 

• a. bir kere daha anlıyoruz: 
mımaJıchr. Bilhwa Fransanm gayeei Sulh umumt olmalıdır, çUnkU harp 
harp endleealnt ha.tifletmefe çahraJr umumt olacaktır. 
ve sulha hizmet ~k her esere bU- Avrupada hiç bir millet yoktur kı· 
ti1n kuvvetile i§tfrak etmektir. b1r ' 

B 
·-·, harp vukuunda tehlikeden ma.un 

unuilla beraber, Fransanın de- kal ...., ------- sın. Fransanın, ''Müşterek cmnı·. 
fokrasiyi insani bir anlayıcıı oldug~~ gı'bı' sulh ~ yetten,, bahsederken göz önünde bu· 

u da insani bir anlayışı vardır. lundurduğu nokta budur. 
İşte, Fransanın sulh meselesinde Bu sulh arzusu Fransız milleti icin 

gözeteceği nokta budur: Fertler ara- insani bir histir. ŞUppesiz ki Fransa
s~da olduğu gibi, bUyük küçUk her da bazı menfaat ve fikir aynlıkları 
millet arasında müsavat, gene fertler ile bunun aksini dü§Unenler vardır. 
aarsmda olduğu gibi milletler arasın- F k t .,,.__~ da da kardeiJlik. a a ' ~ ı w.u:ıız m'illeti sulh arzusunda 

M' milştere~~r ve sulhta olduğu gibi va-
• ılletler cemiyeti bu esaslar üze- tanını mudaf aada birleşecektir. 

nne daj anır. Onun için, Fransanın . lşte, milletler arasındaki siyaseti
gayesi Cenevrede milletler arasındaki mızde hareketimizi tayin edecek ve 
rabıtalan kuvveUendrimek ve arala Ih · su eserme yardımda bize yol göste-
nnda bir çalışma birliği kurmaktır. rccek olan fikir ve hislerimiz bunlar-

Gerek tarih ve gerek dünyanın bu- dır .,, 

Tktı•at oe Maıig• o•k.ll
lerimiz Zonguldakta 
Zonguldak, 1'7 (A.A.) - iktisat 

Ye l\laliye Yekilleri ile Iran sefiri ve 
maiyetlerindeki zevat bu sabah Zon 
guldafa geldiler. 

Limandaki gemiler ve şehir, bav
raklarla donatılmıştı. V:ali, villy~t 
erktlnı misafirleri Yapurda, halkev? 
bandosu, memurlar ve kesif bir halk 
misafirleri alkışlarla iskelede karşı 
lamışlardır. 

Misafirler Ü7.Ulmez maden mın _ 
takasına giderek Türk antrasit fabri 
kasını, maden miiessesatını tetkik 
etmişler ve tetkikata başlamışlar
dır. 

malıdır. 

Bu yazıyı tam bir hulus eıeri say • 
nuş ve biitiln hükümlerini doiru bulmuı 
olan bir müfrit dahi sadece ıu son tek • 
lif kartısında soracaktır: Niçin hem 
matbuatın, hem ilan ve kağıt işlerinin 
idaresi? .. Bunlardan bir cepheyi almak 
iddia edilen zararlı tesirleri ölnemeye 
kafi gelmiyor mu? 

Ancak biz bahsin esasına ~irmek 

istemediğimiz için, adını saydığı gaze • 
telcrin idaresi hakkında verdiği malil • 
matın da yanlışlığı üzerinde duracak 
değiliz, okuduğumuz yazıda aaydıfı ga· 
zetelerin Tilrk matbuatını temsil ettiği 
mukaddemesindcn gidilerek Türkiye 
matbuatının ıeref ve hayaiyetine doku· 

[ Kıaa H•rlcf Haberler ~ 
nulur bir hilkme vanlmaaından çekin • 
diiimiz için, <KURUN) ile (HABER) 
in bu memlekete zararlı tesirlerden a • 

• lNGJ:Ltz kralı dUn dq bakanı çıkça uzak gösterilmiş olması dahi, bi -
daimi müsteşarı Sir Robert Van Sit- zi Türk matbuatının böyle zan ve hU • 
tart.dı kabul etmiştir. kilmden münezzeh oldutunu bu Türk 

• AMERlKADA bir "Amerikan Av- matbuat ilemine yeni kanpn bu mec-
nıpa filosu,, ihdas edilmi§tir. muaya ihtar etmeden bizi alıkoyamu i 

11:.ı-r.:r-J;L ----J,,,.t, 

haline getiriliyor 
Ankara, (Telefonla) - Ad111' 

vekAleti adli tebligat işlerinin cezı' 
bir suretu ıslahı için incelemetet 
yapmaktadır. Bu incelemeler şu ~ 
bakımdan yapılmaktadır: 

1 - Müba§irliğin bir meslek ıı-• 

llne getlrllmui, bunun içiR mesıeı 
mektepleri açılması, mübaşirlerin ıad 
liye memurları sınıf ınn alınarak tef' 
fllerinfn ba memurlara alt bareın• 
tabi tutulması. 

2 - Mübaşirliğin büsbütün kaldı
rılarak teblfgat i~lerinin p06ta va.Si' 
tasile yaptırılmuı. 

Bu Jkinci noktayı nazarın Jrnbul 
edilmesi biraz şüpheli görülmekt•dif• 

Cilnkü adli U!blll işleri muayye• 
bazı usullere tabi bulunduğundS' 
bUt1ln mUveızllerin bu uaallere vr 
kıf olabilmeleri imkansız görmmer 
tedlr. 

Vekiller T7abzonda 
balıkçılık aonayiı ile 
meıgul olacaklar • AVRUPA MİLLİYETPERVER- sanını ki bunu yapmak kendialnln de 

LERt kongresi, 12 inci toplantısını ıeref ve bayaiyetini vikaye noktasından 
Cenevrede yapmıştır. zaruridir. Ankara, (Telefd'nla) _ Mall1' 

• NÜREMBERG kongresi esnasın- DUn aktam (HABER) arkadatımı- ve lktiu.t Vekilleri prktaki tetkl) 
da Alman devlet demiryolları 

2 
mil- zın aynı bahiı üzerinde dcdili gibi, ıeslleri •nuında Trabıonda kural• 

yon ki~i nakletmiştir. Türkiye matbuatını mll1l ınaklatlara IDUI kararlatan balıkçılık sanayifl' 
~ AVUSTURYADA yurtsever cep- ve ahllkt dofrululdara aylan tetlrlere blU.U.. •••l olacaklardır. 

henın liderleri konseyi dün ilk defa tabi kılmak bir talmn1annm mabat •e Trabsonun bUyUk bir balıkçılı• 
olarak toplanmış ve B. Scbuschnigg menfaatine uyablllr. Zaman uman bunu una,U merkezi haline rettrnınr 
cephenin başkanı sıfatile söz alarak istiyenler ve buna bq vuranlar olabWr; .ı, Ddnd bet aenellk sanayi pIAn·oıl 
federal ordunun sUratle ve lilzu hattl ıelip geçici, mevzi!, tek tUk mu- ilk ufına alınan tşlerdendfJ'. 
v~çh~le inkişafı lüzumundan bah=t~ vaffakiyetltt elde edenler de olabilir. •ıa_ f _, ml§tır. Fakat Türkiye matbuatına hulal etmek iN ure t ecıfl aon tıoj 

• B 
1 

iıtiyen her hanıi bir mağıuı ruhu TUr- Ankara, (Telefonla) - MUrettedl 
. .· T TULESKO had ancnıiden muz 1 t t kiye matbuatına blkim ıöatennck he- Japı makta olan ikind sondaj • 

arıp ır. Kendisine kan verildikten son· 1f ra vaziyeti biraz dUzelmittir. le bir mecmua için kolay affolunur ha • me ye~lnden de kat'f bir netice .el-
ta sayılamaz. Kendilerinin de Türkiye de edilememiştir. 

• tNGtLlZ BAHR1YE BAKANI Sa- matbuatına gamtl bir mana kaıtetme • Birinci sondajda oldu.Cu gibi. ı>' 
:uel Hoare Cebelüttank'a gelıniştir. Ba diklerini zannederek: relecek aayılınn • sondajda da petrol emarelerine tes' 

an oradaki iatihkimlan tefti§ ettikten da bu hatayı düzelteceklerini umans. düf edilmtı ise de aınl damnrlıtrl 
sonra cuma günü Londraya dönmek ü- rasUanılamamııtır Maamafih soJI -
zere vapura binecektir. Kutba giden bir gemi battl dajlara devam ol~!lacaktır. 

* ALMAN HAVA BA KANLICI, bir . - """"""' 
~rarnameıinde Alman toprafıru on Parıs, 17 -. Mar~f kişif Charcot bulunuyordu. 
dort raha ofisine ayırmaktadır. (6arko) nun rıyasetinde blr heyeti Fakat yalnız bir kişi kurtarııroıf 

• P!LISTINDE Arap grev komitcle. hamil bulunan "Pourquoi pas,, gemisi tır. Jlofulanların cesetleri aıasındl 
ri bugün grevin uzatılması veyahut da Tzlanda açıklarnıda batmıııtır. maruf kti.şlf Şarkonun da cuecll 
greve nihayet verilmesi meselelerini mü Şimnl kutbunda tetkikat yapmak bulu'lmU§tur. 
zakereyc ba§hyaeaklardır. üzere yola çıkan genıide 30 kı·aı Bir çak keşiflerllc me§hur ol-' 

:r Sarko 69 Y:&flnda idi. 
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Yazaa: Sadri ER1EM 

Romen köyleri Meşhut cürümler kanunu etrafında 
5000 seneye yakın bir zamandanberi Hafif cezalı suçlariçin kanunun tatbiki müşkül mü olacak? 

veziyetlerini değiştirmiyen üstü ı.ta.nbuı adliye dairesinde top1a-

T k 1 1 ~ naralr., bir tetrinievvelden itibaren tat 

sazla örtülü evler! a as yo suz ugu bikine giri§ileoek olan yeni meehut 

BaDran devı.tlerlnJn muhtaç oldu
lu iptida! maddeleri 1&tnı almıı olan 
Almaaya ama! mahnlltmdan geçebi· 
l•m de Atmakta ihtimam 1öaterdi. 
Fakat bu memleketteki borçlarmı vak 
tinde vermlyerek her blrinde medyun 
heaa.plar a.lıkoymakta lhtJmam ıöster 
dl. Bu bea&plar mevcut oldufundan 
ve B&lk&n devletleri tal:tlatile dövizle
rine muhtaç bulunduklanndan Alman 
Banka nazın geldi ve onlara dedi ki: 
"Size para borçluyuz. Fakat tediye 
çareal yoktur. Şu halde ıla harp 
mal7.etnesi satabiliriz.,, 

A$eri fetih imkansız olunca Al· l 
ma.nya böylece bu memleketlerin si
lahlan U7.erinde daimi bri kontrol ih
das etmek ve lUzumu halinde 1914 de 
Anvers istihki.mlarmm teslihatı için 
Belçikaya yaptığı gibi bunlan teslim 
etmemek hakkını muhafaza ediyordu. 

Yugoslavya Almanyadan 400 mil· 
yon alacaklı olduğundan bu manevra 
orada söktü. Bir Yunan askeri heye
tinin yakında Berline g;derek Mösyö 
Şahtın seyahati esnasında yapılan si
pari§leri tetkik edeceği haberine ba· 
kılll'83. Yunanistanda da muvaffaki
yet kazanıldı. Bulgaristan ve Maca. 
rista.n Rayişin çoktanberi nüfuz mm· 
takası dahilinde olduklarından i§ler 
mükemmelen halledildi. Fakat Ro
ll)a.nyada da ayni teşebbüste niye bu
lunmadı. Almanya tabiatile bilir ki 
esliha sipaıioimis uzun mUddettenberJ 
Fraıuıa ve Çekoelovaltyal"& yapılmış-
tır. Ve bu yapılacak tekltnerın bizce 
kabulü imk~nsızdır. Halbuki Alman-
va.nm..teklif PnPr.Pk hıuılcı:ı. bir AAvi vok 
tur. 

Filhakika Romen alacqı Alman
yada gittikçe azalıyor ve Romanya 
ithalatını gittikçe Çekoslovakya ve A· 
vusturyaya doğru vechelendlrlyor! 

Blnenaleyh doktor Şaht dalavera 
çeviremiyeceği BUkre§ten kaçındı. Ma 
nıa.fih Ray iş bu f şi bUtUn bUtUn kaçır
maJc istemiyor ve teşebbüslerine mü
sait bir hava yaratmağa uğraşıyor. 

Rayiş drijanlarma temin edebiliriz 
ki zaman ve paralarım bov yere l!!ar
f ediyorlar. Romanya şimdi de evvelki 
gibi tabii ittifakln:rma sadıktır. Nazi 
Rayişinin ekonomik veya siyasal ~ 
mUrgesi olmağı asil kabul etmiyecek. 

Bu yaziyctle beraber Romanyanın 
r(lvizyonist Almanya ile bir safa gel· 
mesine imkan yoktur. Yani Romanya· 
nın Fransanın zıddına politika takip 
etmesine imkln yoktur. 

Romanyanın Garpte sağ cenah te
mayüllü bir Fransa ile Sovyetler aley
hipe bir istikamet almasına da taraf
tar olanlar vardır. Fakat bu va.Ziyetin 
tahakkuk etmesi için de 919 daki va.
ziyetin yeniden meydana gelmesi la-
zımdır. / 

ROftla.nya da sağ cenah fırkaları 
faşistler dahi dahil olduğu halde ''sul
hu muhafaza arzusundadırlar,, Sol ce
nah Fransa ile sıkı iı birliği yapmak 
emelinded r. 

• • • 
Romanyanın bugünkü politika du

l"Umundan bahsederken TitUleskonun 
gil7.el konuşan, harpten sonraki enter· 
nasyonal hukuk meselelerini tefem.ı
atile bilen ve atılgan ~ahsiyetinin de 
tesirini unutmamak llz:ımdrr. 

Ziyafetlere, randevularına vaktin-
de gelıuiyen Hariciye nazırı bUyUk 
sempattyt! sahiptir. Ke.ndisinin acayip 
süperat' syonları. yUzUnUn hatls!'l, ko
nuşu§u scvimlirlir. 

Eski Osmanlı iyarundan iken şim
di Romen parlimentosund\_...meb'ua o
lan bir zat hariciye nazırııı. .. an bahse
derken ıunlan söyledi: 

"- TitUlesko bizim Osmanlı mec
lisi meb'uaanmdald Tokat meb'usu 
Hakla Paşaya benzer. Hakkı PapııDl 
da bıyığı ve sakalı çıkmazdı. Bisim 
nazımı da .. Hakkı Pap en kötü, karı·ı 
pk, en ategli itlerde ortaya atılır, nee-
eli, ve sprfttıel hareketlerle ortahiı 

•• cUrUnıler kanununun tatbiki etrafın-

maeya ederdi. B1zlm n&llll' da IOJ1 ae
nelerde beynelmilel meMlelerde Hakkı 
Pqa oldu.. Hlddetlendlfi zaman bile 
k&r1wndakiler kendiıine kımıryorlar. 
B1r gUn Brlya.n, lılllletler cemiyeti 
toplantumda nutuk söylerken töyle 
hitap etU. 

.. _ Hanmılar, beyler ve azizim Ti· 
tUleıko .• 

Briya.n Hakkı Pata ile karaılapay
dı kend1alııe ayni tekilde hitap ederdi. 

KlMelev caddealnden uzamp &iden 
yol sizi, Sf naya, ve Tran!ilvanyaya 
doğru sUrilkler. Otomobil bilyük a
ğaçların ve irtüada birbirine karı§an 
sarmaş dolaş dalların altında loş bir 
tünelden geçer gibi kayıp gider. Bu til 
neller haziranın sıcak günlerinde se
rinlik, rahatlık ve yolculuğun güzelli
ğini insana. her saniye hatırlatır. 

Artık UstU saz örtülü evler başlı
yor. Romen köylüleri ağaçlanıı. tarla
lann ve tahta kiliselerin arasında ku
rulmllf bir hazırlık mevziidir. Tarlaya 
oradan gidilir, ormana oradan çıkılır, 
kiliseye evin kapısından ayrıldıktan 
sonra hiç r.ahmet çekmeden vanlır. 
Romen köylerinin çoğu, taşsız arazi 
ür.erinde tUnemlotir. Evler tahtadan
dır. Kireç veya stu.k (stük) ile sıvan
mıotır. Bu evlerin yapılıvında topra· 
ğm bol bol hissesi gözükür. Bütün köy 
ıerde şekli asla değişmiyen dört köşe 
bir dam vardır. Bu damlar bazan ku
ru otla, sazla, bazan menevişli, silslil 
tahtalarla örtUIUdUr. 

Evlerin önünde sabahlan yastık-
,_ ı,.. ,..,, "1"""~6• ~~la ve. çl'!lc.lall 'bir 

çardU gör.e çarpar. 

Anlattıklarma g8re bu evlerin şek
li Wllttan 2500 yıl önoeld Thracele
rin evlerinin aynidir. Thrace evlerinin 
bir nUmunesl Brqov ya.kınında bulun 
muştur. 

Bu evle yeni k5y evleri arasında he 
men hiç mi hiç fark bulamıyorlar. 

4 bin yıldan fazla bir zamandır ay
ni hendeseye annın bal peteği yapar
ken gösterdiği sadakate bcnziyen bağ
lılık insana değişmiyen bir tabiat, yU
rUmiyen ihtiyaçlar kar31smda kaldı

ğını hatırlatıyor. 

üçüncü ceza mahkemesi tarafından 
bakılacak davanın suçluları arasında 

birçok tanınmış isimler var 
lkl yıl önce takas yolsuzluğunu 

yapmaktan suçlu 26 ki§'!nin ev.rakı bir 
milddet evvel 1stanbul:ı gönderilmiş, 
f:ıknt bu davaya ihtisns mchkemesi
nin mi, yokaa ceza mahkemesinin mi 
bakacağı noktaaından dosya tekrar 
temyiz mahkemesine havale edilmlıti. 

Temyize giden doeya Ankaradan 
gelmiş ve villyet makamından cumu
riyet müddeiumumiliğine verilml§tir. 
Müddeiumumilik de doeyayı UçüncU 
celi& mahkemesine göndermlg bulun
maktadır. Şimdilik 25 kilo ağırlığına. 
ge1ın1e bulunan dosyanın tetkikine 
bqlanmı§tır. Bu iş bittikten sonra 
mahkeme günU tesbit edilecektir. 

Mahkemeye verılenlerin isimleri 
§Ulllardır: 

Sabık tlcaret mUdUrll ve Şimdiki 
lktisat veklletl tarüeler müdürü Muh 
sin Naim, Ticaret borsası umumi kA
tibl Akif, sabık ticaret komiseri uim
di ticaretle uğrap.n Bahri Doğan, ea· 
bık sanayi rnUdürü Refik, halen sana
yi mUfetti§i Danlg, Oda idare heyeti 
Ua.smdan tilccar ve fabrikatör Hacı 
Recep, Oda idare heyeti bumdan si
gorta. prodoktorlan birliği reisi Mus
tafa Rıfkı, Deniz ticaret müdürii Mü
fit Necdet, yUkaek deniz ticaret mek
tebi mUdürü Zeki, Oda idare heyeti 
w:oroı VA 8Phir mPrliı:ıi hirinci rnia veki
li Necip serdengeçti, Oda 1dare heye
ti bumdan Suat Kara Osman, Oda 
idare heyeti &zumdan Abdülgani, ().. 
da muamellt ıubetıl mtldtlrll Taip 
Servet, hllen Eğe mıntakaaı ölçU ve 
ayarlar bat mV-ettişi bulunan eabık 
esnaf bankası müdürü Faik, Oda u
mumi katibi Vehbi Sandal, Haliç mm 
takası orman baş memuru Süleyman, 
Haliç mıntakası orman memurların

dan Saml, gilmrük memurlarından 
Bayram, Ali Ulvi, Salim Celal, Cemil, 
Mehmet Rıfat, Ömer, Mustafa Fethi 
ve İsmail Hakkı. 

Po lla Halterleri 

ölü ağzından •. 
Altın diş söker~k ticaret 

yapan bir sabıkalı 
yakalandı 

UakUdarda Kara.caahmette mezar
cı Mustafa ile Salih üç &"ÜD evvel me
zarlıklar arasında dolqırlaı·ken bir a.
damın silratlc kaçtığını görmUtlerdir. 
Mezarcılar ara§tırma yapılınca y:ırı 
açılınıa bir mezarın kenarında bir kü
rekle bir kazma görmüşler, doğruca 

karakola giderek keyfiyeti haber ver
mi§lcrdir. 

Zabıta memurlan Uç gün süren bir 
arama neticesinde mezarı açanın sa
bıkalılardan Hasan Basri olduğunu 
etsbit ederek yakalamıştır. 

Tahkikat derinleftlrillnce Hasan 
Basrmin Uıç mezar açtıfı ve ölUlerin 
ağzından çıkardığı altın di3les.den bi· 
rini UskUdarda kahveci Rızaya bor
cuna mukabil verdifi anlaeılmıgtır. 
Sabıkalının kaç mezar açtıfı mahal
len tetkik edilmektedir. 

HASTA Ml, DEG!L Ml?. - Emni
yet mUdUrlilğU ikinci eube memurları 
ŞUkrU lınn.lnde bir sa.blkalıyı yakala
mı§lardır. 

Şimdiye kadar otuz aabıkuı tea
bit edilen Şükrü son defa Galatada 
Leblebici sokağında ElenJnln evine 
pencere lannak euretile gfrmfı, birçok 
e§ya çalmıotır. Şükrll eeyalan satar
ken yakalan.mı~. 

Hınızm ilzerinde veremli olduğu
nu gösteren bir doktor raporu çıkmıt
tJr. Zabıta ve adliyenin takibatından 
kurtulmak için ele geçirilen bu rapo
run hakikaten Ştıkrüye ait olup olma
dığı tetkik edilmektedir!. 

da müzakerelerde bulunan komiı:ıyon 

dün de toplannuvtır. 
Dünkü toplantı, öğleden sonra ya

pılmıg, saat on altıda bitmi§tir. Bu
gün veyahut yarın, Adliye vekilı Şük
ril Saracoğlunun riyasetinde son top. 
Jantının yapılması ve hazırlanan tat
bikat esaslarına nihai §ekillerin veril
mesi, kuvvetle muhtemeldir. 

Tatbikat işinin kolayla§tırıbnaaı 
için, herhangi bir zamanda yeni ka
nunda yazılı mC§hut cürüm hadisele
rinin duruşmasını yapmak ür.ere mUd
deiumumilikçe toplanmıya davet olu
nacak hususi bir ha.kycrinin tqkili ve 
bu :lflerin yalnız bu hakyerine veril
mesi, ayıi.i zamanda ınüddeiuınumllik 
kıı.drosuna da yeniden iki muavinin 
ilavesi ihtimallerinden bahsediliyor. 

Yeni kanunun ne şekilde tatbik e
dileceği, hukukçular arasında alaka 
ile bahia mevzuu olmakta, muhtelif 

tahm'inlerde bulunulmakta, mütalea ve 
millihazelerde bulunmakta, mütalea 
ve mül8.hazalar ileı1 sürülmekte, ko
miayonun kararlan merakla beklenil
mektedir. Tanmmıa hukukçulanmı. 

dan eski adliye müf etti~lerinden avu
kat Ali Şevket, dün kendisile görüşen 
muhanirimim, bu busU!ta aunlan 
söylemi§tir: 

- Beynelmilel usulü ceza1ye nar.a
riyatma göre, cürmü me~ut, ağır ce
zalı suçlara mahsua fevkalade bir u
suldür. Bu usulü kabul eden devletler 
bulunduğu gibi, kabul etmiyen devlet
ler de vardır. Bizdeki yeni kanun, u
mumi kaide hilafına, ağırceza işlerini 
iatimıa. etmistit. 

- Benim görüştlme göre, dolayısile 
hafif cezalı suçlar için bu kanunun 
tatbiki, hayli müşkül olacaktır. Mea&
ll, tramvayda aleni bir ha.kant 

lptidat vasıtalarla tabiat karşısın- f t•h 
da cephe alanlar için tehlike ne olabi- a 1 noteri tevkif 

edildi 

HASTA 1ND!R1LtRKEN - 2257 
numaralı otomobil dün konservatuvar 
önilnde durmue, içinden bir hasta in
dirilirken arkadan gelen 178 numa
ralı Maçka • Beyazıt tramvayı fern
lerinin tutmaması yüzünden otomobi
le çarpmıetır. Otomobilin arka çamur 
luklan parçalannuvtır. 

ası U7.erine polise e!k!yet edfldf 
kavp edenlerle beraber, bUtun tram
vayda bulunanların, ayni günde poli
se, müddeiumumiliğe ve hakyerine 
gitmesi icap edecektir. Ve mesai sa
ati, tatil günü aranmaksızın had se
nin hükme bağlanması gerek olduğun
dan, hUkUm zamanına kadar, taraflar 
ve şahitler hiç bir yere aynlmıyacak
la.rdır. Bunun da hayli müakül olaca
ğı, kestirilebilir. 

Bu itibarla, bu kabil milşkUlAtm 
önUnt geçilmesi için zabıta ve meha
kim teşkilatının geni§ mikyasta tevsii 
llzimdır. Kanunun tatbikat cihetleri
ni tetkik eden komisyonun, bu cihet
leri göz önünde tutarak, bu yolda e
saslı çareler araştırdığını tahm'n e
diyorum. Hiç 11Upheıiz, . evvelemirde 
bu cihetlerin halli, çok ehemmiyeti 
haizdir ve çok faydalı olacaktır. 

lir? 
İklimin değişmesi, yağmurların ve 

derelerin nizamlarını kaybetmesidir. 
Burada iklim ve hayat p.rtlan bari· 
kuli.de bir inatla devam edip gidiyor. 

Bunun f çin ne nebat §eklini değiş
tiriyor, ne de köylU kıyaf etinl ... 

4400 yıldan fazla za.m.andanberi her 
evin önüne bir çardak yapılır. Bu çar
dak yaz için de, kış fçin de mUhim 
hizmetler görüyor.- Yazın burada ol 
dukça fazla sıcaklar olur. Hatta Us
tOvanf denecek hal aldığı olur. O za
man köylil için çardak geceleri nefes 
atacak, yatacak bir yerdir. Kı§In yaz 
sıcaklannın tam zıddl hUkUm sürer. 
){Uthfş soğuklar olur. Ve evin önnn
de çardak bulunmasa karlar köylUnUn 
yattıfı odaya kadar hUcum eder. 

KöyliinUn başındaki fötr şapkaya 
bitişik koyun derisinden bir takke 
vardır· İkisinin de rengi siyahtır, Baş 
lığı yilbektir. Soğuk mevsimde p.p
kasınJ kena.rlanndan çeker kulakları
na kadar indirir. GUnee p&rlamağa 
başlayınca elini p.pkamn üzerine kal
dırır. Ve tepesine bir pplak indirır. 
RQzglrm ılddetine az maruz kalma
sını temlıl eder. 

Köylü çok z.aman hayvaıı:ıa, dolaş
tığı için pantalonu dardır. Bu panta
lon ya yünden, yahut beyaz ketenden
dir. Evde dokunmuıtur. 

Bu klSylerde tek b'ir san'atklr var
dır: Nalbant! Gerf bJan bUtUn işleri 
köylü kendisi yapar. 

(Ar1caM tm) 

Para alıp veren adli 
memurluklar icin geni 

düşünceler var Yıkılacak binalar 
Fatih noteri )ı{ehmet ŞilkrU, da1re-

slnin pul satıtından zlnunet vaziyeti Bundan sonra Belediyeye 
göı1lldüğil noktasından, yedinci istin- S v d •• •• •• •• 
tak dairesi sorgu bakimi kara.rile tev- haber fJ~rmek lazım ag an yuruyunuz 
kif edilmiştir. Noterin duruşması, Belediye Daimi encilıneni bundan 
lstanbul ağırceza hakyerinde yapıla- sonra yıkılacak binalar ve eheınm.i
caktır. yetli duvarlar hakkında bir karar ver 

Ewelce, gene zimmet noktasından mi§tir: 
tevkü edilen Bcyof IU birinci noteri Buna göre yıkılacak binaların ba
Salihattinin dunıfması da, ayni bak- ıında bir mühendis, mimar veya mes
yerinde devam etmektedir . ul bir kalfa hulun&ea.ktır. Bunların i-

Tereke işlerine de bakan noterlik- simleri belediyeye bildirilecek, mer· 
terin, taşra jcra memurluklarında, hU kez fen heyeti n.ıhaatiye verecektir. 
Jasa vazif eten para alıp veren adli me- Binasını ve duvarını yıktıracak o
murluklarda bu gibi zimmet suçlan- lan kimse bu nıhsatıyeyi almak 1çin 
nm vukuu tahdit edilmek maksadile, belediyeye bir istida ile baş vurmak 
usulU muhasebe! hususiye kanunun· mecburiyetindedır. Ruhsatiye alma
daki takyidatın, adliyeye de t~mil o- dan duvarını ve binasını yıktıran kim
lunması muvafık olacağı hususunda, se, bir kaza vukuunda derhal mahke
bazı hukukçular arasında bir cereyan meye verilecl'ği gibi ıiddetli belediye 
vardır. Bu gibi şeylerin. adliyeyi oldu- cezalarile de cczalandınlacaktır. 
ğu kadar maliyeyi de ilgilendirmesi 
baknnmdan, btı teşmil, ço-k fayc!alı 

HAPtsANELER UMUM MODO
RÜ ADLiYEDE 

lstanbula gelıni§ bulunan, ha.p!:--ba
neler umum rnOdürU M:tzhar, dün ad
llve dairesine gelerek, müddeiumumi 
Hikmet Onatı zlyaret etm1f, kendisile 
bir mUddet göıilfmiletib'. 

GENERAL SEYFi 
Gümrük muhafaza kumandanı Ge

neral Seyfi diln gümrük d&~resine ge
lerek teftişlerde bulunmuşt~r. 
BUGÜN GELECEK SEYYAHLAR 

Bugün Yugoslavya bandralı Kra
Uçe Marya \'apurHe .f.00 Fransız sey
yahı gelecektir. Seyyahlar bir ıiln: 
kalıp gideceklerdir, l 

Birkaç gün sonra 
kontrol yapılacak 
Emniyet mUdürlilğU, beled.JyE' 

imt encümeni tarafından verilen 
dan yUrümek kaMrma halkın eh 
miyetle riayet etmesinı bildlrmlşti 

Buna rağmen herkes isted ğt · j. 

kamette gidip gelmektedir. Emn" t 
altıncı §Ube mcmurlan bir kaç Jn 
sonra oehrin muhtelif yerlerind u
rarak bu :memnuiyete riayet etmiyt'n
ler hakkında takibat yapacakla.rdır. 
Bu kontroller §imdilik şehrin um mi 
caddcler'inde ve i~lek yerlerinde y 
laca.ktır. 

TAVSIYELILER POLISUCE 
ALINMIY ACAK 

Emniyet mUdilrlüğU binasını 
ze görünür bir yerine diln bir yn 
sılmıştır. Bunda §Öyle deniyor: 

"Polis hizmetine gi.'lnek Uzerc • • 
siye getirenler polisliğe alınmıız Ev
raklan muamele g<Srmiycrek ıakla
Dir,, 



~ 4-KURUN 

Hergün bir hikaye 

Mükemmel Radyo! 
Dil bayramı 

Bagram proğramı 
hazırlanmak üzere 

s p o R 
Tenis turnuvası 

Alman Hikayesi 

Herhangi bir kimse, herhangi bir gün 
öğleden önce herhangi bir radyo mağa -
zasırun camekanı önünde bir an durdu 
mu, saat tam on ikide evinin kapısını 

bir kaç radyo satıcısı çalar; o kimse rad
yo mağazasının camekanı önünde, sırf 
fotinlerini bağlamak için durmuş olsa 
bile! 

Boyuna gidip gelen bu sırna~ık rad
yo satıcıları şöyle derler 

- Bir radyo satın almak niyetinde 
olduğunuzu işittik; hatta buna kat'iy -
yetle karar vermiş olduğunuzu, mevsuk 
bir membadan istihbar ettik. Acaba şu 
veya bu markadan bir alet satın almak 
hususunda da bir kararınız var mı? Si -
ze bi.r tecrübe aleti iare edebilir miyiz? 
!kametgahınızın su boruları nereden ge
çer? Makine, nereye kurulsa, daha uy -
gun düşer? şuraya, pencere önüne yer
leştirsek, nasıl olur? 

Cevap vermeğe vakit kalmadan, bir 
de bakarsınız ki, radyo, pencerenizin 
önünde duruyor. Fotinlerini bağlıyan 
kimsenin, bir radyo satın almak, aklı -
na uğramamış olsa bilet Bir kere heves 
uyandınldı nu, arzu, onun arkas.ından 
gelir! 

Bruno Baver, sırnaşık radyo satıcı -
sına dik dik baktı : 

- Hayır, hayır ve gene hayır! 
- Fakat, Her Baver, bir deneme .... 
- Hayır, ben evde müzik istemem; 

eğer iyi bir müzik dinlemek istiyecek o
lursam, gazinoya giderim! 

- Fakat, günün haberleri? 
- Beni alakadar edenleri gazetede o· 

kurum! 
- Ya hava haberlerini? 
- Benim bir kurbağam var! 
- Lakin, radyoda dram, facia tem • 

sillerini de dinliyebilirsiniz 1 
- Dram, facia temsillerine. alaka du

yarsam, tiyatroya gidecek param yok 
değili 

Hülasa, Bruno Baver, katr bir lok -
ma; kolay kolay yutulacağa benzemi -
yor! 

Bununla beraber, en katı lokma bile, 
kemirince yumuşar! 

İşte, aynı adam, sırnaşık satı:crya so-
ruyor: 

- Bu da nesi? 
- Mükemmel! Ya bu? 
- Haal Ya şu? 
- Pek enteresan! Ya şuradaki ne ol-

sa gec.ek? Bu şey mi yoksa, ... hani .•• 
- Tastamam, Her Baver! 
Bruno Baver, tekmil düğmeleri evi-

rip çevirdi. Bu, hayli uzun sürdü. 
- Ya bu iki dilğme? 
- Alışı düzeltici düğmeler! 
- O da ne demek? Ben, sizin yir -

minci ve otuzuncu ziyaretiniz arasında, 
radyonun bütün teknik tcferrU.atmı öğ
rendim. Her markanın kataloğunu iyi • 
den iyiye gözden geçirdim. Hatt!, ezbe
re biliyorum, desem, yeridir. Böyle bir 
çift düğmeden bahsedildiğini hiç mi hiç 
görmedim! 

Radyo &atıcısı, karşrsındakinc sanki 
altın bir saat hediye ediyormu§ gibi a -
zametli bir tavırla, şöyle dedi: 

- Bunda haklısınız. O iki alışı dil -
zeltici düğme, yalnrz bizim markamızı 
taşıyan ve en yeni model olan aletlerde 
bulunuyor. Başka fabrikanın aletlerin -
de, hatta en pahalısında bile, bu iki düğ
meye rastlıyamazsınız ! 

- Peki, bu iki düğmenin rolü nedir? 
- Alışı düzeltiş ! En mühim, en fay· 

dah rol! Biz, bu iki hususiyetli düğme 
ile, yeni radyo dinleyicilerin, daha iyi 
işittiklerini garanti edebiliriz. Radyo 
sahasında, bu cihetten son yıllarda bü
yük tekamüllere erişildi. öyle, ki son 
iki sene içerisinde artık başka bir şey, 
bir ilave icat edilemedi. Buğün, kötü a
letler kalmamıştır. Her alet, mükemmel, 
mükemmel, mükemmeldir. Yalnız biz, 
üstelik çok hassas, gayet titiz kulakları 
da memnun edebilecek bir ilave icat et
meği düşünerek, bu düşüncemizi yeri
ne getirebildik. Bu bir çift düğme, bü
tün radyolarda mevcut ve ses düzelt -
meğe yarıyan düğmeden ayrı, bambaş· 

n bir l!e'Y ft bir kıymettir. Bu sağ ve 
soldaki iki düğmenin sayesinde parazit
leri defetmekle kalmazsınız; iistclik 
muıiki nağmeleri kulaklarınıza mutadın 

Yazan: Jo Han• Röıler 26 eylülde yapılacak olan Dil bay
ramı hazırlıklan.p.a devam edilmekte-

fevkinde bir halavetle değer,... hayır, dir. Şehrimizdeki bütün Halkevleri 
kulaklarınızı mutadın fevkinde biı" ha- o gün kendi evlerinde merasim yapa-· 
lavetle okşar! Musiki zevkini,, size tam caklardır. Eminönü Halkevi yönetim 
olarak ulaştırır. Her iki düğmeyi, üç kurumu önümüzdeki salı günü topla
defa sağa, üç defa sola çevirdiniz mi, narak esas bayram programını hazır
musikinin tam zevkine varırsınız; tamı lıyacaktır. Şimdilik hazırlanan ilk 

Ancak, bunun için fevkalade hassas programa göre o gün Halkevinde rad
kulaklı olmanız, musiki zevki bakımın- yo ile Ankarada yapılan merasim din-

d h ·k lAd ı· - b' t kA .. 1 lenecek daha sonra Halkevi üyelerine an arı u a e ıge varan ır e amu e-
d . . b 1 tt ' s· 'h h 1 bugünün ehemmiyetini anlatacak konfe 
ınmış u unmanız, şar ır. ız er a -

d b .. 1 · · d -u ·~ H k . d. ranslar verilecektir. Konferanslardan e oy esınız, eg mır er esın ın - . 
1 d·-· · ki d. 1 d·-· b' sonra Halkevı korosu bir konser vere-e ıgı ve aynı vez e ın e ıgı rr mu-
sikiyi, siz başka ve üstün bir tarzda, cek ve gece gösterit kolu tarafından 

bir müsamere tertip edilecektir. ı 
başka ve üstün bir zevkle dinliyeceksi-
niz. Hatta bir değil, bir kaç türlü zevk
le: Mesela bir defasında daüssıla du • 
yarak, bir defasında artan tahassür duy 
gusile, bir defasında teheyyüce kapıla -
rak, bir defasında derin bir melankoli
ye dalıp! Ben, bunu size riyazi bir kat
iyyetle isbat ve mantıkan izah edemem; 
bundan acizim doğrusu; çünkü, bu bir 
his ve hassasiyet meselesidir t Lakin, 
bunu kendiliğinizden kavrayabilirsiniz. 
Musiki zevkiniz üstün olmak şartile .... 
ve siz de öylesiniz zaten 1 Şüphesiz öy
le, değil mi? 

- Tabii.. .. elbette 1 Eğer öyle olma -
saydı ... 

- Evet, evet, ben zaten öyle olduğu
nuzu kestirivermiştim. Bundan emin -
dim, Her Baver! 

Bruno Baver, alışı düzeltici düğme
lere hayran kalmıştı. Artık başka hiç 
bir düğmeye el sürmüyor, hep o düğ -
melere el dokunduruyordu. Sağ eli sol, 
sol eli sağ düğmede, radyo aletinin ba
şında oturuyor, mahalli istasyonun ver
diği bUtün programı, dinliyor, dinliyor, 
çeviriyor, çeviriyordu. 

Bu, masal gibi bir §eydi! Gerçi, Bru
no Baver, bunun neden böyle olduğu -
nu, ncı riyazi, ne de mantıki ifadelerle i
zah edemiyordu, fakat .... nasıl izah et -
ein, canım? Bu, bir his ve hassasiyet me
selesidir! Ve muhakkak, ki güzel bir 
masalda olan, güzel bir rüyadaki tat
lı bir şey gibi bir şeydi bul Ne? anlatı
lamaz kil 

SANAYi MENSUPLARININ 
DiNLENMESi DEVAM 

EDiYOR 

Ticaret odası sanayi şubesi müdü
rü Hakkı Nezihi tarafından her gün 
muntazaman dinlenilmekte olan muh
telif sanayi mensuplarından dün eldi
venciler ve kösele işi yapanlar da din
lenmişlerdir 

Bugün madeni eşya yapanlar din
leneceklerdir. Şimdiye kadar çağırıla.n 
sanayi mensupları en çok yirmiyi bul
maktaydı. Madeni eşya yapanlar alt
mışı geçtiğinden bugünkü toplantı o
danın içtima salonunda yapılacaktır. 

ADLlYEDE YENi NAKİL VE 
TAYİNLER 

Adliyede yapılan yeni tayin ve na
killere ait kararname, tasdikten çık
mıştır. Bunun pazardan sonra lstan
bul adliyesine tebliği muhtemel görü
lüyor. 

Yeni kararname ile, lsatnbul ve 
taşra adliyeleri dahil olmak üz.ere, bü
tün adliyede yapılan tayin ve nakille
rin 200 kadar olduğu tahmin ediliyor. 
Bu arada tstanbuldan taşraya ve taş. 
radan Istanbula hayli tayin ve nakil
ler bulundu~. kuvvetle söylenilmek
tedir. 

BELEDiYE YENi BiR BiNA 
YAPTIRACAK 

•• 
Ustündağ kupasını kim kazanacak? 

Geçen seneki turnuvada Bay Üs tünclağ galipleri tebrik eclerkett 

Geçen sene yapılan ve her sene alınınca - çok heyecanlı olacağı g& 
tekrarı kararlaştırılan Üstündağ te- rülüyor. 
nis kupası turnuvasına beş tenis ta- l\luhtelitte ise (Suat - Kastetli' 
kımı iştirak etmektedir. çiftinin (matmazel Grodetski) (Ye· 

Fenerbahçe, Güneş - Galatasaray, dat Abud) çiftine karşı finalı oyııı· 
Tarabya, Bebek ve Dağcılık klüple - yacağı muhakkaktır. Bu da heın ,. 
ri . Finale kalarak en çok puvan a- yar iki tak ımın karşılaşması itib8 

lan takımın ismi (Üstündağ) kupa- rile zevkle seyredilecektir. 
sma yazılarak (Davis) kupasında ol- Geçen sene ga1ifierin müka.Catıııl 
duğu gibi bir sene müddetle muha- Bayan Üstündağ bizzat tevzi etnıir 
faza edecek ve gelecek sene tekrar lerdi. Bakalrrn bu sene kupayı aıınıı• 
ortaya konacaktır. şerefini kimler kazanacak? 

Ayrıca ferdi birincilere ve fina- Atletizm hakemleri 
listlere kupalar ve madalyalar veri- Istanbul atletizm ajanlığından: 
lecekt!r. Geçen hafta dağcılık klübün 19 ve 20 eylül tarihlerinde yapıl'' 
de başlanılan turnuvaya bu hafta cak olan lstanbul atletizm şampifO' 
devam edilecek Ye cumartesi gunu nasında lıakemlik yapacakların ırııı· 
dömifinal pazar günü de finaller oy- ayyen günlerde saat ikide Fenerlı3~ 
nanacaktir. çe klühünde bulunmaları rica olU 

Dömifinallerde bir taraftan (Şirin nur. Başh:ıkem: ünrnn 
yan - Sedat) ile diğer taraftan da Kronometrör: Adil, Sait~ Vedat• 
Suat ile Jafe karşılaşacaktır. Abut, Nurettin, Nadolski, yüzlıaf' 

Çift erkekte ise bir taraftan Su 
at "~ ~ellcı.t, 11ıg~ı 1'<1nu·w..•• .ıa. ,91-
rinyan - Kris) ağır basmaktadırlar. 

(Suat - Sedat) (Baldini Orhana) 
karşr, (Şirinyan - Kris) çifti de 
(Davit - Bambino) ya karşı oynıya
caklardır. Bu maçların - kuvvetle
rin birbirine yakınlığı nazarı itibara 

Fuat. t.t " 
lflUVa~aıa'C" ı~ttınua ı. ~-u~l .. , 

Hüsamettin ,.e Celal, Cehti ;,ŞaYil'' 
Giray, Recep, Ferruh. 

Atlama hakemleri: Ali Rıza, Ct· 
mil, Melih, yüzbaşı Zeki. 

Atmalar hakemleri: Hikmet, yUı
başı Nuri, Sudi. Ekrem. 

- İşte böyle olursa, diyordu, bir 
zevk duyuluyor şu radyodan i lakin, mu 
~iki zevki yüksek olmalı insanın; bu, 
başlıca şartı 

- Ben, dedim ya size; bu, başlıca 

şarttır! 
Bunun üzerine, Bruno Baver, alışı 

düzeltici düğmeli radyo aletini satın al

dı t 

Belediye Merliez bankasmm yan 
tarafındaki bir kaç evde Şirketler ko
miserliği, mezarlıklar ve baytar mü
dürlükleri, neşriyat ve istatistik mü
dürlüğü bulunmaktadır. 

yıkı::!'~~:.::ııbü~ b!ub:·;: S po re u 1 arı mı z So v ye ti et 
pılmasma karar verilmiştir. Tahsisat B • 

1 
d 

Sırnaşık radyo satıcısr, alım, satJm 
kağıdını, besabina çalıştığı müesseseye 
götürdü. Şunları, söyledi: 

- Alışı düzeltici düğmeli bir alet da
ha okuttum. Buluşunuz, fevkalade, ha
rikulade ı Alete, ne cereyanla, ne telle 
irtibatı bulunan, sadece alelade tahta 
düğmelerden ibaret olan bir çift düğme 
ilave etmek! Bir deha eseri t Ben, bili -
rim, müşterilerimi Bunlar! Bunlar, bir 
alette ne kadar çok çevirecek şey bulur
larsa, o kadar çok hoşlanırlar; bununla 
oynaya oynaya, adeta çocuklar gibi se
vinirler! Düğmeler, koca bebeklerin o -
yuncaklarıdır 1 

- Bu, bir nevi dolandırıcılık, sahte -
karlık değil mi, dersin? 

Radyo satıcı, güldü: 

- Hiç .bir suretle! Biz, yeni müşte -
rilerimize daha iyi musiki dinletmek va
adinde bulunuyoruz. Ve onlar, bu vaa
de uygun olarak, daha iyi dinliyorlar; 
çünkü, her iki elle birden bizim şu iki 
düğmeyi evirip çevirir ken, artık başka 
bir düğmeye el dokunduramıyor ve do
layısile de bir programı, başından sonu-· 
na kadar sahiden dinliyebiliyorlar; bo
yuna istasyon aramakla dinleyişleri sa -
yısız inkitalara uğrıyacak yerde t Son • 
ra, biz alrşı düzeltici demekle, yalan 
söylemiyoruz ki: Dinli yene göre, vazi
yet düzgündür 1 

Jo Hans Rösler 

ASRI MUTFAK PROJESi 
Cerrahpaşa hastahanesine yapıla

cak asri mutbak ve çamaşırhanenin 
hazırlanan projesi üzerinde ufak bir 
tadilat lüzumu hasıl olmuştur. Bu de
ğİ9ildik yapıldıktan sonra derhal mü-1 
nakasa açılacaktır. 

bulunursa inşaata bu sene içinde baş- ır :gv ı· n e 
lanabilecektir. 1 
ESNAF BÜROLARINDA YOL

SUZLUK YOKMUŞ 
Müşterek esnaf bürolarında yol

suzluk olduğu iddiasile başlanan tah
kikat bitirilmiştir. Tahkikat garson
lar ve terziler cemiyetinin evrakların
da yapılmakta idi. Neticede hiç bir 
yolsuzluk bulunmamış ve diğer cemi
yetlerin dosyalarında da tetkiklere lü
zum görülmemiştir. 

Yalnız 932 ve 933 senelerinde suiis
timale uğrıyan 102 bin lira hakkında
ki tetkikata devam edilmektedir. 

iŞ iDARESi MÜDÜRÜ BUGÜN 
GELiYOR 

Ankara iş idaresi bürosu müdürü 
Enis Behiç bugün Bursadan şehrimi
ze gelecek ve bir müddet iş kanunu 
etrafında tetkiklerde bulunduktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Enis Behiç, Ankarada yeni yapı
lacak teşkilat etrafında meşgul ola
caktır. 

NAKLiYE OCRETLERiNDEN 
BiR KISMI iNDiRiLDi 

Bazı vapur acentelerinin ihracat 
mevsimi dolayısile nakliye ücretlerini 
yükselttikleri ve bunun indirilmesi 
hakkında kendilerile temasa girişildi
ği yazılmıştı. Acenteler, kepek ve bu
na benzer havaleli eşyadan maadası-

Futbolcularımız 
takımı ile bir 

bugün "Dinamo,, 
maç yapacaklar 

20/ 9 tarihinde Lcningrat şosesi ~ 
zerinde 100 kilometrelık bir !"ıisl\ile 
yarışı yapılacaktır. Bu yarışa Mos1'0' 
vadan iki takım iştirak edecektir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Türk spor
cuları heyeti dün Odesaya varmışlar
dır. Türk misafirler iskelede Sovyet
ler birliği Halk komiserleri meclisine 
merbut beden terbiyesi ve spor komi
tesinin bir mümessııi ile mahalli spor 
teşekkülleri delegeleri ve matbuat 
mümessilleri tarafından selanılanmış
lardır. 

Bir orkestra iskelede Türk milli 
marşiylc "İnternationale,, marşını çal
mıştır. 

Limanda ve Türk misifarleri indi
ği otelin önünde Türkçe ve Rus~~ ya
zıları ihtiva eden levhalar asılı bulu
nuyordu. 
FUTBOLCULARIMIZ BUGÜN "Dt
NAMO., lLE KARŞILAŞIYORLAR 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyetler 
birliği beden terbiyesi ve spor komi
tesi Türk - Sovyet sporcuları arasın
da yapılacak karşılaşmaların progra
mını şu suretle tcsbit etmiştir: 

18/ 9 tarihinde Türk futbol takımı 
Moskovada Dinamo sahasında Mosko. 
vanın en kuvvetli futbol takımı olan 
Dinamo takımı ile bir maç yapacaktır. 
Havanın fena olması maçın yapılma

Ayni gün, kültür ve istirahat pili"' 
kında 'rürk Vl. ~\foskoY:.> eskrim '"4.' ı;:il' 
rcş takımları kar~?laşacaklardrr. 

Türk ve Moskova takımları arasııl' 
daki müsabakalar Türk futbol taJ{ıJil1 

ile Moskovanın en kuvvetli takın1l!''. 
rından biri arasında yapılacak ik~~c~ 
bir maç ile nihayet bulacak ve Tüt 
heyeti 22 9 tarihinde Leningr:ı.da ı1 ıı· 
rekct edecek orada da futbol. tisi~ 
let, güreş \·e eskrim müsaba?~aın 
yapılacaktır. 

24/9 tarihinde Krasnaya Zaria ,·e 
Dinamo takımlarının bir muhtcliti ~ 
nigratta Türk futbolcuları ile biı 11'16 

yapacaklardır. 

Bundan sonraki maç 30; 9 tr.ril~.i~ 
de füycftc yapılacak ve orada TiJI" 1 
futbolcularına karşı Dinamo tal<l111 

oynıyacaktır. 

Keza Kiyefte de güreş, bisildetı 
ve eskrim müsabakaları yapılacakt1[f 

Tiflis veya Odesada da son b 
kar~ılaşma yapılması düşünülmel<tt' 

sına mani olmıyacaktır. dir. 
• ............. 1111111 .................. ı-. .... -. .................... ~~ nın nakliye ücretlerini indirmişlerdir. 

Acenteler, havaleli eşya nakliyesinde HALKEVI KOROSU Piyano ve keman dersıer1 

ücret indirmemPlerinin sebebini ihra- Eminönü Halkevinin uzun zaman- Yaz münasebetile tatil edilmiş 019~ 
cat mevsiminde bunların fazla yer iş- danberi teşkiline çalıştığı büyük ko- k:ınan ve piyano derslerine 1.10.936_~. 
gal ettiği ve bu yüzden zararlarını mu ro orkestrasının bütün hazırlrkları ve rıhinden itibaren tekrar başlanacıı-r 
cip oldu~ şeklinde izah etmektedir- provaları ikmal edilmiştir. tır. Eski öğrenicilerin ve yeniden l<~>': 
ler. Alakadarlar acentelerin bu ceva- Koro istendiği zanıan 15 üyesile dedilmek istiyenlerin her gün BC1?1~ 
bını Veka.Iete bildireceklerdir, birlikte konser verebilecektir. taş Halkcvi işyarlığma müracaatlıı.t'J· 
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Köy ve koyculuk Kocaelinde 
Dünkü ga:utelercle müjde .a

yrlacak bir haber vardı. Ankara
"4 lıö7Ciilük bürom artlftamala
nnı bitirmİf. lnc«emelerinin .a
nana oarmq. Artık İfe baflamalı 
ibae İmİf· 

Omtanlı tariltintle lıöy yok
tur. Daha clofram iJar• tarilüntle 
köye aynlmq bir bölüm gonın
mn. lltizam /amanlanncla: " ••• 
Kaabaa yüz yirmi pare köyile 
cemen lilana verileli •.• ,, cliye biT 
aatırlılr yazı ~ bir topralı 
"°"'anmn oe binlerce adamın 
kölelik beratı olur giclercli. Nülu• 
•ayılmaz, ölüsü 10rulmaz, halıln er 

ranmazJı. 

Aialar aaltanatının temeli ele 
ba iltizam baaamalıları Ü•tüncle 
lrarulmuıtur. Köylü, iki t"f ara
.ınclaki buğday gibi e:ıilcli. Yüz· 
lerce yıl buna nasıl dayandığına 

İ•e, akıl erdirmek gerçekten güç · 
tür. 

AnaJolayu gezenler bilirler, 
köy çalnırda, mezarlık tepede
dir. ince, balanılı, .ıtma yuvası 
bir derenin kıYl"nda kapiç tüm
aelıler aralanır. Camnz pencar 
ler mazgal deliklerini anclınr. 
Pek canlı keçilerin büe zor YClfa
clJJan 6a batalılılı içinde, tabi· 
atla Türk aoyunan çarpqhfı gö
rülür. Güzel hava, genİf manza • 
ra tepedeki ölülere bıralnlmqhr. 
Ba, niçin böyle icli? DiY.e çok 
Jiifiintlafüm olnwqtar. Köylümüz 
yanulılqtan tenbel mi? YokufUn 
yoraaaılııfantlan ~tığı için mi 
çulııarlara pmülii YGftltlı? 

Hayır, hİf biri clefil. Ona c:cr 
nınclan bezJirmiftik. Zaten onun 
h.ir. cam olduğuna büe cliifÜneni· 
mis 701rta. Saflığına eleler oer
mcmai ba 7ibJatcli. Çalqmann
tlalti Jlaiklilı ele bopmtulu, .,,. · 
mayın. Aclam, alın terinin bir 
gün altın damlalan olacağını clü· 
fiinerelı ~alqır. Bugünkü genç, 
d~ gücünü, yarınki clermannz 
günleri için harcar. Yavrulanmn 
ele boyun eğmemui uğrunda çar· 
pınır. Oamanlı köylüaüncle yarın 
fÖyle Jurmn bugün bile yoktu. 
Alın teri köylünün alev bainncla 
baiulamp kurarcla. Kuru ekmek, 
ha ıalvar, ot yatalı, kınlı tuti· 
elen ba,kaaı ona çok görülmÜflÜ. 
Şa halele köylü niçin lıazamın. 
net/en korutUUn, hangi zevk için 
m:an ömür üte.in. Şu aon büro
rmn karulupna ifte bütün bu e•-
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Kardeşlerden biri ile evlenmiş olan erkek Memleket hastanesi 
himmete muhtaç! 

ayrılmak için mahkemeye müracaat etti hmit, (Özel) - lzmitte 50 yatak-

Bütün sebep yapışık kardeşlere biribirini unutturma telkini 
yapan rulı doktorunun ölmesi imiş! .• 

Amerikanın meşhur garibelerin • 
den biri de yapışık kardeşlerdir. 

Violet ve Dalsy ismindeki ba iki 
kız kardeşten biri - Violet - son za. 
manlarda evlenmif ve bu vak'a çok 
garip bir hldise olarak kar§Jlanmış, 
tı. Fakat tahmin edildiği gibi Vlolet 
ile kocası James Moore g~inemedl
ler. 

Zavallı adam her gün iki karde
şin birden kendisine hücum etmesini 
çekemedi ve lklsile birden başa çı

kamadı, mahkemeye müracaat etti: 
Şimdi, boşanmak istiyor. 

Hakikaten, yapışık kardeşlerden 
birinin evlenmesi çok garipti. (ikisi 
evlense, şüphesiz mesele daha karışık 
bir hal alacaktı!) Bu izdivaca mü
saada verilmesi bir hayli dedikodu • 
yu mucip oldu. 

Amerikada hiç bir mahkeme ni
kah kıymayı kabul etmemiş, yalnız 
Texas mahkemesi buna razı olmuş- • 
tu. Şöhret düşkünü bir papas da işi 
şeriata uydurdu ve incilde yapışık 
iki kardeşten birinin evlenemiyeceği
ne dair bir hükUm olmadığını ileri sü 
rere!c bu tarz nikahın kabil olacağı
na dair hükümler çıkardı. 

lş bu suretle kitaba uydurulunca 
yalnız merak edilecek başka bir nok f 
ta kalıyordu: 

Yaplflk kardeşlerden diğeri -
Daisy - buna nasıl razı oluyordu? 
Razı olmaia mecburdu. Çflnktl da-

başladılar ve aralarında kavga artık) ğa karar verdi. 
hiç eksik olmadı. Şüphesiz ki, boşanma meselesi ev-

Bu ka,·ganın neticesi de, daha ev Jenme kadar zor olmıyacak ve iki 
velce gördüğümüz gibi Violetin ko- kardeş yine tek başlarına kalacaklar 
casını bizar bıraktı. Erkek boşanma-J dır. 

ha evvel Vio1et onan başka bir erkek ş h • • d k • b • 
le olan arkadaşlıtına mUsaade et- e rımız e 1 ır prenses 
mişti. Fakat, Dais7nln Aşıkı James 

kadar eesar davranamamıı ve onun- 11 ~ k k ll k [ 
la evlenmeğe cesaret edememlştl r ransa te rar ra ı o ursa ve 

Kardeşinin Aşıkı uzaklaştıktan b J "' [ 
sonra SJra Vjolet'e gelmişti. Bir gftn en ae SQg 0 UTSQm •• 
Violet kardeşine bir dansör olan F k }I k t ht "" • d• 
James Moore'u tanıttı v~ evlenecek- 13DSa 18 1 a IDageçecegtm,, JYOf 
lerini haber verdi. 

Dalsy, bunu hiç ltirar.sız, hatıl 

"memnuniyetle,, kabul etti. Nikah J. 
çin de kolaylık bulunduktan sonra 
mesele kalmıyordu. 

Violet ile James evlendiler. ilk 
zamanlar, bir ruhiyatçının telkinle
rile birbirlerini "unutmağa,, muvaf
fak oldular: lki yapışık kardeş mad
di surette birbirlerine bağlı idiler. 
Fakat her biri zihninden kendisinin 
ayrı ve müstakil olduğunu düşünü -
yordu. 

Fakat, bu ruhiyatçı bir gün, bir
denbire ölüverdi. Bunun üzerine, tel
kinsiz kalan iki kardeş birbirlerine 
yapışık olduklarını tekrar düşünmeğe 

ki dertlere .iper olacağı için ae
viniyorum. 

S. Gezgin 

Fransız inkıllbmda giyotinle idam} meğe niyet ettiğim Londradan o ka
edilmi§ olan Fransa kralı 16 cı Louis- dar farklı ki .. 
nin ahfadından prenses Marie Anne Burada bulunduğum müddet zar. 
de France §ehrimize gelmiştir. 17 in- fında resim yapmakla meşgul olaca
ci Louis'nin torunu olan prenses 81 ğım. Paristc açılacak 1937 resim ser
yaşmdadır ve "Fransa krallık tahtı,, gisi için bu şehrin güzelliklerini ak
na hak iddia etmektedir.. settircn bif kaç tablo hazırlamak isti-

Prenses Istanbula ilk defa 1925 sc- yorum. Hatta, lstanbula gelişimin se
nesinde geldiğini söyliyerek intibala- bebi de budur.,, 
rmı şöyle anlatmaktadır: İhtiyar, fakat neş'cli prenses tarihi 

.. Bu gebire ilk defa bundan on bir hatıralanndan da bahsederek §Öyle 
sene evvel gelmiştim. Bu kadar kısa demiştir: 

blr zamanda insanların ve giyinişleri- "- Bilyükbabamın hap1shanede 
~ sokaklann değişmesi hayret edi- Simon adlı bir kunduracı tarafından 
lecek derecededir... öldürüldüğü söyleniyor. Bu uydurma 

O zaman tstanbulda iki ay kalmış- bir vak'adır. Çünkü, 17 inci Louis 
tIJn. Bu defa daha fazla kalmak isti- gençken arkadaşları tarafından kur
yonım; çtinkü, buranın güzel iklimi, tarılmış, ve bir heykcltraş atelyesine 
mavi seması, ve daima neş'eli olan gü- saklanmıştı. Bilahare, büyük babam 
neşi bana büyük bir 7.evk veriyor. Bu- birinci Napoleona iltihak etti ve Mos
ruı, bundan sonra bir daha dönme- kovaya gitti. İmparator nefyedildiği 

çiriyordu. 
Birdenbire: 

- Hah ı ... tşte ı ... 
Diyerek bir tanesinin Ozerinde dur

du. 

Sonra ş . devam ediyordu: 

lı bir memleket hastanesi var. 
Bu hastane, 8 kazalı ve 33:1,492 

nüfaslu Kocaeli vilayetinin bütün ib 
tiyaçlarına cevap vermekten, maale
sef uzak bulunmaktadır. Izmit mem• 
Jeket hastanesine hiç değilse 50 ya
tak daha ilivesi zaruri, bir şeydir. 

Dün, memleket hastanesinin bozuk 
yollu, dik yokuşunu taırmanırken, 
araba, kağni , hayvanlarla gelerek 
bahçede sıralanmış hastaların çoklu• 
ğu dikkatimi üzerine topladı . Bu za. 
vallı insanların burada günlere. 
bekliyerek sağlık dilenmelerini öğ • 
renmek bana hüzünle dolu acı bir 
gün yaşattı ve bir teviye yüreğim 
sızladı, durdu. 

- Niçin böyle? Yer yok mu aca• 
ba? 

Diye sordum. 
- Yok, dediler. Ve rrave etti• 

ler: 
"- lzmit memleket hastanesi va,. 

tandaş1arın dertleri ve onların ıza. 
rabı ile çok yakından alakadar ol• 
mak ister. Bununla beraber, istedi· 
ği ve arzu ettiği şekilde yardım ede
mediği için müteessirdir. 

Mevcut tahsisat ile ancak 50 ve 
hatta daha az hastanın tedavi ve ba· 
kımına zorlukla imkan bulunmakta
dır. 

Vilayet enclimeninin sayın azala
n, hastaneye tahsisat ayrılırken d&~ 
ha cömert davranmalıdırlar!,, 

Hastanenin nokaanl ıklanndan bi
ri de nisaiye şubesinin olmayışı. Ba 
yüzden bir kaç gün evvel vuku bul
muş ve iki hayatın sönmesi ile niha· 
yetlenmiş bir faciadan bahsettiler: 

bmitin LOtfiye köyünden Basa
nın karısı 23 yaflannda Fatmayı do 
fam ağrılan içinde kıvranırken 
hastaneye getiriyorlar. Fakat Nisai· 
ye mtiteh8881st olmadığı için genç 
kadının ls tanbula gönderilmesi lA· 
zım geliyor. 

Mevcut liek m beri m m Un o 
nı ve fennin emrettiğini yaptı, ·;... 
kat nisaiye mütehassısı olsaydı, ki• 
bilir belki de bu netice olmazdı. 

lzmit memleket hutali_, 
kU hali ·ve şekli fle hfr ımrap ifade 
ediyor. 1''akat lsmltln yeni ve kıy
metli valisi Bay Hamit Oskay, elbet 
te bu hastaneye yeni bir hız ve yeni 
bir yol vermekte geç kalmıyacak· 
tır. Ceakt BAYKAL 

zaman onu takip etmek istemedi. tn
giltereye geçti, orada Parker adım 
aldı, ve 1860 da öldü. 

"BUyükbabamm amcalan 18 inci 
Louls ve 10 uncu Charlea, hatt.A. bu 
sonuncunun yeğeni olan Louis Phillpp 
Fransa tacına sahip olmak hakkına 
malik değillerdi. 

Eğer, Fransada krallık ihya edllJ.J\o 
se, ve ben de hayatta olursam., tahta 
çıkacağım. Şayet ölürsem, taç benim 
ahfadıma intikal edecektir.,, 

YA7.A N ~ KADIR.CAW KAFLI 

Bu zarfın üst tarafında Pfayfer ko
misyon evinin firması vardı. Hemen aç
tı. 

Cevabı ne zaınandanberi merak ve 

"Bütün bunları sana borçluyum A· 
ziz. Bunu unutmadım. Bir gün elimden 
geldiği kadar karşılık vermeyi pek is -
tiyordum. Yaptığın iyiliği tam mana • 
sile karşılamak mümkün değildir. Fa -
kat büsbütün karşılıksız bırakmamak 
h bir · ~ellidir. Görüyorum ki elime 
böyle bir fırsat geçti. Ha! ... Aklıma gel
mitkcn söyleyim: Biz artık evleniyoruz. 
Bu kadar cabuk yapmak istemiyorduk 
ama, nişanlımla umduğumdan çok ko • 
lay ve çabuk uzla§tık. Hemen evlenme· 
nıiz her ' alde · • zım ... Daha anlıyama • 
dın mı? Öyle ise ben söyleyim, fakat 
§imdilik kimse duymasın. Pavla da bu
nu on beş gün kadar önce kulağıma 
söyledi. İkimizi arasındaki 'm sırrı öğ
renen üçüncü insan sen oluyorsun. Doğ-, 
rusu buna senden daha layık olan da 
yoktur. Gene mi anlamadın ? Sekiz ay 
sonra bir çocuğumuz doğacak! .. Ben sa
na dememiş miydim? İlk zamanlarda 
Pavla beni hiç sevmiyor gibiydi ama, 
biraz vakm olunca ve beraber bulunun • 
ca hemen sevmege başladı. Sevmemek, 
karınnızdakini tanımamaktandır. Nice 
genç kızlar bunu bilmedikleri ve tanı • 
mağa çalışmadıktan için zavallı oluyor
lar. 

Sana biraz da itten bahsedeyim. Bu
na dair haberlerim de iyi ... Mektubuna 
çok sevindim. Hele aana faydalı olmak 
fırsatını verdiği için o kadar sevinelim 
ki. .. Şimdi babamla kaynatam itlerini 
birleıtiriyorlar. Yeni yılın batından son
ra (Kurtner - Pfayfer) finnaaı altın
da çalışacağız. Diln gece senin iti ko • 
nuıtuk. Onlan iyice doldurdum. Pavla 

Remzi Bey oğlunun sesindeki gizli) 
ilzüntUyil ıemıckte hiç bir güçlilk çek· 
rnedi. Onun kalbinde bir aıkın varlığı • 
nı ve onun kolay kolay yok olamıyaca • 
ğını hemen anlamııtı. 

Sözü kesti : 
- Sen bilinin 1 
Dedi. 

• • • 
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Sonbahar gcçmiıti. Kırlar sararım§. 
ağaçlar ve bağlar yapraklarını dökmüş
lerdi. f.ı aylan artık hemen ıtemen geç· 
mİftİ. 

Bununla beraber Azizle babası es • 
kisinden daha az çalıJmtyorlardı. 

Yeni yıl için doğrudan doğruya 
Hamburg piyuasile i§ yapmaya b:rar 
vcımlfteıdl. Btlıoya dafıa gcnişletrruı. -
Ter, i1d memur daha alarak kadroyu bil· 
yütmutterdi. iyi fransızca bilen bir me· 

mur daha alınınca kadro tamam ola • 
caktı. Bunun için gazetelere bir ilin 
bile verdiler. 

Aziz vakit buldukça ticaret odasının 
gcçınit yıllara ait yıllık raporlarını, mec
mualarını dikkatle gözden geçiriyor, ge
rek üzüm fiyattan ve gerek satışlar Uze
rinde sıkı incelemeler yapıyordu. 

Ayni zamanda Pfayf ere de bir mek • 
tup yazmış (alivre satış) için §imdiden 
milşteri aradığını. bu işte lazım gelen 
yardımın yapılmasından her üç tarafın 
da fayda göreceğini anlatmıştı. 

Gazeteye ilanı verdikleri günün sa
bahıydı. Aziz vapurdan pasaport iske
lesinde inmiı. postahaneye uğrayarak 
kendi kutularındaki mektuplan almıt • 
t1. 

İkinci Kordondan yemiş çarşısına 
doğru hem yavaş yavaş yürüyor, hem 
de mektuplarm zarflannr gözden ıe -

heyecanla bekliyordu. 
Ukin mektubu açtığı zaman onda 

üzUm alış veri§ine ve kendisinin yap • 
tığı teklife dair hiç bir §eye rastlanır • 
yordu. AfağısınA baktı ve orada A • 
dolf'un imzasını gördü. 

Okuyordu: 
"Kardeıim Aziz, 
Sana bu satırlan yazarken inan ki 

yilzUm kızanyor. Aradan bu. kadar za
man geçtiği halde sana rnektup gönde
remedim. Bu bir suçtur. Fakat beni af
fedeceğine eminim. Mazeretim de yok 
değil. O kadar ı:ııcs'udum ki. .. Pavla ile 
pek güzd ve pek ç~buk anlaştık. Hatta 
o beni daha çok sevıyor. İkimiz de şimdi 
pek kanlı ve canlıyız. Yazı da sonbaha
n da isviçrcde geçirdik. Oradan 'lis'e 
gittik. Geleli ancak bir hafta oldu. Bil
sen ne kadar eğlendik! .. ,,, 

Adolf burada nişanlısile ıeçen aylan 
U%W1 uzun anJatıyorou. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? 

da bunun için bana çok yardım etti. a 
da kaç defa "bu saadetimizi Azize boıt

luyuz. Dilerim ki o da böyle mes'ut ol
sun!,, dedi. Babam size aynca cevap ve

recek. Hürmet ve ıelimlan var. An • 
nem ve ben de gözlerinden öperiz .e 
sizinkilere sellmlamnızı sunarız. Pavla 

da sana ve gerek ailene çok sevgiler 
yollar. Bu satıdan yazarken yanı ba • 
gımda duruyor ve bana diyor ki: "Azize 
sor bakalım, niıanlısiyle ne zaman evle

necek? Benden ona da selim söylesinl 

Eğer evlenmişlene ve evlendikd~ri sa • 
man bir balayı seyahati içirı Avrupaya 

gcçeceklerse her halde Hamburg'a ul
rasmlar!,, ben de aynı sözleri tekrar et

mek isterim. Mektuplarını beklerim kaı

defim.,, 



Muallimler arasında 
Son yapılan değişmelerin listesi 
Ankara, 1'1 (Telefonla) - Lise, 
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Otomobille Aurupıı yolunda 
....-- ~ - ~ıa:wz ,_, --

Sina yada sakin bir gece 

lstanbuı Yedincl icra Memurlu
ğundan: 

Ayşeniıı Hamide Nöber zimmetin
deki alacağından dolayı tahtı hacze 
alman ve paraya çevrlünesine karar 

18 EYLOt; 1936 

Al
verllen ysküdar Kısıklı ın.ru:aılesinde Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı ( 4) 
emdagı caddesinde 20 hanta ve es- gru J h "h · 

Yolda rulet heyecanı - Saatte 120 
kilometre - aklımıza gelmiyen şey: 

Gazinolar kapalı! .. 

ki 20 yeni 14/ 5 27 kapı numaralı ve P r:1a -~e~e er grup ayn ayrı ı ale edılmek üzere 5--10--36 pa· 

1 

tarafları 9 ve 10 ve ıı ve 12 ve 15 ve ~ertesı gunu. aaat lO da Haydarpa şada gar binası dahilindeki 1 ınci 
13 ve 8 ve 17 harita numaralı mahallen ı§letme ko~ısy.onu tarafında~ açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Büyük Çamhca caddesi ve Alem.dağı lsteklıleran malzeme hızalarında yazılı muvakkat teminat ile 
caddesi ilP • ,,hdut 19483,5 buÇUk kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mudbin-
metro mura.• , bir kıta müfrez tar- ce İ!e girmeye manii kanuni bulun matlığına dair beyanname venne-

Istanbuldanberi hepimizde Ro
manyaya bir an enel varabilmek 1' 
çin büyük bir heyecan vardı: Sina
yada Rulet oynamak heyecanı l Ku
mar katiyen oynamam ve sevmem. 
Fakat rulete dayanamam. Büyük 
salonlarda, on binlerce mumluk a
vizeler altında, krupyelerin (riyen, 
növapülü U ruf, per e pass) diye 
bağır>Şlarınr işitmenin insana ne ka
dar zevk verdiğini rulet oynıyanlar 

bilirler. 
Bükreşten hareket ettikten sonra 

otomobilde konuşulan mevzu ru
lettl. Herkes hesabını yapıyor, kimisi 
beş Ura, kimisi on lira sermaye ile 
oyuna gireceklerini konuşuyorlar; 

benim de bu husustaki fikrimi 
soruyorlardı. Yanımızdaki para he
saplı olduğu için pek fazla açılmağa 
gelmezdi. Hesabımı yaptım. On, on 
beş lira kadar da ben oynıyabilirim 
dedim. Artık herkeste bir neşeI Bir 
an evvel Sinayaya varabilmek neşe -
si. 12() kilometre süratle asfalt yol
da. otomobili sürüyorum. Çok geçme
di; Sin ayaya '\'ardık. 

Bundan evvelki makalemizde de 
bahsettiğimiz veçhlle Balay oteline 
yerleştikten sonra ilk işimiz gazino
ya gitmek oldu. Tuhaf şeyi Gazino
da elektrik1er yanmıyor, bahçede bir 
faaliyet gözükmüyor, hepimize gayri 
ihtiyari bir hüzün çöktü. Kilometre
lerce mesafe katederek buraya kadar 
gelelim de gazinoyu kapalı bulalım. 
Bu hiç kimsenin hatırına geürmetli
ği bir nokta idi. 

Yanımızdan geçen sırmalı otel gar 
sonuna sorduk. Hiikitmet Roman -
ya dahilinde bu gibi oyunları menet
ti demez mi?. Bu kadar heves, bu 
k:ı dar arzu boşa çıkmıştı. O dakika
ya ka<tar bahçede esen şiddetli rüz
garın farkına varmamıştık. Bu cevap 
tan sonra Sinayaya kar yağıyor zan 
nettik. 

Bundan sonra arabayı daha az 
süratle sürmeğe başladım. Bu atla -
tılan kazadan gözüm yılmıştı. (Si
biu) ya geldiğimiz Takit kilometre 

1 
793 dü. 81 kilometre d.3ha katetmi~
tik. Vakit daha erken olduğundan 
yolumuza devnm ederek 67 kilometre 
sonra Scheş, 15 kilometre sonra AJba 
3ulya, 18 kilometre sonra TeuF, !ll 
kilometre sonra Turdaya, 33 kilomet
re sonra dn Cluj'a geldik. 

Kilometre saatimiz 977 .. Bu suret 
le lstanbuldan Cluja kadar 1193 ki
lometre katetıniştik. Vakit geçiktiği 
için Clujda bu eski Macar vilayetin
d~ l<almağa mecbur olduk. 

Hakikaten Sinayadan sonra geçti 
ğimiz bütün topraklar eski Macaris
tana aitti. Her tarafta macarca konu 
şuluyordu. Köylerin, evlerin stilleri 
hep Macardı. Tarlalarda yetişen buğ 
day başakln.n bile boynunu bükmüş 
ben Macarım diyordu. 

13 ağustos perşembe saat 3,30 da 
Astorya oteline yemek ve otel para
sı olarak 830 ley bırakarak güneşli 
bir hava ile Ileudin'e hareket ettik. 
Sinayada aldığım nezle hafifledi. Sı 
caktan birdenbire soğuğa çıkmak çok 
fena. Bilhassa seyahatte buna çok 
dikkat etmek lazımdı. Fakat elde 
mi? tki gün hasta hasta araba idare 
etmek ~k güç şey. 

N~ ise güneşle beraber bizim nezJe 
de geçti. Seyahatimizin burasına ka -
dar öğle ve akşam yemeklerini her 
hangj bir lokanta veya otelde yiyor
duk. Bize nazaran her ne kadar ucuz 
olsa da insanlar tuhaf; daha ucuzu
nu arıyorlar. lşte biz de yemeklerimi 
zi daha ucuza mal etmek için Klu
jun liLcJ inde Bakani yazılı güzel bir 
dükkanın önünde durduk. Bizim 
bakkal dediğimize onlar Bakani di -
yorlar. Sanki biliyormuş gibi bu 
dilkkanın önünde duruşumuz çok tu
haf oldu. Çantamızı sevdiğimiz ye -
meklerle doldurduk. Biraz da bis
küvi, kavun aldık. 

Bizim para ile 110 kuruş borcu
muzu vererek evvelce verdltimiz ka
rara göre ilk beş kilometreden sonra 

lanın tamamı açıl. arttırnuya vazedil- 1 • 1... d n . . 1 . . erı azım ır. u l§e aıt §arlname er parasız olarak Haydarpa ada 
mıııtır. ı · · · ı k · Evsafı. De d b' k ıncı •! etme omısyonu tarafından verilmektedir 

• nınun a ır uyu ve y • 

bir harap havuz mahalli ve bir miktar 1 - 1000 aaet ahşap kar ve hububat küreği muhammen bedeli 
eşcar ve çam ağacı vatclır. 860 lira ve muvakkat teminatı 64 lira 50 kuruıtur. 

Tam.amma üç ehli vukuf tarafın- 2 - 1200 M. Sinek teli muhammen bedeli 495 lira 60 kuruş ve 
da~ 1~48 lira 50 kuruş kıymet takdir muvakkat teminatı 37 lira 20 kuruıtur. 

Vc~lzeclılm1•
1

1şmı~et ' tan:Arıanutt açık ~dt~ırn:ı:_a 3 - . 26 kalem piyakolis mikrometre (meme şablon) gibi ölçme 
a ş ır. uma peşın ır d.J.V' 1 . h b • . ' . 

tırmıya iştirak edecek müşteriler Joy- a etı ~u ammen edelı 2475 lıra 78 kurut ve muvakkat teminatı 
moti muhamınenin yüzde 7,5 n1sbe- 185 lıra 68 kuruştur. 
tinde pey akçesi veya milli bir banka- 4 - 1070 kilo (100 metre) pirinç çubuk 40 m / m muhammen 
nm t_eminat mektubunu ha.mil olma- bedeli 695 1/ 2 lira ve muvakkat teminatı 5220 kuruştur. (1362) 
ları ıcap eder. Müterakim vergi tan-
zifat, ~en:iriye ve vakıf borçlan borç- Muhammen bedeli 29700 l1 ra olan 1350 ton sun'i portlant çi 
luya aıt.tı:. Arttırma şartnamesi 1.10. mentoau 1-10-1936 per9embe günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-
93? tarihme n:üsadif perşemb~ günü lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
daırede mahallı mahsusuna talık edi- Bu • • k · f ı · 2227 ı· 
lecektir. Birinci arttırması 22.10.936 • . ıte gırme ıs •:en e1:,.~ . ıra 50 kuruıluk muvakkat 
tarihine müsadif per§embe günü da.- temınat ıle kanunun tayın ethgı vesık.ılarr, resmi gazetenin 7-5-
iremizde saat 14 den 16 ya kadar icra 1936 G. 3297 No. lu nüshasında intiıar elmİf olan talimatname 
edilecektir. Birinci arttırmada bedeli daire5inde alınınıt vesika ve teklif !erini ayni gün saat 14,30 a kadar 
kıymeti muhamminenin %75 şini bul- komisyon reisliğine vermeleri li.zı mdır. 
du~ takdirde Usto bırakılır. Aksi Şartnameler 145 kuruıa An kara ve Haydarpaıa veznelerinde 
takdirde son arttmnanm taahhüdü satılmaktadır. ·(1291) 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün da.ha temdit edilerek 6.11.936 ta
rihine mUsadif cuma giinü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak. İkinci 
arttrrma neticesinde en çok artt:rrarun 
üstllnde bırakılacaktır. 2004 numara
lı icra ve iflas kanununun 126 mcı 
maddesine tevfikan hakları tapu sicil
leri ile sabit olmıyruı ipotekli alacak· 
larla diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakla.mu ve hu
susile faiz ve maaarif e dair olan iddi
alarım ilan tarihinden itibaren yirmi 
gUn zarfında evrakı milsbitelerile bir
likte dalremi?.e bildinnelerl lilzmıdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicilleri 
ile sabit olmıyanlar satı3 bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi, tenviriye ve tanzifiye
den ibaret olan belediye rüsumu ve 
vakrf icaresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. 20 senelik vakıf lca.resi 
taviz bedeli mUşterlye aittir. 
Daha fazla malfuna.t al.m.:ık 1stiyenle
rin 936/ 1063 numa.ra.lı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve takdi
ri kıymet raporunu görüp anlryacak-

BU· TECRÜBEYE 
TAHAftMUL EDEN 
YALNIZ 

Yapılacak iş hemen otele dönerek 
yatmak ve sabahleyin erken kalka
rak :rola devam etmekti. Ertesi sa -
hah para bozdurmak, Sinayayı 
gı>zmekle akşamı bulduk. Ki1ometn> 
saatimiz 588 ve saat de 18,15 geçe 
Sinayatlan hareket ettik. 

lan ilan olunur. 
güze! bir ağaçlık bularak durduk. ·ev .N-0. 18195) 

Hava güneşli olmak1a ber:ıber, rüz -------------

Sabah dokuzdan aKşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmrya ha· 
cet yo!:. tşte; havalandmJ. 
mış yeni Tokalon pudTası
nm garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulii, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir.- Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafü 
pudradrr. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadrr. işte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha mlUlta.zam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bi! güzel 

56 kilometre, 550 metre sonra Bra· 
şova geJdik. Vakit geciktiği için bu
rada kaldık. Otel ve kahvaltı da dahiJ 
olmak üıere 2:>0 ley verdik. Beş kişi 
için 215 kuruş? AkıUara hayret n
recek ucuzluk değil mi? Saat 11,30 
da. ve kilometre saati de 644,550 ki
lometre olduğu halde Fogaroşa ha
reket edik. Saat 12,50 ve kilometre 
saati 712,600 de Fogaroşa geldik. Ka
tettiğimiz mesafe 68 kilometre idi. 
Burada hiç durmadan yolumuza de
vam ettik. 

BiR KAZA DAHA 
ATLATTIK 

gar tatlı tath esiyor. Hepimiz bir 
vazife i1e meşgulUz. Kimimiz batta
niyeleri seriyor, kimimiz sofrayı ha -
zırlıyor, kimimiz de spor hislerini 
tatmin için güzel ve temiz çimenler 
üzerinde takla atıyor. 

Böylece güle oynaya Mitin geç 
mesine rağmen öğle yemeg·lmizi ye -
dik. Takip edeceğimiz yolun üz~rin
de bulunan Heudin kasabasına gel
miştik. Borata kadar geçen kilomet
releri hiç duy.mıyarak, fakat ne yalan 
söyliyeyim, bu güzel ve her tarafı 
eki1mlş cennet gibi yer!eri geçerken 
her an :Macarları düşündüm. Yollar 
tevkaUide giizeldi. SUratimiz saatte 
doksan kilometreden aşağr düşmüyor 
Heudinc geldiğimiz vakit kilometre 
saatimiz 1028 dl. Demek ki bugün 
ilk katettiğ-imiz kilometre 50! 

C.ERGUN 

YolL-ır çok güzeldi, insan güzel 
yollarda yorulmadan arabasını sür
mektıen çok ze,,k duyuyor. Ara sıra 
geçen bisiklet ve arabadan başka yol
da kimse olmadığı için de yüz ki
lometre ile gidiyorbz. Bir aralık i-
lerde bir karaltı gördüm ve frene --;1;-st-=-a-n71n-:-ıl:;-;B~e-şı:-.ncı--:"'. --:N-:-o-:t-er-Z-iğ_i_nden_:_ 
bastım. Biraz sonra bu karaltının iki Da.ireniizde 14 Eylül 936 tarihinde 
araba olduğunu gördüm. Aramızda 8318 numara ile tasdik ettirdiğimiz 
da ç~k az mesafe kalmıştı. hususi eirket mukavelenamesinde 

Her ne kadar fren yaptnruıa da mevzubahs ve elyevm İstanbuda Ta
süratimiz 70 kilometre idi. BütUn kov rakçılarda. 60 ve 62/2 numaralı Triko
vetimle klaksona bastım. Felaket! A- taj fabrikasında mevcut ınakinelerle 
rabacılar aldırmıyorlar. Ani karar bu makinelere El.it alat ve edevat mü
vermck lazımdı. Yolumuzun kenarı teferrla ve sair bilcümle mevadm mül
oldukça. derin bir hendekti; arala- kiyetlcrinin ve bu emval üzerindeki 
nndan geçmek imkansızdı. Ara~lar- her tilrlil hukukun bizlerden Muhsin 
la aramızdaki mesafe on beş met- Nüsret Türen'e ait olduğunu alAka
:re k:tldı. Çaresiz kazaya mani olmak darls.rca maldm olmasr için Kurun 
ve beş kişinin hayatını kurtarmak I- gazete!inde neşr ve illnını dileriz. 
sın arabayı feda etmeği ~.ze alarak Cevat Türen 
o sUratıe iki arabanın ortasından Muhsin Nüsret Türen 
geçtim. 17 Eylül 1936 

Kazayı atlatmış, fakat sağ ön ça lstcrnbu.l Beşinci Noterliği 
~t.tğu da tahrip etmiştik. Araba- Ne§rl mı.n edilmek tizere KURUN 
mız sigortalı olduğu için bu ufak gazetesine verlldi. 
hasara ehemmiyet vermedik. Fakat 
hakikaten ufak bir manevra hatası 
bizi iilllme aUrükUyebilirdl. 

17 Eylül 1936 
lstanbul B~nci Noterliği 

(V. No. 18192)_ 

IstanbuZ Yedinci icra Dairesinden: 
Zekiyeye bfrinci derecede ipotek 

olan !stanbulda Hocapaşa mahallesin
de Demirıtapı sokağında eski 16 ye
ni 20/22 (nümerotaj 22. 22/ 1) nu
maralı ahşap ha.nenin tamamı borç 
verilmediğinden açık artmnaya kon
mu.,tur. Mesalıası: Bermucip plan 51 
metro murabbaıdır. Hududu harita
sında yazıldığı gibi sağı 12 parselli 
mahal sol ve arkası kale dıvarı önü 
Demirkapı sokağiyle ınahduttur. 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamıunma 1500 lira kıy:net takdir e
dilmiştir. Evsafı: Zem.in kat Malta 
bir taşlık üzerinde iki kömürlilk bir 
kuyu bir ocak bir hela ve 'iki küçük 
oda vardır. Odanın birinin sokağa ay
rıca kapusu vardır. Birinci kat sağ ve 
sola çıkılır iki merdiven ile sağdaki 
merdivene çıkıldrkta bir sofa üstün
de bir hela ve bir oda vardır. tk'inci 
kat bir sofa. üzerinde bir dolaplı iki 
oda bir hela vardır. Üçüncü kat tara
sa katı olup bir oda ve bir hela var
dır. Hane ahşap ve tamire muhtaçtır. 

Artırma. pe§indir. Artırmaya i§ti
rak edecek nıilııterilcrin kıymeti mu
hammenenin % 75 nisbetinde pey ak
çesi veya mıılı bankn.nm teminat mek
tubunu hamil olma.Jarı icap eder. Mü
terakim vergi tanzifat ve tenvirat va
kıf borç1arı borçluya aittir. Artırma 
şartnamesi 2.10.936 tnl'lh'.ine müsadif 
cuma günü dairede mahali mahsusun
da talik edilec<'ktir. Birinci artırma 
26.10.936 tarihine müsadif pazartesi 
günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra ed1lecektir. Birinci artır
mada bedel kıymeti muhammc~nin 
%75 i bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son artırmanın taahhti
dü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
da.ha temdit edilerek 10.11.936 tarihi-

ne müsadif salı günü saat 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci artırma 
neticesinde en çok artıranın üstünde 
bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanu
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleri ile sabit olma
yan ipotekli alacaklarla diğer alaka
daranm ve irtifak hn.kkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olnn iddialarını iIA.n tarihin
den itibaren 20 gün zarfında evrakı' 
müsbiteleriyle birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu sicille
riyle sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi tenviriye tanzifiyedcn 
ibaret olan belediye ti.isumu ve vakü 
icaresl bedeli mUzayededen tenzil olu
nur. 

Daha fazla malfunat almak istiyen:. 
lerin 93l5f.1916 numaralı dosyada mevt 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve .. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın acli pud .. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni ' 
Tokalon pudrası yüze ya .. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudrt,, tabiı: 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ1 
murun v1. terlemnin icrayı 
tesir edemiycceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. 

Muhasebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli bir 
memura 

ihtiyaç 
vardır 

İsteklilerin bi,r fotoğrafla evvelce ~a-
lıştıkları yerleri ve tahsil derecelerini 
askerlikle alakası olup olmadıklarını 

bildiren bir mel:tupla 46 numara!ı posta 
kutusuna göndermeleri. 

...... ~ ~ '•,• .:·~ . . ":_,·,_';!'-, 

cut evrak ve mahall(rn haciz '1e tak
diri kıymet raporunu görüp anl ıya

cakları ilan olunur. 
(V. No. 18183) 



. 
r 

'ABONE '.ŞARTLIUU 
Yıllık IS aJbk 1 a1'Jk AJbk 

Memleket1.mizde 700 uo 238 ııo 

Yabo.llcı yerlere 13~0 716 COO llO 

Poeta blrliğine l 180 11141 IOO 1BCI 
g1.rmlyen yerlere { 

TUrldyenlD ber posta merkezinde KURUN'• abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.talıbul. Ankara Cadde.d. (VAIU'l flll'&I) 

Telefon {ıcıar.: U870 
Yazı l§lert: 21'11 

Telgraf adreal: KUBtJN ht&DbuJ 

Posta kutula No. d 
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KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagıın · ADEM • 

1 DAR i ·K T • 
1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
LAielide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

ve B E L G E v ş E K L i G i N E KA RŞ 1 

H 
----------------~!~ ...... Tabletleri 

Istanbul yedinci icra memur tuğun dan: 
Salahattin'in uhdei tasarruf unda olup Emniyet sandığına birinci derecede 

ve Mehmet Kamile ikinci derecede ipotekli ve elyevm üçüncü derecede ipo
tek alacaklısı Mehmet ve Ali'ye olan borçtan dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen tstanbulda Kalenderhane mahallesinde {668 ada, 8 parsel) eski 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 yeni 12, 14, 16, 18 kapı numaralı iki dükkanı olan 
ki.gir Ferah sinem.ası namiyle maruf maa müştemilat tiyatro binasının ta
mauu açık arttırmaya vazolunmuştur. 

RMO • 
ı 

Her eczanede arayınız 

~ H~i~Ô;~tt, sanato~Q '!' !t!J!' MerM~!!,tıl~ar tfftiğli~~ta~!!~!eu ra 
sePa-ı-tP ~" susada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla satmakta olduğumu IJl 

~ 
1 

• , ,- .... terem halka bildiririm. 
~~ Sipahi oaıu Hasan Hüsnü Bursa Pazarı 

Sultan Hamam 4 - 24 Bayoaıu lstıkıaı caddç•I 376 

" . " . • 
Hududu: Tapu kaydına nazaran bir tarafı Şehzade caddesi ve bir tarafJ lll••m•• 

7 parsel Zübeyde ve 2 parsel Rifat ve 1 parsel Hazım ve saire ve bir tarafı 
da 9 parsel Ali Rıza, Mehmet ve saire ve 38 parsel Emine ve saireye ait em

STIKLAL LiSE 1 
lak ve bir tarafı da Şehzade mektebi sokağı ile mahduttur. 

Mesahası: 998 metro murabbaıdır. 
Tam.amma yeminli üç ehli vukuf tarafından 48960 lira kıymet takdir edil

miştir. 

Evsafı: 12 numaralı dükkan demir istorlu ve derununda camekan ve zemi
ni çini döşemelidir. 14 numaralı mahal, tiyatro binası: Çift kanatlı ahşap ve 

DiREKTORLCJGDNDEN : 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alına

cağından okula girme}t istiyenJerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - 1stiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşr, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Uzeri camlı kapı ile girilir; zemini renkli çini bir taşlık üzerinde bir gişe ma- ••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'! 
halli ve iki tarafında üst kısımları camlı ve çift kanatlı iki kapı ile ikinci ant-
reye girilir; bu antre üzerinde iki tarafta ikisi üst katlara ve ikisi birinci 
kat localarına çıkar mozayık merdivenler mevcuttur. İkinci antreden came
kan halinde büyük kapılariyle zemini çimento şap üzerine ahşap döşeme!. 

ve içinde 320 koltuğu havi tiyatro salonuna girilmektedir. İşbu salonun iki 
cihetinde ve üç katta salon dahilinde korkuluklu ve yağlı boyalı araları ah
şap bölmeli ve kapılan yağlı boyalı 55 loca ile her iki taraftan çıkılan mo
zayık merdivenlerin birleştiği koridordan inen kapı ile girilir ve 145 koltuğu 
havi bir balkon mevcut olup işbu balk on zemin salonunun kısmen üzerine 
doğru çıkmış bir haldedir. 

Sahne: Müşteri salonundan yüsek ve bölme ile aynlmış ve sa.z yerini hav; 
ve muhtelif perdelerle muhtelif kapilar ve odalar, altında bodrum vardır. 

Birinci katta yekdiğerine geçen iç içe 4 oda, bir salon olup zemin katında 
ayrıca helalar vardır. Sahneye bitişik ve paradi kısmından geçen ŞehzadP 
mektebi sokağı c'ihetinde 2 oda, mutbak, ve bir he18.dan mürekkep bir kısım 
:laha vardır. Bina dahilinde elektrik, terkos suyu, havagazı ve yangın sön
dürmeye mahsus ayrıca su tesüıatı mevcuttur. 

16 numaralı kısım dükkan: Kapısıda hır istorlu zemini malta döşeli ve 
ayrıca camekaniıdır. 

ıs numaralı kısım, kısmen 16 numaralı dükk8.nın üstüne gelen tiyatro 
binasının bir parçasıdır. 

Kapıdan girlldikte môza.yık bir merdivenle yukarı çıkılır; bir koridor VE' 

buna muttasıl diğer dar bir koridor üzerinde 7 oda ve 1 hela.dan ibarettir. 
Binanın esası kagirdir; taksim.atı dahiliyesi ve loca taksimatının aksamı 

muhtel'ifesi ahşap bölmeli ve ahşap döşemelidir. 
Arttırma peşindir, arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin 

% 7 buçuk nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
ibraz etmeleri icap eder. Üstte bırakılma tarihine kadar olan müterakim 
vergi tanzifat ve tenviriye ve icarei vakfiye borçları medyuna aittir; (20) 
seneJik vakıf parası müşteriye aittir. 

Arttırma. şartnamesi 26.9.936 tarihine müsadif cumartesi günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 19.10.~36 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak birinci arttnınada arttırma bedeli 
birinci ve ikinci derecede ipotek alacaklıların ma.thlbundan fazla ve ayni za
manda muhammen kıymetin % 75 ini tecavüz ettiği takdirde üstüne bırakı
lır; aksi takdirde en çok arttıranm ta ahhUdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün aaha temdit edilerek 3.11.936 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırmada arttırma bedeli birinci ve 
ikinci derecede ipotek alacaklıların matıtıbunu temin etmek Uzere en çok art
tıran üstünde bırakılacaktrr. 

2004: numaralı icra~ iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve ma.sarife dair olan 
iddia.la.rm.ı ilan tarihinden 20 gün için de evrakı müsbiteleriyle birlikte daire-
mize bildirmeleri lazımdır: Aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç haklar; daha fazla malfunat al
mak istiyenlerin dairemizin 93417256 numaralı dosyasında mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu göriip anlıyabilecekleri ilan olu-
nur. 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 

Hayatımda en büyük emelim 
mesut bir yuva kurmak arzusu icli 
tabii fakirim beni her erkek ala
mazdı tesadüf en parfümeri mü es. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 

' 1 ' .. ', •• 
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ANKARA ELiŞLERi SERGiSiNDE 

10.000 Lira Mükafat .................................. 
DAGITILACAKTIR 

Evlerinde Çalışan Bayanlar 
Bu fırsattan istifade ediniz ! 

KU.çük'. san'atlar arasm<la billı.assa. aile sanayiini 
için Ankarada 29 Birinciteşrin 1936 d& açılacak 
bayanlarımızın evlerinde vücude getird:ikleri: 

~ 
sergide 

DANTEL • OYA· BRODÖRI EL TRIKOTAJI 

ELBiSE ·ÇAMAŞIR· ŞAPKA ve BENZERi 

Eserler teşhir olunacak ve seçilecek'. eserlere 2000- 1500-
1000 liralık mükafatlardan maada 6 tane 250 ve 40 tane 
de 100 liralık mükafat dağıWacaktır. 

Hemen: 

Elişl.eri Sergisi Bürosuna müracaat etlini% I 

Türkofis- 4 üncü l'alaf Ban. lstanbul 

yağsrz kremini verdiler müessese ---:-----------------------------
yalnız bu kremi kullanmaklığmu 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehremde bir pembeliH 
fevkalade değişiklik gördüm mü· 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalma komisyonundan: 

temadi üç senedfr NEC''P Bep kre· 1 - Kapalı zarf eksiltmesin de verilen fiat pahalı görüldüğilll• 
mi ve pudrasını kullanıyorum bu den 163.000 metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alın•· 
müessesenin bütün mallarına med caktır. 

r ektep kitapfarf yunum çünkü benim fakir bir kız 2 - Metresi 52 kuruş tahmin edilen yazlık kumaşın ilk teırıi· 
,, obnaklığıma rağmen iyi biliyor- natı 5488 lira şatlname bedeli 424 kuruıt olup pazarlıg~ı 24-9-936 

Mektep ki?plarmızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde N ~ 
dum kj evlenemezdim _ECIP Bey perşembe gijnü saat 11 de yapılacaktır. 

"VAKiT,. Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 · 
~-~~-~~~~-~~~~~~--~~~~~~~~-~~~~- ~~ 3-Şa~amekom~yondan alınahlli~Pazulığa ~~ek is& 

A K ---.. yenlerin ıartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya bank' 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - Satın alınacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar telefon açık 
eksiltmeye konulmutşur. 

2 - Bunların muhammen bedeli 2350 ve teminatı da 244 liradır. 
3 - Eksiltme 2 ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada posta 

T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak almı satını komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şartnamede yazılı belge
lerle beraber mezkur tarihe müsadif pazartesi günü saat 15 de sözü geçen ko
misyona müracaat edeceklerdir. 

ve lsta.nbulda levazım 

GAZETE VE ıtlTABEVt mektupları ile belli gün ve .saatinde komisyona baş vurmaları • 
fstanbulda hikaye, yevmi gaze- (766) (1051) 

teler, mecmualar, ilmi eserler, ve 
her nevi mektep Jdaplarmın satış 

yeri. T~lefon: 3377 

' ve Yarın 
Teıcüme Külliyatı 
Bu krymetli eserleri sonradan 

güçlükle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

lstanbul 8~1.ediyesi ilanları 

Haseki hastanesinde mevcut olup satılmasına lüzum görülen ıO 
tanesi dağınık ve 3 tanesi munta zam. bir halde bulunan çini sob' 
açık arttırma ile olduğu yerde satı lacaktır. Bu sobaların hepsine 50 
lira bedel tahmin olunmuştur. istekli olanlar 25-9-936 cuma güniİ 
saat 11 den 12 ye kadar orada bulunacak memuruna müracaat 
ebneJidirler. (B.) (1384) 5 - Ş:rtnameler Ankarada levazımmüdürlüğünden 

ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. .(947) (1Ş68) ---------.-.--.: Sahibi: ASIM: us-V.A.Krr Matbaası NeşriY.atDirektö~'Refi][A. Sevengil 


