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• 
1 KiLER 

vaı:a:ı: Sermed Muhtar Alua 

Sergiyi dün 60 bin 
kişi gezdi 

Eski ve usta sazendelerden udi Av -
ram, santurcu Menteş, lavtacı Aslanla 
yeni yeni parlamağa başlıyan hanende 
Karakaş ve Kemani Çingene Tahsin saz 
heyetinin aralarındaydı ama var mı Sa
rika, yok mu Sarika. 

Bu kalabalık arasında 
Duuur, daha bitirmedim. Diyeceksin . 

ki ya İnek, seninkinin tarlasında gen~ ot- bazı kimseler çocuklarını 
Jamağa, motlamağa başlarsa? .. İşte o za- k b tfl 
man netice saldırmaya, gaddariye daya- ay e I er ' 

Çıfıtın kızı istediği kadar gözü yoz, 
gönülü yonul okusun, şarkı mısralarının 
kafasını gözünü yarsın, mededi tutturdu 
mu sanki Hidiv İsmail Paşanın Takmak 

nır; ötesini kan temizler. Kim mahpusa -
neyi boyladı, onu beslemeğe karı mec -
burdur. hin puf yerini bulup kolay kur
tuldun, ne ala. 15 seneyi yiyip te Meh
terhaneye tıkılırsan, karı da meydanı boş 
bulup soldan geri ederse o da baht işi. 

burnundaki korusunda; şakır şakır öten, Kavanoz, bir sigara sarıp usulcacık 
zarı zarı dem çeken bülbülü dinliyerek yerinden kalktı. Camekan kapısının önü
mestolup gitmişsin. ne gitti. Kafası meze tabaklarının içine 

Ot.uracak yeri düşünmeğe hacet mi giren, kapalı gözlü delikanlının yanına 
var? Saza en yakın masalardan birinin yaklaştı. Baştanaşağı dikkatli bir süz -
başı. İspir İzzet Sarikaya gönüllüyst:. dü. 
bahcenin sarmaşıkları arasındaki kuytu Şahabın dediği çıkacaktı galiba. Evin 
izbelere girecek, çile çıkaran dervışlere çatı katı penceresinde gördükleri gence 
dönecek değil a. çok andırısı var. Belki de o ..• 

Kavanozla Şahab gene etrafı gözden Kavanoz, yanmamış sigarayı dudak -
ge--iriyorlardı. !arının arasına koydu; elini uzattı; dürt-

İnnallahi maassabirin !.. Burada da tü. 
İsp =re andırır kimse yok. Kim duyuyor? 

Dörtkaşlılar, minik bıyıklılar, sinek - - Birader, bir kibritin var mı? diye 
kaydı tıraşlılar dolu, fakat biri, aradık - seslendi. 
lan mel'una benzese bari. Delikanlı kafasını kaldırdı. Gözlerini 

Bir de uzaklara bakalım dediler. Bah- açamıyor, kendini tutam\Yor, kafası ö • 
çeye açılan camekan kapısının dışında, nüne düşüyordu. 
yaoayalnız bir gene oturuyordu. Tam o sanıye, kazinonun İçi temelin-

Dirseklerini masanın mermerine daya- den oynadı. 
mış, fessiz. ba~ını iki elinin arasına almış. Kumbara patlamış gibi bir ses ... Ar -
Gözleri kapalı. Durmadan göğüs beçirip kasından, Beşiktaştaki Camlı köşk yere 
ciğergahtan ah çekiyor, of çekiyor. göçüyormuş gibi bir şangırtı... Se~!er, 

Kafası, ikide bir ellerinin ara~ından şangırtılar gittikçe artmada, ardarda de
kurlul up masaya dü~mede. Alın perçim- vamdaydı. 
leri domates salatasının, fasulye piyazı- Arab Abdullah, eline geçen iskem -
nın yağları içınde. Beyaz frenkgomleği- leleri fırlatıp fırlatıp tavandaki lambala
nin, bal rengı elbiselerinin göğsü sıvama- rı aşağı alıyor, tezgahın, masaların üstün
ca meze bulaşığı ... İçler acısı halde bir deki şişeler, bardaklar, tabaklar etrafa 
zavallı. yağıyor, camekanın koca camları, ,algı 

Şahab, Arab Abdullaha sezdirmeden verinin karpuz. fenerleri paramparça ycr

•zira Arab fena sarhoş olduğu için teh - lere iniyordu. 
tikeli idi- Kavanozu dürttü. Yavaşça Arab boğazı~ı paralıyordu: 
fısladı: - Y aşşa Kavanoz., katıroğlu katırı 

Yerli Mallar Sergisi dün 60 bin kişi 
tarafından gezilmiştir. Bu suretle, açıldı
ğı gündenberi sergiyi gezenlerin tutarı 
404 bini bulmuştur. T ertib heyeti dün 
birçok defalar kapıları kapatmak zorun
da kalmıştır. Akşama doğru izdiham ha

lini alan kalabalık içinde, birbirlerini ve 
çocuklarını kaybedenler olmuştur. Ter -
tib heyeti, kaybolan çocukları buldurmuş 
ve sergi radyosile babalarını, annelerini 
çağırarak çocuklarını kendilerine teslim 
etmiştir. 

Evvelce hazırlanan programa göre 
sergi bu akşam saat 9 da kapanacaktı. 
Fakat bütün paviyon sahihlerinin isteği 
üzerine, serginin üç gün daha uzatılması 
için tertib heyeti ilbaylığa başvurmuş -
tur. Dün pazar olduğu için bu husıısta 
ilbaylıktan birşey öğren~ememiştir. İl -
baylık izin verirse serı;ıi üç gün daha açık 
kalacaktır. 

Uludağda 

çocuk kampı 

Bursa Şarbaylığı bir 
kamo açtı 

Bursa (Özel) - Uludağın 1200 rakım
lı Dolubaba çamlıklarında kurulan ço -
cuk kampı açılmış ve buraya çoğu fakir 
olmak üzere k

0

ız ve erkek 50 çocuk alın-
mıştır. Bu çocuklar hasta olmıyan , fakat 
hastalığa müstaid bulunanlar arasın -
dan seçilmişlerdir. 

Kampa Sağlık Direktörü nezaret et
mektedir. İlbayımızla Şarbayımız da 
Uludağa çıkarak kampı ve çocukların 

durumunu gözden geçirmişlerdir. 
Çocuklara sabah kahvaltısı olarak 

- Pencerede gördüğümüz ak"özlü ele geçirdin ha!.. Göğsüne çök, gırtlağı
her~eleye andırışı yok mu? yok sa ~ mu I na bin, beni bekle!.. Onun kanını ben i-. ' dersin? çece~ım · ·• yumurta, bal, kakaolu süt, zeytin ve be-

Lahzada elini belindeki kopçaya at _ Birahanenin İçi kıyamet gününe dön - yaz peynir verilmiştir. Her gün kahval-
mıs, gaddarisini ( 1) yoklamı~tı. Kava _ müştü. Müşteriler, sandalyeleri, masala- tılar bu şekilde birkaç çeşid kuvvetli 

noz: 

- Acelenin lüzumu yok. İyi görelim, 
yanlışlıkla başka birinin kanına gi rmıye
lim. Adam adama benzer! diyordu. 

Arab Abdullah burada da rakı ı smar
lamış, ilk şi~eyi dikmiş, ikinciyı beklıyor
du. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Diş
leri gene mermere sürtülen testere gibi 
gıcırdıyor, çenesi de işliyordu: 

- Ulan bu kaz beyinli herifler bu 
murdar, kokmuş, yahudi karısı için mi 
buraya doluyor? Firuz.ağadaki mandıra
nın kaymağını görseler hucceten gide -
cekler desene! 

Başına ne yumruklar, ne yumruklar. 
Fırlak gırtlağına el atıp, el atıp sıkma -
!ar. Kalbinin üstüne muştaları yapıştır -
mal ar: 

- Bu e~şek tepesi kafayı ne diye ta
şıyorum? Bırakın, şuracıkta kendımı bo
ğacağım! .. Ayıb değil a, Firuzağalı için 
yüreğim yanıyor be! .. 

Kavanoz, Abdullaha işittirmeden, Ş;\
haba diyordu ki: 

-Karşıki masadaki İspir mi, değil m: 
şimdi anlarız. Oysa kolay. Suya sabuna 
dokunmadan İşi halledecek benim. Gidıp 
ona bir çift laf söyliyeceğim. Diyeceğım 
ki: (Arkadaş, sen erkek misin, değil mi
sin?). Şengül hamamı matahlarından bi
le olsa vereceği cevab malum: (E;ke -
ğim ! ) diyecek. ( Erkeksen, diyt:ceğim, 
kozumuzu racon dairesinde paylaşalım, 
hovardaca kesip atalım. Sen bu yahud;ye 
mi sevdalısın yoksa Firuzağalı Küçüka
nıma mı?) ... Y ah udiye sevdalıyım derse 
yapacak yok; mubarek olsun diyip ya
nından arabayı çekerim. Şayed Kü,,;üka
nımı seviyorum dedi değil mi, şu teklifi 
edeceğim: Yanımıza, ikisi ondan, ikisi 
bizden dört arkadaş almak. Küçkanınıı 
bir kenara çekmek. Şu iki delikanlının 
hangisini İstersin diye sormak... Karının 
seni tercih edeceği yüzde yüz. .. Buııun ü
zerine, (bir kaltak yüzünden iki tornn 
birbirine düşmez. Haydi öpüşün!) diye 
ikinizi barıştırmak ... 

Halicde bir sandal parçalandı 
Kaptan Şerifin idaresinde bulunan 

8 numaralı Halic vapuru dün Cibal: is
kelesine yanaşmakta iken bir kayığa 
çarpmıştır. Kayık derhal parçalanarak 
devrilmiş ve içindekiln de feryadlar i -
çinde denize dökülmüşlerdir. 

Sandal parçalanmış bir şekilde salıile 
çıkarılmış ve etraftan yetişenler kaza -
zedeleri kurtarmı~lardır. 

Şerif kaptan hakkında takibata bat 
lanmıştır. 

rı devirerek, birbirlerini çiğniyerek: (A - gıdadan mürckkcb olacaktır. Çocukla -
man Allah!.. Can kurtaran yok mu?. . rın öğle ve akşam yemeklerile ikindi 
Mahvolduk, bittik!..) diye avaz avz.z kahvaltıları da mükemmeldir. Kamp i
kendilerini sokağa atmağa çalışıyorlardı. çin bir de program yapılmıştır. Bu 

Hem sarhoşluktan, hem de ortalığın programda çocuklara bol bol istirahat 
karanlığından burnunun ucunu göremı _ zamanları ayrılmıştır. 
yen Arab, yüz.üstü yere kapaklanmış. Çocuklar burada sık sık tartılacaklar, 
alnına bir tabak parçası batmıştı. Suratı haftada bir hamam yapacaklar ve sağ
kanlar İçinde, dörtayak olmuş, hala hay- lık durumları muntazam bir surette ta-
kırıyordu: kib olunacaktır. Bunun için bir hem -

K ! Ş h b ı ç il h I şire ile birkaç doktora ödev verilmiş -- avanoz... a a ... u anın er-
gelenin üstüne, beni bekleyin!".. Barsak- tir. Çocuklara çok gıda verildiği için ar
larını ben deşeceğim, kellesini göğdesin • tan yemeklerle o civardaki Kirazlı kö-
den ben ayıracağım! yünün fakir çocukları fa doyurulacak -

B .. J d · · ·· d I tır. Kamp müddeti iki aydır. oy e, enızı gorme en paça arı ~ıva-

mak, yoktan yere bela çıkartll}ak Kava- ---------------~ 
nozu çok şaşırtmıştı: SAGLIK iŞLERİ 

- Reis kendine gel, İspir değil, baş
kası yahu! .. Sırasız. kırıp döküyorsun, 
boşu boşuna cana kıyacaksın!.. 

Diye olanca kuvvetile bağırıyordu a
ma kim dinler, Arab bir defa gemi azıya 
almış. 

1spir İzzete benzettikleri o perişan hal
li gene, bir yıl evvel mirasyemiş bir paşa
zade idi. Arabalarla, atlarla, dalkavuk -
larla Beyoğlunda pala çalarken beş altı 
ay evvel Sarikaya tutulmuş, elindeki av
cundakinin hepsini yiyip tüketmişti. Ka
rının artık yüz çevirmesi üzerine içkiye 
ve derbederliğe vurmuştu. Kalan kırın -
tıları satıp savurup her Tanrının gecesi 
buraya düşüyor, içiyor içiyor, bu içler a
cısı hallere giriyordu. 

( Arkası var) 

(1) Gaddari, bıçağın battalı; bir ta -
rafı keskin~ bir tarafı kördü. Yeleein 
içindeki kopçaya takılırdı. Saldırma •le 
farkı, gaddarinin büyük bir Bursa bı

çağı, saldırmanın da büyük bir karna 
şeklinde bulunması. 

Usturpa, birbirine saçörgüsü örül -
müş, ucuna yumruk kadar kurşun dö
külmüş, yarım kulaç boyunda dört çe
lik tek. Kurşunun ve tellerin fü,tü 
firenk sicimile sarılı. Bele dolanıp to
puz tarafı uçtaki ilmeğe ~eçirilirdi. 

Y eşilköy açıklarında bir 
sandal devrildi 

Kumkapıda oturan Mehmed Ali Ye 
Osman Nuri adında iki kişi bir deniz 
gezintisi yapmak üzere sandala binmiş • 
ler, Kumkapıdan Floryaya doğru açıl -
mışlardır. Fakat Yeşil köy açıklarında 
birdenbıre çıkan şiddetli bir rüzgar ka -
yığı alabura etmiş ve İçindekiler df'nİz.e 
düşmüşlerdir. Bunları uzaktan gören 
Yavuz motörü kaptanı Mehmed derhal 
vale' a mahalline yetişerek kurtarmıştır, 

Çocuk diş tedavi dispanseri 
Türk Diş Hekimleri kurumu tarafın

dan Cağaloğlunda Çocuk Esirgeme ku
rumu vilayet merkez binasında kurul:ın 

çocuk diş muayene ve tedavi dispanse -
rinin bu sabah saat 1 O da açılış töreni 
yapılacaktır. Törene Diş Hekimleri ku-• 
rumu başkanı profesör doktor Kazım E
sadın bir söylevile başlanacaktır. 

--♦-♦----
Bursada yapılacak kamgarn 

fabrikası 

Bursa (Özel) - Sümer Bankın bu
rada yaptıracağı kamgarn fabrikasının 
hazırlıklarına başlanmıştır. Fabrikanın 

yapılacağı yerdeki arazının istimlak 
muamelesi bitmiş gibidir. Yalnız arazi 
sahiblerinden birkaç kişinin itirazları 

Uray komisyonunca incelenmektedir. 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar, Sümer 

Bankın açaeaıtı kamgarn fabrikasında 

çalıştırılmak üzere bu yıl endüstri oku
lumuzun demir ve tesviye kısmından 

birinci ve ikinci çıkan iki okurun Sü -
mer Bank hesabına Avrupaya gf..;..ı:le -
rilmelerini bildirmiştir. 

Bursada bir talebe pansiyonu 
açılacak 

Bursa (Özel) - İlbaylığımız bu yıl, 
ilçebaylıklarımızdan gelecek olan orta 
okul okurları için Bursada bir pansiyon 
açacaktır. Kültür Direktörü Fakir Er -
demden öğrendiğime göre bu pansiyon 
50 kişilik olacak ve ilçebaylıklardaki 

ilk okullardan çıkıp ta orta okullara de
vam etmek istiyen çocuklar burada ya
tırı] acaklardır. 

İlbaylığın İnegöldcn başka diğer ilçe
baylıklarında orta okul olmadığından 

bu pansiyon okuma ihtiyacma az çok 
karşılık verecektir. Kültür Direktörlü
ğünce pansiyonun nizamnamesi hazır 
lanmaktadM', 

Velief endi alanındaki at yarışlarına devam 
edildi, dün beş koşu yapıldı 

At yarı,larınclan bir görünü, 
İstanbul at yarışlarına Yeliefendi a - ta yerli yarımkan Arab ve halis kan /\. -

lanın da dün seçilmiş bir kalabalık önün- rab at ve kısrak] ara mahsustu. Me.ı_ ı; 
de devam edilmiştir. Sonuçlar şunlar - 2400 metro, mükafatı 190 lira idi. ) üz
dır: başı Eminin Necibi birinci, T evfığin 

Birinci koşu: 4 ve daha yukarı y-ış - Solası ikin, Şabanın Belkisi üı;üncü g •ı 
ta yerli yarımkan Arab ve haliskan at diler. 
ve kısraklara mahsustu. Mesafe 2000 Dördüncü ko_şu: 3 ve daha yukarı 
metro. Mükafatı da 155 lira idi. Birinci yaşta haliskan lngiliz at ve kısrakldT na 
Talatın Sarıkuşu, ikinci Ahme<lin Ün • mahsustu. Mesafesi 2000, ikramiyesi de 
lüsü, üçüncü Şabanın Süleki geldiler, 320 lira idi. Akifin Bekarı birinci, 'l;n 

İkinci koşu: 3 ve daha yukarı yaşta sin Barçı ikinci, Akifin Gaspadalyası i"
yerli haliskan at ve kısraklara mahsu-ttı. çüncü geldiler. 
Mesafesi 1600 metro, ikramiyesi l '.> 5 Beşinci koşu: 3 yaşındaki yerli }'l • 

R rımkan İngiliz taylara mahsustu. Mf! -
lira idi. Fikretin T omrusu birinci, us -

temin Conku ikinci, Fikretin Orolu Ü -

çüncü geldiler. 

Üçüncü koşu: 4 ve daha yukarı yaş 

safe 1400 metro, mükafatı 135 liP ıı . 
Salihin Alemdarı birinci, Salihin Se -
miramisi ikinci, Halilin Borası da üc::.. _ _; ; 
geldiler. 

·························································································································· 
Mimar Sinan Feci bir kaza 

Dahi san'atkarın kafası Dörtyolda şimendifer ka• 
mezarından çıkarıldı zasında 4 kisi öldii 

' 
Süleymaniyede büyük Türk mimarı Dörtyol (Özel) - Taprakkaleden 

Sinanın mezarında araştırmalar yapıl - İskenderuna giden şimendifer yolu ü
mış, Mimar Sin~nın kafa tası çıkar~! - zerinde feci bir kaza olmuştur. Dörtyo
mıştır. Koca Mımarın kafatası sag • lun Erzin nahiyesi ahalisinden Meh • 
lam ve bozulmamış olarak bulunmuş- med isminde birisi karısı ve kızkar • 

tur. • . . .. . deşile beraber bir araba ile çiftlikten 
Koca da_hının ~a~_atası _uzerınde ya • köyüne gitmekte iken arabayı şimendi

pılan tetkıkat, buyuk Mımarın yalnız fer yolu üzerinden gccirmek icab et -
kültür itibarile değil, ırk noktasından da miştir. Fakat arabanın- tekerlekleri de
Türk olduğunu göstermiştir. miryoluna takılmış ve bunları kurtar-

Türkler ırk itibarile Brakisefal, yani mak ı·çı·n araba ı ·· · d d t . . yo uzerın e urmuş ur. 
yassı yuvarlak kafalıdır. Mımar Sına- İhtiyar bir adam olan Mehmed, araba-
nın kafasının muayenesinde bu büyük yı demiryolundan kurtarmağa çalışır -
başın da Brakisefal old\ğu meydana 1 b. d b. ·· tl · {en ır en ıre ve son sura e şımen-

çıkmıştır. d.f 1 . b k h 
ı er ge mıs, ara aya çarpara em a-

Mimar Sinanın kafatası Antropoloji b h • h 1 h d • • ra ayı, em ayvan arı, em e ıçm -
Müzesinde muhafaza edilecektir. d k"l • 1 t 

v • • • e ı erı parca amış ır. 
Kültür Baknlıgının btr tamımı V k' d, ı· 1 k · d·r .. .. _ .. .. a aya a ıye e oymuş , şımcn ı er 
Ankara 3 - Kultur Bakanlıgı butun k .. t· t k"f d"l . f 

öğretmenlere bir tamim göndererek es- mi.' ınıs I ev ı e I mış ır. 
ki mezarlardan çıkacak olan Selçuk, 
Danişman oğullarına aid kafataslarını , 
İstanbulda Atropoloji Müzesine gön -
dermelerini bildirmiştir, 

ECNEBi MEHAFIT.DE 

Rumen elçisi 

ŞEHİR iŞLERİ 

Et ucuzladı 
Son günlerde et fiatleri düşmeğe baş

lamıştır. Bunun sebebi geçen hafta i -
çinde İstanbula çok faz.la koyun gelme
sidir. Birkaç gündenberi dağlıç 35 ku -
ruşa satılmaktadır. 

POLiSTE 

Alemdağında yangın çıktı, 
söndürüldü 

Alemdağında Küçükbakkal köyünde
ki fundalıktan yangın çıkmıştır. Yangın 
biraz sonra fundalığın yanındaki orma
na da geçmiştir. Bunun üzerine Üskü -
dar itfaiyesinin Alemdağına gönderil -
mesi düşünülmüşse de köy halkı kendi 
vasıtalarile Yangını söndürmüşlerdir. 

Romanyanın Türkiye elçisi dün An· 
karadan İstanbula gelmiştir. 

Habeş elçisi 
Habeşi~tanın Türkiye elçisi bugün 

Ankaradan İstanbula gelecektir. 

MUTEFERRl1< 

İç İşleri Bakanı 
Iç İşleri Bakanı Şükrü Kaya dün Ya

lovadan İstanbula gelmiş, akşamki tren
le Ankaraya gitmiştir. 

Cerrahpaşa Parti Ocağında 

İstanbul Cerrahpaşa C. H. P. 5emt 
Ocağı dün gece aylık genel bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda parti başkanı 
Abidin Özger parti tözüğü ve programı 
üzerinde bir görüşme yapmış ve Parti 
gencleri tarafından İstiklal piyesi mu -
vaffakiyetle oynanmıştır. 

1. 1t111 • I I I •• I I I I 1111I1111111111111111111 •• 1 ■ 111111111t1111111111111I111 •• 1111 •• 11111111111111111111111111 •••• 11111 1 1I11 

Taksim stadyomunda yapılmakta olan alaturka güreşlere dün de devam edil
miş, birçok namlı pehlivanlar güreşmıştir. Yukarıki resırı_ı dünkü müsabakalardan 
bir enstantanedir. 

5 Agustos 19~ 

• · deki Almanyanın ıçın 

hareketler 
f ıol 

f5) ~yük devletler arasında d~rect1' 
(.g) sıyasal savaşlar son . ·ç İl' 

bulduğundan devletlerın Hıalbııı: 
leri pek gölgede kalmaktadı~- . de o 
bilhassa büyük devletlerin İç ışlerın yarM 
le büyük hareketler ve cereyanlar ıııil 1 

ki yalnız dahilde değil haricde dehi dr 
!etler arasındaki münasebetlerd~ ka ,ıs:' 
rin tesirler yapabilmesi ihtimalı d a;;1. 
da ziyadesile dikkate ve takibe :g bs • 

Bunlardan Almanya bu senenır~ ~•· 
şında Versay muahedesinin asker I urtl 
yıd ve zincirlerini parçalamak, bu {,rııı' 
le büyük ve küçük eski düşında~ 11 • 

k d k kl b
.. .. un. 

arşı mey an o uma a, utun .. 
nın dikkat gözünü üzerine çekınışll, diiD' 

Almanya az zaman içinde tekra,; ı\ı' 
yanın en büyük süel (askeri) de' e ıı 
rinden biri oluverdi. Büyük topları ~u1' 
tankları günden güne artıyor. Hava h•, 
vetlerine gelince M. Hitler Alınan l~ 
va kuvvetlerinin İngiliz. İm~arato;ab~ 
hava kuvvetlerine müsavi oldugun~ W' 
vereliberi hayli vakit geçti. Bu ıt~u,-ül 
o zamandanberi bu devletin en d ~ 
ha~a devletlerine bile faik bir ııJeflll 
gelıp gelmediği bütün Avrupada 
bir telaş içinde sorulmaktadır. liı" 

M. Hitlerin kurduğu milli sosY.: ıJı 
partisi dahilde dahi bilhassa son 3\;ıf 
pek muazzam bir savaş yapıyor. A ı,ı 
ye.da müttehid hükumetlerin ve bun 0 
aid özel idare ve hükumet teşkilatı_nın ı,er 
tadan kaldırılması siyasal partilerın ,rı• 
taraf edilmesi, devletle hakim parti ır 
sında ayrılık kalmaması bile AJrııa~ 
kının hakiki birliğini ve yekvücudlıı 
temin edememiştir. . hılr 

Milli sosyalist partisi ve devlet'. ~ 
ki birliğe engel saydığı her nıu~dd 
teşkilat ve unsura karşı şimdi çok şı ~ 
bir savaş açmıştır. Bu engellerd~\, ıı 
kilise daha doğrusu kilisenin polı\11,ır 
t-erbiye işlerinde oynadığı roldür, ~,t 
!ar protestan ve katolik olarak I ,,: 
iki ayrı mezhebe mensubdurlar. A ~j' 
yada protestanlık bir kilise ve c.ef1138 ıı 
ğildir. Her Alman hükumetinin 3111 ef' 
n kilise teşkilatı vardır. HerşeydeO ti 
ve! parti bu kilise farklarını ortad•'ı ~' 
dırarak müttehid ve devlete tabi bı_~ 
mumi kil ise teşkilatı meydana 1~ 
istemi~ti. Buna karşı protestan ~ 
papu.la.nnın k.seriyeti a akla . e 1,,r 
testan cemaatini hükumetin akvh1ı 0\ 

kırttılar. Birliğin taraftarı olanlıı~• ()\ 
mıyanlar arasında büyük kavgalar ,b 
Bidayette hükumet bu ihtilafları ~' 
kemeye veriyordu. Son zamanl3~r~ 
gibi protestan kilisesi dava ve ih11 3 ,od' 
na bakmak Üz.ere bir devlet dairesı 
cude getirilmiştir. 

Bu suretle protestan kilisesi rııt ~• 
b. d V b. d kato ' ' ır erece yatıştıgı ır sıra a ~c', 
lisesile devlet arasında ağır bir ~i~ ~r 
dele başlamıştır. Almanyada ka1r.k " 
lisesinin ~ayet geniş amele, gene 1 

talebe teşkilatı vardır. h•t 
Bu kilisenin millt hududlart11 aP' 1 

cinde bir merkeze yani pn ,ııl, 
!ık makamına tabi bulunması Alı113 biri~ 
\etinin, devlet, politika ve terbiye b~ ' 
mefkuresinin vücude gelmesine e~>'ad" 
yük engel teşkil etmektedir. ~rna II Y!~ 
ki katoliklerin her türlü teşkılatın1

1 • f" 
V ·kan p , 

hancı bir devlet sayıl an atı da~an t 
manya arasındaki andlaşmalara 111Je~j 
ması bunlara adeta harici eıme,r.ıP 1 

hakları vermistir. Kayserlik ıadrıı 01;~0 

. ıra ·ıO olsun harbden sonrakı zaman a
1 
p1 rtı~! 

Almanyada en kuvvetli siyasa ok Je' 
merkez katolik partisi olpıası ye Juııınrıı''. 
hükumetini bu partinin elinde r 0\1113 

sı katolik teşkilatının sıkı, kuvvet 1 ,e 
sından ileri geliyordu. t·siııİn \ 

B . . ·11· 1· t par ı eıw unun ıçın mı ı sosya ıs k ' d• 
devletinin katoliklerle savaşı ço ftıll ,11 
görünüyor. Hükumet bir t~ra te~kil~, 

mu_hafa7~kar!arın son ku-':~et~eleYe .. ~~ , 
çelık mı~ferlılere karşı mu~ıı e hıı\ , 
rişmiştir. M. Hitler partisinın v 3511 çı 1 

metinin bu savaşların İçinden_ n ,. fi 
cağı derin bir mernkla bek\enzır10G 

MUHARREM FEY 

Nüshası 5 ıcurıııto1 iC 

Abone ' Türkiyr ı; 
şeraiti ' içio 13oO ıc,-

Senelik 1400 f(ı. 1450 
Altı aylık 750 So0 
Üç aylık 400 1aııtıı" 
Bir aylık l 5C> 
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Bakanlardan biri papazlardan bahsederken «Düş
manlarımıza yılan muamelesi yapacağız» dedi 
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No. 267 

CUMHURİYET 

Preventorium Müdürlüğünden: 
ÇOK AZ 

Erzakın cinsi Kilo Aded Kilo Aded ilk teminat Tahmin 
edilen fiat 

Tarihi Günü Saat Eksiltme 

• • 1 

·.PADYO 
A. OAVER 

temizlenmesi Ekmek Muharebe meydanının boşaltılıp 
işleri, iki yıl kadar sürmüştü! Nısfı meşe nısfı gür

gen Rumeli odunu 
Rumeli me,e mangal 

1500 1300 Narh 
mucibince 

Açık 

Bu akşamki pr~ 
İSTANBUL: d ,rafJ. 
18,30 yüzme dersleri, Aza ~-k 'fJtf' 

18,50 fransızca ders - 19,10 P a p.ı/ 
yatı - 19,50 Estegaço orke5traSlbOıJ" 
musikisi - 20,20 son haberler .. •zJİl ,1 
20,30 Bedriye Tüzün, türkçe s:ıral8'1 
ler, radyo caz ve tango orke 'fJ# 
21,35 İstanbul Konservatu~ od• i 
sazlar profesörlerinin iştirakile 
sikisi - 22,05 plak neşriyatı. 

Liman Fon Sandersin hatıratından yol olan Çanakkalenin yüz yıllardan -
beri devam eden muhafaza etmek endi
şesi İşini Bolayır garbinde bir kanal ka-

500 çeki 400 86,25 230 

Fecirle beraber garb sahilinde dolu 
bir nakliye gemisi topçu ate~imizle batı
rıldı. (Halbuki İngilizler, böyle bir ge -
mi battığından hiç bahsetmiyorlar. A. 
D.) Bu sırada yakında bulunan torpi -
dolar nakliye gemisinin batmakta olduğu 
yerin yakınlarına, suyun İçine en büyük 
bir şiddetle ateş ediyorlardı. Çünkü ge -
minin bir denizaltı gemisi tarafından ba
tırıldığını zannetmekteydiler. Halbuki 
düşmanın ricatı esnasında maatteessüf 

denizala gemilerimiz yoktu. 

Ganaim bolluğu 
Ganaim cenub grupunda da fevkala -

de çoktu. Bunlar arasında her çeşid a -
rabalardan mürekkeb parklar, büyük bir 
otomobil parkı, büyük yığınlarla silah ve 
cepane, istihkam alat ve edevatı vardı. 
Burada da büyük çadırlı ordugahlar ve 
barakalar kısmen bütün tertibatlarile 
yerlerinde bırakılmıştı. Yüzlerce hay -
van kurşunla veya zehirle öldürül • 
müş olduklan halde sıra sıra yatıyorlar-

dı. Lakin birçok ester ve beygirler de 
canlı olarak iğtinam edilmiş ve bunlar 
Türk topçusuna verilmiştir. Diğer cep -
helerde olduğu gibi burada da un ve sa
ir iaşe yığınlarının bir kısmı üzerine İsti
mal edilemiyecek bir hale koymak ıçin 
sert bir mahlul dökülmüştü. Bundan son
raki günler düşman gemileri bu iaşe yı -

ğmlarile çadırlı ordugah ve barakaları 

tahrib ve yakmak için boş yere ate~ et -
tiler. Muharebe meydanının boşaltılır, 
temizlenmesine aid işler hemen iki sene 
sürmüştür. Fevkalade çok miktarda iğ -
tinam edilen harb levazımı diğer Türk 
orduları için kullanıldı. Birı_;ok gemi yü-, 
kü konserve, un ve odun İstanbula gön-

derildi. Hafif surette iaşe edilen ve ek -
sik giydirilen Türk efradının bizzat alıp 
mal edindiği eşya İse hesabsızdır. Sik bir 
karakol zinciri koyarak yağmanın önü ~ 
ne geçmek istedimse de faydasız oldu. 

Yanmada içinde Türk efradı en muhle
lif üniforma parçalarından mürekeb ta -
savvur edilmez bir kıyafette görülmcğe 
başlandı. Bunlar çocuk gibiydiler. Eğ -
lence için İngiliz gaz maskelerini bile ta
kıyorlardı. 

Çanakkaledeki zayiatimız 
Muharebelerin en çok gerginlik al -

dığı devrede asıl cephelerle mücav~r cep
helerde ihtiyatlar da 5 inci ordunun em
ri altına konulmuş olan Türk kıt'aları 

22 fırkaya çıkmış ve bütün bunlrırın ce
saret, metanet ve sebat cihetile takdir ve 
senaya liyakati her şüphenin üstünde bu
lunmuştur. Donanmasının ateşile de en 
müessir surette muavenet gören pek ce
sur bir düşmanın taarruzlarına karşı sa
yısız muharebelerde bu kıt'alar yerlerini 
muhafaza etmişl&dir. 

5 İnci ordunun Çanakkale harbinde -
ki zayiatı muharebelerin şiddet ve de • 
vamile mütenasiben pek yüksektir. Bü -
tün zayiat 218,000 olup bunun 66,000 
miktarı şehiddir. Yaralılardan 42,000 
miktarı iyileştikten sonra tekrar cepheye 
dönmüştür. Çanakkale seferinde Türk a
laylan vardır ki 5000 nefere kadar ik -
mal efradı almışlardır. 

Gelibolu yarımadası bundan sonra da 
karargahı ikincikanunun sonunda T rak -
yada Lüleburgaza taşınan 5 inci ordu 
emrinde bulunmuş ve Geliboluda ıcu -
mandan olarak Cevad Paşa, kalmıştır. 
(Şimdi Süel Şura azasından General 
Cevad) 

zılarak başka şartlar ve esaslara day&n
mağı Türk umumi karargahına teklif et
tim. T aklifimde İstanbul üssülhareKe o

larak muhafaza etmeğe mecbur olan 
Türk donanması İçin, bu ikinci deniz yo
lu ile Marmaradan Adalar denizine e
min bir çıkış kapısı elde edilebileceğini i-
leri sürüyordum. Saros körfezinin ajağı 
yukan 30 kilometro genişliğinde olan de
niz mansıbı, Boğazın dar olan medha -

!inden daha güçlükle abloka edilebili -
yor. Saros mansıbı İçin Bozcaadanın 
hiçbir ehemmiyeti olamıyacağı gibi İm
roz adasının kısmen ehemmiyeti olur. 
T rakyanın bütün vasıtalarının kabilisevk 
olduğu Saros körfezinin şimal sahili tah
kim edildiği ve oralarda sahil batarya -

lan kurulduğu takdirde iyi bir koltuk 
teşkil edilebilir. 

Çanakkalenin Anadolu sahilleri ise 
ikinci bir koltuk olarak tahkim olunabi -
lirdi. Kanal, denizden o kadar geride 

bulunacakh ki yarımadanın şimal sahili 
İyi müdafaa edildiği halde diişmanın bu
raya tesiri hemen de imkansız olur. 

Bu kanalın yapılması, Avrupa Tür -
kiyesi için iktısadi büyük m~nfaatler te-

min eder. Mütehassıslara da tetkik ettir
diğim gibi yarımadanın ancak 5 kilo -

metro genişliğinde olan kanalının açıl -
ması, fenni hiçbir zorluk göstenniyor. 
İhtimal ki ileride bu teklif İm nazarı iti -
bara alınacaktır. 

Yukarıdaki beyanatla Almanya'da 
ancak pek az bilinen Çanakkale ~ef eri • 
nin yalnız ordu kumandanı noktai na -
zarından bir icmalini yaptım. Münferid 
muharebelerin teferruatına aid tafsil at i
çin söz söylemek Türk erkanıharbiyesi • 
ne aiddir.» 

K arl Mülmanın kitabından 

Alman arşivine göre tahliye 
Liman von Sandersden sonra, resmi 

Alman devlet arşivindeki vesikalara is -
tinaden Kari Mülmanın yazdığı eser -
den Seddilbahrin tahliyesini tetkik ede -
lim: 

«İngilizlerin Seddilbahri de boşaltma 
fikrinde oldukları ancak tahmin olunu -
yordu. Gerçi bazı sebebler ve düşünce -
!er İngilizlerin burada ikinci bir Cebe -

lüttarık tesis etmek istiyecekleri kanaa -
tini veriyordu. Çünkü Seddilbahir İngi -

lizlere geçerse, Karadeniz Boğazından 
çıkacak ve girecek bütün dünya iktısacii 
münakalatı İngiliz kontrolü altına gire -
cekti. 

(ArkaM var) -
KODAK 
HARiKALARINDAN 

''RETiNA 
'' sinema filmi ile 

36 Poz 24 x 36 mm. 
Resim çeker 

Objektif: 1 : 3,5 Kompür 

Fiati: Yalnız 44 lira 

kömürü 2000 2000 5,25 3,5 
Sadeyağ 1 inci Urfa 1200 1000 72 80 
Dağlıç ve kuzu eti 4000 3000 150 50 
Zeytinyağ 500 400 14,25 38 
Sabun 500 400 9,38 25 12/8/935 Pazartesi 9,7 
Pirinç Tosya 2000 1800 36 24 
Beyaz peynir 300 250 9 40 
Kaşar peynir 250 200 1 1 ,25 60 
Kuru soğan 800 600 3 5 
Patates «Adapazarı» 1500 1200 8,44 7,S 
Kırmızı domates 800 500 5 
Patlıcan «Bap> 5000 4000 3 
Patlıcan «Orta» 7000 6000 2 
Taze bamya 300 250 20 
Dolmalık biber 200 150 5 
Sakız kabak 1000 800 5 
Kök kereviz 300 200 7 13/8/935 Salı 14 
Havuç 500 400 68,12 7 
Pırasa 800 700 3,25 
fspanak. 1000 800 6 
Y erelması 100 100 4 
Lahana 5000 4000 3 
Çalı fasulye 200 150 12,S 
Pancar 1000 750 3 
Ayşekadın fasulye 1000 800 10 
Taze bezelye 100 80 . 7.~ 

Preventorium Müdiriyetinin 936 senesi mayis nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve 
miktarları yazılı yiyecek ve yakacak miktarları eksiltme tartnamelerine göre ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Bu ihtiyaçların ne suretle eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi gün ve saatte yapılacağı ve ek
siltme sartnamesindeki ilk teminatlarının miktarlaırı yanlarında yazılıdır. 

Ek;iltme fstanbulda Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektebler Muhasibliği da
iresinde toplanan Satınalma Komisyonunda belli g Ün ve saatte yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 
9'35 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belge • 
lerle ticarethane namına ite gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten alınan Veka. • 
letnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

Talihlerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel teminatlarını Yüksek Mektebler Muhasibliği vez • 
nesine yatırmaları ve eksiltme ,artnamelerini görmek üzere Preventorium Müdiriyetine müracaat et
meleri ilan olunur. ( 4298) 

VIY ANA: 'kisi • tJ 
17,15 gramofonla filim ınusı b•ı/ 

piyano ve şan - 19,15 konuŞill1
8

1.~~ •k' şen Ier - 20,20Salzburg musı ı 23 10 lı' 
den Kozi fan tute operası • t;a .,
raporu, haberler - 23,20 orke5 

seri • 24,45 musiki ve şan, 
. ı& BERLIN: anı• 

17 ,35 spor ve genelerin zartı ,ı. 
a • _,ı 

Ştutgarttan - 19,35 kon~rtl aJciSI"' 
Hamburgdan - 20,45 günun. '$.~ 
21,05 haberler - 21,15 eğlenceli .• ,; 
22,05 konser Vagnerin eserıerı 
konser. 
BUDAPEŞTE: 

5 
.,J_' 

17,15 gencliğin zamanı - 18,0 9 35.ı 
rans - 18.35 cazband takımı • ! ~ 
ferans • 20,05 gramofon - 21,0 rtı'-
22,55 haberler - 23,15 Çingene t,.orl 
24,05 cazband .. 24,25 piyano 
1,10 haberler. 
BÜKREŞ: ~~I 
18,05 orkestra konseri - 19,20 ,ıe ~ 

20,05 konferans - 21,20 keıJ'laJl tı•~ 
22,10 mandolin konseri - 22,3.5 cı 'p 
22,55 gece konseri - 23,20 yaball 
de haberler - 23,30 haberler 

TULUZ: <lif, 
20,05 komik sahneler - 20,25 50 Jıl 

orkestrası - 20,35 haberler • 2\ıf 
herler -21,10 köylü dansları •1ıt",S. 
pera parçaları - 21,35 türlü solo • f1ı, 
valsler - 22,40 opera parçaları f! 
cMatmazel Nituş,. operetinde~ bf. 
lar - 23,25 filim musikisi - 23, ,J~ 
ler - 23,50 Arjantin orkestrası• ~ 1 
peret şarkıları • 24,40 cazband

5 
/ 

24,50 havaiyen gitareler - 1,0 
fantezisi - 1,35 süel marşlar. 

Nöbetçi eczanelet l 
Bu gece nöbetçi olan eczarıelet 

Fransızca 
Öğrenmek isteyenlere 
Fransızca ilmi, edebi v efcnni e

serleri layıkile anlıyabilmek ve 
türkçeden fransızcaya tercümeler 
yapmak ve yazabilmek ve yanlışsız 
konuşabilmek için bu lisanda ya -

Orta Orman Okulu 
Direktörlüğünden : !ardır: 6 

Mehmed (Büyükada), Y~~ ~ 
Parasız yatılı olan okulumuza bu sene müsabaka ile 25 talebe alı- beli), Hüsnü Haydar (Emin ), 

nacaktır. isteklilerin a,ağıdaki şartları haiz ol1!1ası gerektir. (Divan ° u), e kı (Ku ~ l~ zılmı~ en yeni ve kıymetli eserle -
rin özlerinden yapılmış: 

1 - Fransızcada cümleler ve 
ibareler (130 saife • S0 kuru,). 

2 - Fransızcada sigalann ve 
zamanların kullanışı ( 300 sahi • 
fe - 80 kuruJ). 

Adlarında iki kitab neşrolun -
muştur. Bu mevzular üzerine şim
diye kadar hiçbi reser yazılmamış 
bulunması dolayısile bu iki eser 
lisan öğrenenler için en büyük bir 
fırsattır. 

Satıldığı yerler: Karaköy Hüseyin 
Hüsnü eczanesi, Beyoğlu Haşet kü
tüphanesi, Ankara caddesi İkbal 

kütüphanesi, Bcyazıd Üniversite 
caddesi Muallimler kütüphanesi, 
Beyoğlu Tünel meydanında 408 
No. lı Ksen Sergiyadis kütüphanesi. 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. HASAN FERiD 
Bayezit Belediye dairesinin ya

nındaki muayenehanesinde sabah 
saat dokuzdan bire kadar hastala
rını meccanen muayene eder. Öğ
leden sonra hususi hastalarını 

kabul eder. 

Hulüsi (Zeyrek), İbrahim J1ı\) T 
1 -Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. raçhanebaşı), Pertev (Aksar1~• 
2 - Ortamektebi bitirmiş olmak. fi los (Samatya), Nazım ( ~ 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. Suad (Karagümrük), Merkeı ,,...J 
4 - Sağlık durumu «dil, göz, kulak ve vücu'dünde ariza ve nok. köy), Vitali (Fener), Yeııi l~ 

1 k 1 d (Hasköy), Merkez (Kasımpaşa.' san ı o ma ığını, arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmeğe, hay- -no~ 
(Beşiktaş), Merkez (Galata, :,' 1ı vana binmeğe bünye teşekkülahnın müsaid ve dayanıklı olduğunu» Şark Merkez (Şişli), Matkovı~ .,._ 

1 tam te,ekküllü hastanelerden ve hu hastanelerin bulunmadıkları Kemal Rcbül (İstiklal caddesı)lil 
yerlerde vilayetlerdeki Sağlık Direktörlüklerinden alacakları mu - (Moda), Rifat (Kadıköy, pa.ı 
fassal bir raporla tesbit etmek, atı şehadetnamesi vermek. Merkez (Üsküdar, İskelebaşı)• 

5 - Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ceza görme . di 
miş olduğuna dair mazbata getirmek. Doktor Münir öl oıl. 

6 - İstekliler; nüfus cüzdanı, ortamekteb sehadetnamesi asılları Bir müddettenberi çckmek~aıı, 
veya tasdikli örneklerile sıhhat raporu, a,ı şehadetnamesi, hüsnühal hastalıktan kurtulamıyarak 1ştıf~ 
mazbatası ve üç aded vesika fotoğrafını bir dilekçe ile birlikte 5 dokto7 Münir gözlerini kapar1l f..~JJ 
ağustostan 15 eylul 935 e kadar «istanbulda, Büyükderede Bahçe . Cenazesi bugün saat 11 de ,iı 
köyünde Orta Orman Mektebi Direktörlüğüne» göndermiş olmalı . Fener caddesinde 13 nuınaralı1' ~J 
dırlar. Noksan evrakla yapılacak müracaatler kabul edilmez. kaldırılarak namazı KızııtoP;r,)'İ / 

7 - Müsabaka; ortamekteb tarih - cog~rafya ile riyaziye ve biyo . sinde kılındıktan sonra . $ j\llşll 
mezarlığına defnedilecektıt, 

loji «tabii ilimler» ders gruplarından olacak ve İstanbulda Büyükde- met eylesin. f,-:ı Jttlıı 
rede, Bahçeköyündeki mekteh binasında aşağıda gösterilen gün ve ,,,_,.ıw r 
tıaatlerde yapılacaktır. Satılık apartıman ve ,o ~Jı 

A - 18/9/1935 çarşamba günü saat 13 te tarih - coğrafya, Fatihte tramvay iatasY011",r•ıı ~ 
B - 19/9/1935 perşembe günü saat 1'3 te riyaziye. roluk cadde üstüınde ıs ntıırı ıu' ~# 
C - 20/9/1935 cuma günü saat 13 te biyoloji «tabii ilimler». dız apartıman1 altında. be" rft ,t", 

Üsküdar Hale Sinemasında 8 - Müsabakada kazananlar tahsil esnasında mektebi terkettik • şubesi ve yanında üzerıne :jJd' J 'r 
Baylar •• leri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitme- man yapılmağa müsaid f6 . ,, ~ıııı 

SöZ BiR ALLAH BiR ı, lı P" Liman Fon Sandersin garib T .. k 1. di~leri takdirde mektebin yapmış olduğu masrafları ödiyeceklerine simatı havi aırka ve ön ceP' e -•"~" ur çe ses ı, sözlü, şarkılı 1'l' .., , 
bir teklifi Teksayt prezervatifleri her eczanede Oynıyanlar: İ. Galib, Hazım, Vasfi, dair mektebin vereceği nümuneye göre Noterlikten tasdikli taahhüd çeli büyiik bir kazino birli . .d-' I 

Çanakkale seferinin bitmesinden son- (l), (3) ve (6) lık portakal renkli zarf- Melek, Şaziye, Necla, Cahide, Muammer, senedi vereceklerdir. Taahhüd senedi vermeden mektebe devama tır. Talib olanlar Yemişte~Zfo:ı jt . 
ra büyük denizlerden İstanbula yegane larda da satılır. M h d (4505) ~ Je ı.. 
~~:==~~~:-:.:~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~a~m.:.;u=·-~-~~------~.:,m::ü:sa~a;d;e~o:lu:n~m~a~z::,• ______ ~~~~-~------~=~· ~;.:n,:_ı .:,l~N;,:o.:..!ya~m;u::;·r~a:;:c;a;a::,t,-.

1
_e . ✓b .ı,"' - ~,..--- ,r ' 

"Cuhumriyet,,- in bölemi: 49- mekten daha tehlı'kelı'dı'r. En ı'yı· yol al- b -- - - - - -- - - - · .-,eğe ~ 
ana verdiniz. Hatta fikirlerinizi bile... Malburi dizleri arasından ayırmadığı !edeceğimiz şeyler kıymetli midir? bekledi. Sonra aşağı ın,., •f!ere •,/f 

tınları nakledeceklerin bunları kurşun Gregori sordu: tüf eğ ini bırakmış, büyük binanın önün ~ - Fen nen kıymetli. Ticari kıymet • Milyonlarca liralık altını her~ııştı\ıııl 
halitası olarak bilip nakletmeleridir. Ben - Mikeyi ne yapacağız? Ha, siz o- de pek namuslu bir vatandaş hal ve tav- !eri sıfırdır. Elbette bioksid döplom di- metsiz bir madde diye yutturffak O '/•' 

onlara çuvallara el sürmenin tehlikelı ol- na şimdilik birşey yapmıyalım, diyor - rile altın külçelerinin kamyonlara yük ~ ye bir madde işitmişsinizdir. Bütün ma- zifesinde mükemmelen ınu~:rşıla~ıı, · 
duğunu söyledim. Ey, Kat, biraz da siz dunuz, değil mi miralay? Onun yalnız letilmesine nezaret ediyordu. Kamyon - denlerin en ağırıdır. tu. Yolun ortasında Katla 
söyleyiniz, bakalım. Artık Mikeyi dü • olduğuna eminiz. Arkasında hiçbir zabı- ]ar epey uzakta, bir kireç ocağının üs • - Öyle mi, doğrusu bilmiyordum. vaş bir sesle sordu: ıt 
şünmekten vazgeçiniz! Onu düşünmek ta memuru yok. Bunu bilmekle beraber tünde idiler. Hol oraya kadar geliyor, - Öyleyse öğrenin. Kağıd imalinde - Yukarı mı çıkıyo15unU .~, 
hiçbir fayda vermez. hatırınız için yarın akşama t.adar birşey ondan sonra bir uçurum halinde fahri • kullanılır. Fakat dikkat etmeli, ha! Pek • 

Gene kız omuzlarını kaldırdı, y·u·zu··nu·· yapmıyacagvım. k b 1 · · d ç l b k j O k · · b · - Evet. I ..,errııJ~~ıı~ anın u unduğu yere ınıyor u. uva - ça u pat ar. nu taşıma ıçın enım a- ,,. ,... • 
pencereye dönerek soğuk bir tavırla ce- Katın içi içine sığmıyordu. Amcasına: !ara sarılı olan külçeler fabrikadan kam- damlarını gibi dikkatli adamlar lazım • k - lEdğer kamyon ar:: benirtıl sôt10 

vah verdi: im o uğun uzu sorar ôy' e 
- Ben odama gidiyorum! dedi. yonlara oımuzda naklolunuyordu. dır. ld v .. I · ·z .Berı ı.ı' 

- Mademki lazım diyorsunuz, ne ·ıs- M Ib b l k j l d M lb · ] · d 11 d'k O ugunuzu soy eyını · ı t rırtl• v-Haydudlar evvelce ustabaşının yatak a uri aşi e gene ızı se am a ı ve a un omuz arın a çuva ar ı d' S b 6. . arı a ı nd• ı 
terseniz yapın! . . d A k k I 1 d k . l d l .. ım. e e mı ,;onra ı,aJ111 ff -td 

odası olan en güzel odayı gene kıza tah- ışıne evam etti. rtı son ü çe er e ·eçı yo unu tırmanan a am arı goster - G k f kat ma~ u· r-"' ı 
Miralay sırtından bu"yu"k bı'r yu"l.- kalk- f b ·k d k ] 1 d K 1 d' ene ız muva a .., et · .ı,t "' · · 1 d. K v v h 1 a rı a an çı arı mış ar ı. amyon ara ı. d va..- ..,,~ 

mi• gı'bı· derı·n bı'r nefes aldı. Sonra·. sıs etmış er ı. at agır agır angar arı şını salladı ve yoluna e ~ ba•law 
x • B" "k h d k' 1 k ·r· kadar gitmek ve son talimatı vermek la- - Bunlar İtalyana benziyorl :ır. ge • 
- Kızım artık İstikbalden bahsetme- geçtı. uyu angar a ı o omotı ı se- - Evet, İtalyandırlar. Bu ı'şten çok yonların motörleri işleme k]ard•· ,,,..;4 

, yir icin biraz durdu. zım geliyordu. Haydud yokuşu tırman- N l ıkaca ıııt"' 
nın sırası geldi, dedi. Biraz da bunu ko- B' b dı ve kamyonlara kumanda eden kum- iyi anlarlar. dı. eredeyse yo a ç lJl ır uhar sütunu emniyet supabın - sın 
nuşalım. Epey paramız oldugvunu bı'raz V C b' d b' NT ki' k kAt"b' 1 l Nakl.ıyat kumpanya daw ıslık çalarak dışarı fırlıyordu. Ma _ panya memurunu çagırttı. e ın en ır a ıyat umpanyası a ı ı anv· e e -
evvel duydunuz. k. d · · · · d I d deste banknot çıkararak: re dogv ru bakarken onların pecisııa gelen gene kızı selaAmladı, ıı,ı"" ıne aıma ıstım üzerın e tutu uyor u. ~ ,r 

Gene kız bu sözlere evvelaA cevab ver- r· t .. t' · d d' P · K t ·· k d r () Gene kız buradan odasına gitti. - ş e ucre ınız, e ı. eşın vere • a ı gorere sor u: Kat sordu: rçasİ "\. 
medi. Sonra: _ 18 _ yim. Malı teslim edeceğiniz yeri ve ada- - J3u kız da kim? Böyle vahşi bir _ Sizde bir kağıd P3 ve.r, r.ı.,ı5• J 

- Parayı on hisseye ayırmışsınız! de- mı iyice bellediniz, ya! yerde İnsan böyle güzel bir kız göre - kartı , 
di. Beni saydınız mı? Miralayın ölümü - Evet, Tamis Dükleri... Orada ceğini hiç ümid etmez. - Kumpanyanın kal 

-,- Sizin] ben bir hisse alacağız, ço - Kat ertesi sabah saat onda odasİn.dan bana ismini söylediğiniz adama teslim e- Malburi cevab vermekte acele etti: lur mu? B bir de )iıırşıJJI J 
cuğum. Bunu hiç düşünmeyiniz. Şimdiye çıktı. Bütün gece düşünmüş, bir dakika deceğim. - Benim katibemdir. - Olur. ana ~ 
kadar ben sizden bir~ey esirgedim mi? bile gözlerini kırpmamıştı. Göz kapak Mister Stokmara ! Mükaleme burada bitti. Malburi son verınız. ( ~r1ıaı' 

- Hayır, esirgemediniz. Herşeyinizi larındaki kırmızılık bunu anlatıyordu. - Evet, Mister Stokmara 1 Bu nak- çuval kamyonlara yükleninciye kadar 

Tercüme f!!ı!en: Yazan: 
ÔıneT Fehmi Başkut Edga.r Vallas 

Creao,i ıükunetle cevab verdi: 
- Onlan muhafaza etmek, etme -

ne 
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kaş 
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<<Peçesini atan Türkiye» = ~ / :::=J Bu (,"kirdi) 
V ,zae ml:,11/1~! 

Hava dalgı el arı 

~Atatürk yarım bir ilahtır; 
Türklerin babasıdıi-» 

Bir İspanyol tayyarecisi 25 000 
Kadın satılık mal mıdır? cıkmak irin ka kt .. 1

1 

b" - ~ uçu an oze ır 

Geçenlerde «Bir eşeğe bedel bir ka
dın» ba•lıklı bir ·azı yazmıştım. Bir o-

«Hiçbİr Devlet Şefi için hayatında bu kadar \kurucudan .. -~ektu~ aldım. _Diyor ki: ' <tKadını, bulun tarıhte satılık bır mal, te• 

heykel dikilmem~tir, ne Musolinin ne Hitlerin, mdlük ,dilmk bi, mülki>" ,ihi ,ö•ı«i-
1 

• ı' ••ı ••J yorsunuz.. Tarihin bazı devirlerinde bu 

ne de Leninin anıd an onunkiler e o çu emez» böyl, ,J,bih,. f ••• , b"güokü cemi>"" kadın erkekle müsavi, her hakka sahib • 
dır. Hatta evde erkek değil kadın halim• 
dir. Kadına evlenirken ,erilen hed,yeler 
arzuy bağlıdır. Kanun bunu verme·, em
retmez. Hem hediye bir bedel değıldır.» 

*** 

metro yükseğe 

e~ise yaptırdı 

lJ 

Deli Petroya mektub 

JN... ziz.im, 
~ Haber aldım: Dün, sizin 

evde gene bır topl ntı olmuı 
horalnr tepilmi , erik r kıl rı içilmi : 
saydalar çalınmı , n .. n I r b wırıl • 
mı , ha ~lı öyle bir cümbüı yapılmıı ki, 
d megıt ınl 

D. vetlilerin ra ında biz.im Lehli 
P vlın teyzenin oğlu T deu I M c r
lı Y ?u. un karde İ İmre de bulunuyor• 
mu : ı ı e w lenmi sıniz. 
. Yalnız, anlam dı • ım cihet v r , Dc

lı Petrocuğum. bu cümbu ün neden İcab 
etti" idir} Bir « ' rn » :r. ferinden. fi -

ı tnn, bah ettiler m , ben guzelce knv -
1 rıyam .~ım. ":ilah en, hangi z f rdir, 
1 bu? 1-..ger enın bö le bir zaferin var d 
! ben bilnı: •or m, kı mele kad r ya • 
1 n rım: Bır k re kendı c, hilliğim . on _ 
r da ~n~n bö ·le eyıfli bir gününde 
ı n.. clımı uz tıp t seninle tok ede • 
medi"imc.. 

nr od d hı kim e 

-3-
1 ktub 

dı ,. 'l m n, m ~ -

1111 unu buldu e oz. -
n' . zı ınd o t nıdı. Me ·tub I h
hu u ı ı. um önce 

ek· 
r {ır· 

( Ar-lraıı ı,ar-) 
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1 KUçUk l hikiye Diriltilen ölüler 

Ankara stadt 

Stadyom eşsiz bir eser 
olacaktır 

Yolum düşüp te uğradıkça o yeşil
liklere gömülmüş köyü pek beğenir -
dim. Arazisi çok münbit, halkı da hem 
çalışkan, hem zengindi. Tekaüd o -
lunca oraya çekilmek en büyük arzum

du. Ne o köyde, ne de civarında doktor 
yoktu. «Hem köylüye hizmet eder, hem 
de beş on para kazanarak geçinir, gi -
derim> diyordum. 

Altmış yaşına gelip te tekaüd olunca 
ôerhal bu yeryüzü cennetine yollandım. 

İlk günler yerleşmek patırdısı içinde 
geçti. Tekaüd maaşım henüz bağlanma
mıştı. Elimde pek az para vardı. «Mu -
amele kendi kendine tekemmül eder, 
ben gideyim. Maaş bağlanıncıya kadar 

orada kazanacağım beş on para ile ge
çinirim, demiş ve yola çıkmıştım. 

Fakat muamele uzadıkça 'dzayordu. 
Gözden ırak olan gönülden de ırak o -
lur, derler. Son memuriyetimdeki ar -
kadaşlarım pek sever göründükleri ih -
tiyar doktoru unutuvermişlerdi. Kimse 
i~imi takib etmiyordu. Aksi gibi köye 
geleli bir ayı geçtiği halde kapımı bir 
tek hasta da çalmamıştı. 

Önceleri işin farkına varmamıştım. 

Fakat sonra para sıkıntısı gözümü açtı. 
Bu koca köyde bir tek başı ağrıyan kim
se olsun yok muydu? 

Ufak bir tahkik meselenin içyüzünü 
meydana çıkardı. 

Meğer Hasan Baba isimli bir muta -
tabbib bütün köyü hükmü altına al -
mıştı. Herkes ondan meded umuyordu. 

Şöhreti o kadar büyüktü ki 5 - 6 saat 
uzaktaki köylerden bile arabalarla has
talar geliyordu. 

Fena halde canım sıkıldı. köyün ileri 
gelenlerini irşad etmek istedim. Fakat 
emeğim boşa çıktı. Nahiye müdür ve -
kilile dost olayım da onun yardımile 
mücadele açayım dedim. Fakat o devir
ler şimdiki gibi miydi, ya ... 

Herifin medrese mezunu bir softa bo
zuntusu olduğunu anladım. Yüzüme gü
lüyordu. Hulasa lafın para etmiyeceği -
ni anladım. Başka bir çare bulmak, hal
ka hastaları iyi etmekte Hasan Baba
dan usta olduğumu anlatmak lazım ge -
liyordu. Eğer bu cahil ihtiyarın koyün 
sıhhati üzerinde pek muzır tesirler yap
tığını gözümle görmemiş olsaydım, yal
nız para kazanmak için böyle bir iş yap
mazdım. Nihayet beş on gün sonra te -
kaüd maaşım gelirdi. O vakte kadar da 
pekala dişimi sıkabilirdim. 

Her ne ise... Köyün tellalını çağır -

dım. eline bir miktar para sıkıştırarak 

ile taraftarları en önde yer almışlardı. 
Doğruca Hasan Babanın yanına gittim. 
Elimi kaldırarak işaret ettim. Gürültü 
kesildi. Sonra bağırdım: 

- Hemşeriler, kimi diriltmemi isti -
yorsun uz? 

Bir köylü imama döndü: 
- Hocam, dedi. Başımız dara gelinc!'e 

«ah Veli Dayı sağ olsaydı bizi bu sıkın
tıdan kurtarırdı.> diye hayflanırsın. 

Köyde iyiliğini görmiyen yok. Onu di
riltmiş olsak iyi yaparız, ne dersin? 

Veli Dayının bir kısım mallarına kon
muş olan imam şiddetle itiraz etti: 

Ankarada yapılmakta olan büyük 
stadyomu inşa eden mühendis Vietti 
Violi, bu inşaat hakkında Ulus arka • 
daşımıza şu izahatı vermiştir: 

«- Stadyom bittiği zaman ortada 
100 metro uzunluğunda bir futbol alanı, 
alanın etrafını çevreliyen ayak koşusu, 
muhtelif atletik spor yerleri ve bunla
rın hepsini çevreliyen tribünler bulun
maktadır. 

Tribünler iki kısım olacaktır. Birinci 
kısım büyük tribündür ki içine üç bin 
kişiyi alacaktır. İşte şimdi bitirilmeshıe 
gayretle çalışılan tribün budur ve ge
lecek ayın sonunda bitmiş olacaktır. 

- Rahmetliyi rahat bırakın! O doğ -
ruca cennete gitti. Bu elem, keder dün
yasına tekrar gelmekle ne kazanacak? 
Yazıktır, günahtır. Bu vebalin altından 
kalkamayız. 

İkinci kısım tribünler ise yükseklik
leri daha az olacak, fakat bütün alanı 
çepeçevre dolanacağı için seyircilerin 

doğ- büyük kısmını bu tribünler alacaktır. Halk susuyor, imamın sözlerini 
ru bulduğu anlaşılıyordu. 

Köy muhtarına dönerek: 
- İstersen senin kayınvalideyi 

telim, dedim. 
Muhtar hiddetle homurdandı'. 

Tribünlerin mecmuu 20,000 seyirciyi a
labilecektir. Fakat bu kısmın yapısı bu 

diril- yıl tamamlanmıyacaktır ve bu ikinci 
kısmın yapısı bittikten sonradır ki stad
yom hakikiğ çehresini gösterecektir. 

- Git işine Allahını seversen ... Çek
tiğim elverir. Beni bu köyden kaçırmak 
mı istiyorsun? 
Muhtarın sözleri herkesi güldürdü. 
- İyi ama bana diriltecek bir ölü 

Stadyom alanının bugünkü düz şek
line bakıp ta aldanmamalıdır. Burası es
kiden büyük bir bataklık olduğundan 
bütün kış bataklığı kurutmak için uğ
raşılmış ve işlerin biraz gecikmesine bu 

lazım. çalışma sebeb olmuştur. Şimdi bu kay-
Nahiye müdür vekiline teklif ettim: bolan • zamanı karşılamak için iki misli 

- İsterseniz merhum müdürünüzü di
rilteyim. Öleli çok ta olmadı. Çabuk di
rilir. İyi adammış rahmetli... Köyde iyi 
şeyler yapmış. 

Müdür vekili telaşla bağırdı: 

- Kat'iyyen olmaz. Köy halkı gene 
biribirine girsin mi istiyorsun? O hiz
met ettise ben etmiyor muyum? 

.JL Bu da doğru ya ... 
Gene derin bir sessizlik .. , 
Nihayet Hasan Babanın yanına git -

tim: 
- Ey sen söyle bakalım, dedim. Ge -

çen hafta ölen Ali Çavuşu diriltsem 
nasıl olur? Onu iyileştirmek için epey 
uğraşmış, fakat derdine deva bulama -
mıştın. Yutturmadığın ilaç kalma -
mıştı. 

Cevab beklemeden kolumu mezarlığa 
doğru uzattım ve alelacayib bir takıın 
işaretler yapmağa başladım. 

Hasan Baba sapsarı ..olmuştu. Kolu '
ma yapışarak haykırdı: 

- Ne yap1yorsun? Kulun, kurbanın 
olayım. Bana garazın ne? O herifin ne 
şirret, söylediğini bilmez adam olduğu
nu bilmez misin? Mezardan kalkıp ta 

çalışılmaktadır. Bunun için geceleri de 
çalışıyoruz. 27 eylulde stadyomun yu
karıda söylediğim kısımları bitmiş ola
caktır. 

İpordum alanı da bataklıktı ve 80 
santim boyunda su vardı. Bu bataklığı 
kurutmak için 64 kilometroluk boru -
!arla suları akıtabildik ve orasını ku -
ruttuk. 
İpodrumda yapılacak pistler: 

1 - At koşusu pisti 2400 metro uzun
luğunda, 30 metro genişliğinde. 

2 - Antreman pisti 2300 metro uzun-
1 uk, 12 metro genişlik. 

3 - Süel geçid töreni pisti 1700 met
ro uzunluk, 40 metro genişliğinde ola
caktır. 

Atatürk tribünü: Bu tribün 200-300 
kişiyi alabilecek tarzda yapılmaktadır. 

İçerisinde türlü salonları bulunacak
tır. Orta kısmında Atatürk için ve onun 
çevresinde de bakanlar, saylavlar ve 
elçiler için yerler bulunacaktır. 

«yarın saat üçte bütün köylüler Çarşı «beni öldüren sensin!, diye boynuma 

Birinci tribün 100 kişi alacaktır. 

Gelecek yıl ilbaylık bütçesine daha 
fazla para ayırabileceği için bu birinci 
trjbün iki misline çıkarılacaktır. Bun. 
dan başka ikinci bir tribün yapılacak ve 
3000 kişiyi alabilecektir. Bu tribünlerin 
içinde afiş ve 9iğer hususlar, son tek
nik esaslara göre yapılmış enstal!asyon 

meydanına toplansınlar, dedim. On - sarılırsa ben ne yaparım? Sakın, hat 
lara Hasan 'Babadan daha usta bir dok- Bu sözler, bu telaş, beni gayriihtiyari 

tor olduğumu göstermek üzere ölüleri kahkaha ile güldürdü. Gülıv-em halka 

dirilteceğim.> da sirayet etti. Meydan kahkahalarla bulunacaktır. Bundan başka «jokeıo le-

Bulduğum hile ümid ettiğimden pek ::;ınladı. rin tartılması için bir tartılma salonu, 
fazla muvaffak oldu. Ertesi gün muay - Kimse ölüsünün dirilmesini istemi - herhangi bir kazaya karşı koyabilecek 

yen saatte Çarşı meydanı iğne atsan yordu. Kalabalık yavaş yavaş dağılma- sıhhi enstallasyor unutulmamıştır. 

yere düşmiyecek bir vaziyette idi. Köy ğa başladı. Stadyomun çok geniş düşünülmüş bir 
mezarlığının hemen yanında olan mey- Lafı uzatmıyalım, mutatabbib Hasan programı vardır, yukarıdaki saydıkla -
dana tam saat üçte gittim. Mahşeri an- Babadan usta bir doktor olduğumu ben rımız ancak bu programın pek ufak bir 

dıran kalabalığın orta yerinde benim böyle anlattım, işte ... O gün bugün has- kısmıdır. Programa göre henüz yapıla
hünerimi göstermem için boş bir yer bı- tam eksik değil. .. Köyden bir hafta cak pek çok şeyler vardır: Açık ve ka

rakılmıştı. Köyün ileri gelenleri, na - sonra sessizce çekilip giden Hasan Ba - palı erkek ve kadın için büyük yüzme 

, Duymadıklarımız ve 
• bilmediklerimiz 

1,000,000 yıllık yumurta 
Amerikada, orta Teksasta, dünyanın 

en eski yumurtası olduğu zannedilen 
bir yumurta, yanında da, şimdi nesli 
tükenmiş bir zahife olan bir 0fikadon 
iskeleti bulunmuştur. 
Mütehassıslar bu yumurtanın bundan 

yüz milyon sene eveline aid olduğunu 
ve bu hesaba göre, birkaç sene evvel, 
Gobi çölünde keşfedilen dinozor yu -
murtalarından daha eski olduğunu söy
lemişlerdir. 

16 milyonluk paket 

Amerikadaki meşhur Jonker pırlan
tası, geçenlerde 16 milyon dolardan faz
laya satılmış ve İngiltereye gönderil -
miştir. Pırlantayı Londraya gönderen 
İngiliz kumpanyası, bunu, satın aldığı 
fiat üzerinden sigorta ettirmiş ve 100,000 
frank sigorta ücreti vermişti. 

Bir gazeteci, sigorta kumpanyasının 
direktörile görüşürken, bu sigorta üc
retinin bir kısmını, her halde pırlanta
nın İngiltereye kadar gönderilmesi ıçin 
sarf ettiklerini söyleyince direktör şu ce
vabı vermiştir: 

«- Ne münasebet azizim. Posta mas
rafı 6 şilin ancak tuttu. Çünkü pırlan -
tayı bir kutuya koyduk, kutuyu kalın
ca bir kağıda sardık, kıymetsiz paket 
diye postaya verdik.> 
• Tablo dampimgl 

Birkaç yıldanberi, İsviçre, Alman ve 
Avusturya ressamlarının adeta hücu -
muna uğramış bir vaziyetteydi. Bu iki 
memlektten, İsviçreye mütemadiyen 
çerçeveli, çerçevesiz tablolar görıderi -
liyor ve İsviçrede yalnız bunlar satılı
yordu. İş o hale geldi ki nihayet İs -
viçreli ressamlar, fırçaları elden bıra

kıp, kollarını kavuşturmağa mecbur kal
dılar ve hükumet, dışarıdan tablo id -
halini yasak eden pir kanun çıkardı. 

Fakat, İsviçreli ressamları korumak 
üzere yapılan bu kanun, ressamların 
büsbütün aleyhine çıkmıştır. Zira, bu 
tablo ticaretile meşgul olan kimseler, 
bu sefer, Alman ve Avusturyadan res
samların kendilerini İsviçreye getirt -
mişlerdir. 

Çin. usulU ~tlatma 

Uzak şarkta, mecmua sahiblerl, ta -
lihsiz, yahud kıymetsiz muharrirlerin 
yazılarını reddetmek için gayet nazik 
ve ayni zamanda gayet kurnazca bir u.

sul tatbik ederler. Çin mecmualarının 
bu gibi eserleri reddetmek üzere yaz '
dıkları mektubun meali şudur: 

«Direktör, bu benzeri olmıyan ya -
zının şerefli muharriri karşısında on 
bin defa iğilir ve tarihe geçmeğe layık 
olan bu eseri neşredemiyecek vaziyette 
bulunduğundan dolayı büyük bir tees
sür duyar. Çünkü, bu eseri dercetmek 
gibi büyük ve kendini layık gör:rrı.ediği 
bir şerefe mazhar olacak olursa, ileride, 
okuyucularına, daima ayni kıymette 

yüksek şaheserler vermek mecburiye -
tinde kalmaktan ve böyle yapmadığı 
takdirde de okuyucularını kaybetn!ek
ten korkar. Bu mecburiyetin tatbiki ise 
maddeten imkansız olduğundan, direk
tör, muhterem muharririn ve onun say
gı değer cedlerinin huzurunda iğilerek 
acizane özür dilemekle iktifa eder.> 

Bu kadar kibarca atlatılışa can kur -
biye müdür vekili, hasmım Hasan Baba banın ismi bile unutuldu. havuzlarile plaja para yetmediğinden ban! 

Leh hükumeti Danzig hududuna asker yığıyor 
( Baştarafı I inci sahifede) !emektedir. 

Polonya genel komiseri M. Poppe, Nota bundan başka, Polonyanın, du-
Dançiğe giren bazı mallardan alınan rumunun özgürlüğü Polonya hükumeti 
vergilerin kaldırılmasına dair istenilen i- tarafından Yersay andlaşmasında tanın
zahat hakkında özgür şehir senatosun - mış olan Dançig şehrinin hayatını teh -
dan bir cevab almıştır. likeye koyd~ğunu söylemektedir. Son o-

Senato, Yarşova hükumetinin Dan - larak senato tarafından alınan tedbirin 
çig yolile Polonyaya gidecek olan mal - yalnızca serbest şehrin hayat şartlarile 
lar vergilerinin Polonya gümrüklerine ilgili oldukları ve ekonomik alandan dı -
verilmesi hakkındaki 18/ 7 tarihli emir- şan çıkmadıkları yazılmaktadır. 
nameyi kaldırmak istemeyışıne teessüf Yarşova 4 (A.A.) - Dançigdeki 
etmekte ve bu tedbirin Dançig ekonomi- nazi teşkilatı, üyelerine, Polonyaya kö
si üzerin,deki tesirlerini önemle kaydey - mür ve dokuma siparişini yasak etmiştir. 

bunların yapılması gelecek yıllara bıra- Tarihden evvelki cinayet 

kılmıştır. Almanyada, Wessenfelste, bir demir-
Ankara stadının başlıca karakteristik yolu yapıldığı esnada, yeri kazan işçi -

üç tarafı olacaktır: ler, yetmiş beş metro derinlikte, tarih-
1 _ İpodrum alanı. ten evvelki devirlere aid bir tabakada, 

fevkalade iri kemikli bir iskelf:t bul -
2 - Halk sporları alanı (yüzme ha-

vuzları, antrenman vesaire .. ) 

3 - Lüks spor. En yeni enstallasyon-

la yapılmış tenis kordlarıdır. 

muşlardır. İskeletin kafatasının, taştan 
bir balta ile yazılmış ve baltanın da ka
fatasında gömülü kalmış olduğunu gö
ren işçiler büyük bir hayrete düşmüş

Düny anın hemen her yerinde biraz lerdir. İskeletin civarında hiçbJr silah 
iş yapm_ış bir mühendis sıfatile söyliye- bulunmadığına göre, katilin, öldürdü
bilirim ki bu program tamamlandığı ğü adamı gafil avladığı anlaşılmaktadır. 

Sallanan binalar gün Türkiye dünyanın en mükemmel 

stadına sahih olacaktır.• 
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Amerikada gök tırmalıyan koca bina
ların yapılışı, gene Amerikaya mahsus 
gayet garib usullere bağlıdır. 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkayanın Ege bölgesinde büyük eserlerinden biri olan bu köprü, o havalinin en büyüt 
yaptığı inceleme gezisi esnasında nüyük Gediz köprüsünü ihtiyacına cevab verecek kadar önemlidir. Yukarıki resim 
büyük törenle açtığını yazmıştık. Cwnhuriyet hükumetinin Gediz köprüsünü bütün azametile göstermektedir. 

Nevyorkta, Teknik araştırmalar res -
mi enstitüsü diye bir müessese vardır. 

Bu müessesenin laboratuarında, ufki 
vaziyette yapılmış, madeni bir paviyon 
şeklinde muazzam bir rüzgar tüneli var
dır. Bu tünelin içinde, en hafif meltem
den en şiddetli kasırgalara varıncıya 

kadar her türlü rüzgar geçirilebilir. 
Mühendisler, yapılacak binanın bir ma
ketini bu tünelin içine yerleştirirler. 

Maketin üstünde kaydedici saatler var
dır. Tünelin içinden ge:;;en rüzgar, ma
ketin üstündeki bu saatler vasıtasile, 

hem yapılacak binanın sağlamlığı hak
kında kat'i Hkir verir, hem de binayı 

· kabil olduğu kadar havadar yapmak im
kanını hazırlar. 

Amerikanın gök tırmalıyan binaları, 
fazla fırtınalarda sallanırlar. Empire 
State Building denilen en büyük bina
nın, fırtınalı havalarda 160 milimetro 
iğildiği tesbit edilmiştir. Fakat bunun 
hiçbir zararı yoktur, 

1.ı;ı 

1•' Tarihi romam: 6 Yazan: M. Turh811 ~ 

Viliid bu çağırılışa uyup t~ gelirse yakalanacak~ 

H• 
ço 

sihirli beygire atılıp Istanbula yollanaca 
r1'··r~ 

Demitriyos, işin içyüzünü kavrıyabil
mek kaygusile dayanamadı, sordu: 

- Nasıl oyalıyabildiniz asaletmeab) 
- Düşüneyim, dedim. Para bulma-

ğa savaşıyorum, dedim. Delikanlıları 
kendim seçmek istiyorum dedim. Sözün 
kısası her dereden su getirdim, birkaç ay 
İşi savsakladım. Artık söylenecek yalan 
kalmadı, Fatih Sultan Mehmed de ekşi 
söz söylemeğe başladı. Dün akşam gelen 
bir çavuş bu sözlerin en ağırını getirdi. 

- Bizim haberimiz yok asaletmeab, 
bu çavuş ne vakit geldi? 

- Dün akşam. Fakat ben kendisile 
haşhaşa kalıp görüştüm. Katiblerimc bile 
neler konuştyğumu belli etmedim. 

- Herif,, demek ki, canınızı sıktı. 
- Canımı sıktı da söz mü be çocuk. 

• • J u 
takım teşebbüslere girişrnıştı, k~ 
karşı siyasal ve süel bir ç~~t~;j ali 
kuruntusuna kapılmıştı. Mıdı I k jıtif 
Venediklilere sert bir ders verıneBiiklf 
İstanbul sarayı, bir müddet 'bi ~ 
dönen entrikalara göz yumar gı B~ 
dü, lakin Macarların Efla~ v~d n g· 
işlerine önem verdiklerini, gıılı1 e Jllcı 
hazırlıklara başladıklarını an aY 1'J 
hoş görüşlüğü birden bırakdtı, öııct 
Voyvada işini öbür meseleler en 
sona erdirmeği düşünür oldud )" ~~ 

Fatih, ke~i gözdesi Ra O taV . 
VoyvaQRsı yapmak istiyordu. rııtJll~ 
dilek, bu südübozuk delikanlıY! jıııPSi' 
etmek düşüncesinden ziyade bır Oııtı' 
torluk şekli almağa başlıyan • ıeıl 
d 1 . . . l I geıııı ev etının şıma sınır arını ıYof 

Yüreğimi ağzıma getirdi, sinirlerimi alt
üst etti. Bugün döktüğüm kanlar hep o
nun yüzündendir. 

- Ne konuştuğunuzu sorarsam 
işlemiş olur muyum asaletmeab? 

- Seni dost tuttuğum ve dost tanıdı
ğım İçin sorabilirsin, ben de İşte anlatıyo
rum: Çavuş, benimle Fatih Sultan Meh
med arasındaki durumun sağlamlaştırıl
ması artık gerekleştiğini ve bu İşe Yidin 
valisi Çakırcı Hamza Paşanın memur 
edildiğini söyledi. Çakırın yanında hün
karın bir katibi de bulunacakmış. 

sağlamlaştırmak kaygusuna d:t~aıı~ 
Bununla beraber o, hesablı 31 çuıl 
du, adımlarını tartarak atıyordıı, \ı 

suç Eflak işile uğraşırken Macarlarııı~bl 
nediklilerin, Bosnalıların, ~araı~. 
hücumuna uğramak ihtimalı va~. 00ul 

Fatih bütün bu ihtimalleri go~ İP 
tutarak Eflak üzerine yürÜrne~ 

1kJ 
uygun günü bekliyordu. Lakın \' 
Yoyvadayı da boş bırakmıY0rdııko1Si' 
valisi Çakırcı Hamzayı araY~·kle sıı 
onu, gün geçtikçe artan bir sert,·ıriitJJIJ 
tırıyordu. Bir aralık, ordular yu di ( 
şu işi başarabilmeği sınamak ?~J• · 
kır Hamzaya gizli bir emir goıı k81f 
bir düzenle Voyvada Viladı . ya 
çok memnun kalacağını bildirdı, ,. 1 Jı 

- Bu katib kim ola asaletmeab? 
- Yurv.s adlı bir Rum dönmesi. Öz 

adı Katabolinostur, Fatihin gözdelerin
dendir. Çavuşun dediğine bakılırsa Ça
kırcı Hamza ile Yunus benimle görüşe -
cekler, vergi ve beş yüz delikanlı ışını 
sağlam bir kazığa bağlıyacaklarmış. Ça
vuş bu bildiriği ( tebliği) yaptıktan sonra 
birşey daha söyledi, gözlerimi faltaşı gibi 
açtırdı. Fatih, vergiyi ve delikanl:ları 
gönderir göndermez benim de İstanbula 
gidip ayağını öpmekliğimi istiyormuş! .• 
Ç>nun kurmak istediği tuzak pek belli. 
Ilkin pual!!ı alacak, beni muhabbet tel
lalı yapacak, sonunda da İstanbula götü
rüp asacak l •• 

- Siz ne cevah verdiniz asaietmeab ! 
- Yidin valisine bir elçi heyeti gön-

dereceğimi, ' müzakereye girişeceğimi, sı
rası gelince de !stanbuia gideceğimi söy ~ 
ledim. herifi de geceyarısı yola vurdum, 
Bükreşten uzaklaştırdım. Onu ve efencii
sını paramparça edememenin hıncını 

metresimden, senin yurddaşlarından, di
lencilerden ve şundan bundan çıkardım. 

Elini alnından geçirdi, gamlı gamlı 
sordu: 

- Şimdi bana bir yol göster. Kraliçe 
Beatrise mektub yollamakla, Macar Kra
lına kavuk sallamakla Fatih Sultan Meh
medin sillesinden kendimi kurtarabile • 
cek miyim? 

- Yüzde yüz asaietmeab. Elverir ki 
biraz zaman kazanalım, Buda-Peşte 
sarayını harekete getirebilelim. Umdu -
ğum gibi -Macarlar, Sırblıları da kendile
rine uydurarak Türklerin üzerine saldı -
rırlarsa siz, birkaç yıl geniş nefes alabi -
lirsiniz. Bu yıllar içinde ise çok şeyler 
düşünülür, çok şeyler başarılır. 

Vilad, bıyıklarını yiye yiye gene do
laşmağa koyuldu ve birden Y aksiçin eJ
lerine yapıştı: 

- Kendimi, dedi, sana veriyorum. 
Beni artık sen kullanacaksın. Fakat be -
nim bu güvenime karşı senin de bana 
candan bağlı olmanı isterim. 

- Candan da, yürekten de size bağlı
yım ve size bir köle gibi hizmet edeceğim. 

- Buna inanabilmek için birbirimize 
daha yakın olmalıyız. 

- Ne gibi asaletmeab? 
- İstanbul sarayında kardeşim Ra-

dolün aldığı yeri sen de benim sarayım
da ve yüreğimde almalısın!. 

*** 
Kazıklı Voyvadanın birinci gözdesi 

olarak ortaya çıkan Demitriyos Y aksiç, 
yorulmak bilmez bir çalışma İçinde İs -
tanbul ve Budin saraylarile mektublaş -
mağa girişti, her iki tarafa yalanlar sa -
vurdu, dalkavukluklar yaptı, birkaç ay 
-her bakımdan- dostu olan Viladi şen 
yaşattı, Eflak topraklarını barış tadına 

erdirdi. 
Matyas Korven -karısinin zorile- bir 

b. ,.a , 
Çak~rcı Hamza, Fatihin ır rsa ı1 

gözüne girmek için yaman bir hı 
5 
~ 

ld I l y0ııa ı 
pı ı, yanında bu unduru an akı,,; 
le başbaşa verip bir plan kurdıı, pl' 
günlerinden birinde bir gezinti b18 

,' 

Eflakla Bulgaristan arasında 1\e l 
çıkılarak Yoyvadanın av bahaJIV~;d 
ya çağmlmasını kararlaştırdı. ,} ~ 
çağırılışa uyup ta gelirse yakala.na 0~,f 
sihirli beygire atılıp İstanbula Y O 
caktı. Ji. '. 

Planı tasarlıyan Yunus J3eY. '1 
Türklerin konuklarına ihanet et1j; pJır 
!erine, evlerinde veya çadırlarııı , 
nan br adamın -düşman da ol"ııı.~ .. 
kıymıyacaklarına bütün ,aünyP bil ~ 
masınt gözönünde tutarak böyle Ç~ 
zen kurmayı faydalı bulmuştı.l• ğııl' 
Hamza da, fikrin kendinden d0

~) ~ 
nı düşünerek. Yunus Beye (pe 
m~ti. Jt 

1:,akin Yu~us ~eyin İstanbul~stl1 

deşme yazdıgı hır mektuhd.a ,ı, ~,~, 
V-ı,ııı e••' söyleme, yakında Voyvada I şı 8 

se koyacağız» diye bu düşünüleb~ f\1 

yazması üzerine iş, umulmıyan ··ı J.~~ 1 
girdi. Yunus Beyin kardeşi heJJ~~J/, 

. . ~· .ı,ı 
bırakmamıştı. lstanbulun yenı 5 • r• 

'11• q 
yan bakmaktan da vazgeçmeı111§_ yoiu, 
<leşinin mektubunu alır almaz bıt yil~, 
buldu, Bükreşe haber uçurarak Jııoıi' 
kurulan düzene karşı uyanık bil ~ 
zorladı. ııe {,• 

Bu adam, yaptığı casuslukta:dıl• ,~ 
hadiseler doğacağını oranlarn1f··r!ıltı i, 
hud küçük bir çapta da olsa ~lkU ~; 
hınc almak istiyordu. Fakat bıı ele'eı ,~ 
runda kardeşine de ziyan .f,ıer ~ıl 1ı 
-kuşku yok ki~ bilmiyordu, l 1a.ca.~~,~ 
bilse veya sezseydi şimdi an 3 ,11ıa• 
kanlı sahnenin yaratılmasına, &~ 
olsun- alet olmazdı. lik ı, 

eıe o 
Evet. Yunus Beyin gev 0ıı~ı,et 

kardeşine o mektubu yaz~1151'şe b'l 
miskin bir hınca kapılıp Bukre eYre" 9u 
yollaması üzerine tarihte çok_ :çıld1Voi' 
rünen bir vahşi dram perdesi 

0
Ja.t 

ya . 
perdeyi kuranlar, dramı oyny k5jçt~J•rıı,1ı 
vada Yiladla Demitriyos ~jeJI l\ır" 

O l I. b ld .. Jerı çp· n ar stan u an gon . {er, ~,ı~ 
alır almaz haşhaşa verını§diiıeııe l 1Jı, 
Hamza Paşanın kurduğu rJaJlll;:ştı:1 
yapacakları işi güzelce tasa. "le ~e 
M K 1 M K rven ••ıe 

acar ra ı atyas ~- kleriıı ti dili~ 
Beatrisi pek yakında Tur 1 bit ıdık1 

h.. d ki . . . ndırıc 1:ııı d• ucum e ece erını -ına istıı~ A 1ı 
bildirmiş bulunuyorlar11·d 'l{t Jv>~3 ' 

casuslar, Türklerin pe_nız e barb 11~ıırdı, 
Cinivizlilere, Y enediklılere Jurııi01 10d1 

yı düşündüklerini yazıp 5jl3bP11
~ 

Eflakta büyücek bir ordıı, r) 

"" bulunuyordu. ( ;t,Jıa~. 

Uludağda yapılan yeni bir otel ~rııııııı:ı[:; 
-- ··ı uve V 'beti ' 

Bursa .(0zel) - Hükılmetle Belediye Seneden seneye O ç • ıarı ra.ğ li ııf i 
ve Partinin, ayrıca ilçebaylıklar beledi- cak kadar artan kış spo~ıııda.ğ ot~' ye~ 
yelerinin para yardımlarına dayanarak şısında çok dar gelen sokııla~a tııılı,ıl,' 
Bursa Dağcılık kulübü tarafından Ulu- tık lüks bir atel halin\ ise ıs iS ecl1' 
dağ otelinin 100 metro daha yüksek bir yapılan kayakçılar ~te1;00a '.a~S yô ,: 
yerinde yaptırılan 150 kişilik üç katlı Ankara ve Bursa d:gc;ılc ıculiıbtl J<!lJ~~
kayak evinin yapısı çok ilerilemiştir. lecektir. Bursa Dagcı ıantısırıda. sbit e, 
Ağustos sonunda "?itecek olan bu gü- netim kurulu son totedeJini t~a.tl ı;9;e 

zel bina, Türkiye Idman cemiyetleri çılar otelinin yatak a :ıwrsıı flliyet 
ittifakı genel merkezince gönderilen miş ve İstanbul, .A.nk:r i~in u_fllu 
para ve İstanbul Dağcılık kulübünün ne gösteren sporcula 1 etrııiştil'• yardımile döşenecektir. 20 kuruş olarak kabU 
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CUMHURİY'F.T 

-Olüm şuaı bulundu mu? 
r ransada yaşıyan Polonyalı bir 

mühendis tecrüöeler yapıyor 

Hondon karargahında yapılan son manevralar bir 
çok yeni tip tayyarelerin teşhirine vesile oldu 

Gcroneden, Fren ız gaz telerine bil
dirildiğine göre, Pr ns Al ksl Udivani, 
İspanyanın Albone ~ehri civarında, g • 
ce vakti, bir otomobil kazası netic sin• 

Dunikovskinin iddiasına g~ bu 
madde üzerinde yıldırım tesiri 

ua yanıcı her 
yapmaktadır 

de ölmü tür. 
Pren~ Udlvanl, yaz tatilini geçirmek 

üzere Barcelone civarında, kayınbir • 
derinin çiftliğine gltmi ti Oradaki davet 
liler arasında bulunan ve prensle evl n
m si mukarrer olan Avusturyalı Maud 
Thys i mindeki kadın, o ak nm, birdenbi· 
re Pari e dcinm ğe karar vermiştir. 
Prens, kadını otomobille ista ona g ti• 
rirken, •olda, •fü: kilom tro ·ürat.le gi
den araba bird nbirc d vrilmiş, prens 
şasınin altında kalarak derhal öl • 
müş, kadın, başından atır suretle ya _ 

ralanmıştır. 
Prens Al ksi Udivani, Çarın y veri 

lngilteredeki haca maneoralar•nJan bir inhba: Kral Corc Mare al Ud,vanlnin oğlu idi. lfa,bden 
manevra ,aha, ma gelirken onr, Avrupada k nd!sinden en çok 

lngiliz askeri bava kuvvetled toca • ,ske<, yahud o n~bette levawn, y bud \bahs dılen sosy te adamıdır. 
f•ndan te'1ib otun,n büyük manev,ala< bomba ıa,,yabihr. Udh·ani, Rusy• ihtil•linde memle 
geçenle,de !ngiltmnin Hendon tav,a- lngili, hav• kuvvetlerinde şimdi kul- k tmden ~•çm• , , fil bir ''"Y tte, 
re kar,rgôbmd• yaptldL lngifü ve bil • ıamlan nakliye ve bombard>m,n tay • kard'. !erde ber,bor P rl gelmi ti, 
tün d" 

1 

. b 

1 

n ,arelerlne birçok cihetten faik olan bu Talıhı aver iden Pren ha •atını dai• 

unya ga,ele en u manev" "' , .. . • . 
a .. , h• _ tayyarete,m v-ueude g tmlmes, lçm in• m'. P''.'• • vk ve I nee I inde geçi<· 

g yet p'.elak ve onemh olduğunu ,a •a ve idoreye ald birçok n"ik ve ka• m> , b.rçok kadml" ahp b,rnkm•ş ve 
ber venyoel,e. Manevr,lar yain" toy· n<>k ,..,,ıeterin halli ieob etmi tir. bu k,dmlarm mllyonl,eile d,im, Jiik• 
yruceledn sevk ve ida,esi, s<Y"'."''".~' B.s•k kanodh olam, tek s,t,hh olup içinde •a ,m, o. P, n in ge ,rdlgl ha• 
manevras< itibarile değil, asn lng•I" A,mstrong kump,nyas, tarafmdan •a• yahn d bdebe mi anlalmak için mil • 
layymlednin yeni tiplerinin inş• ""' p•lm~ ve (A. W. 23) tipi ad, v ritmi • voner olan ilk kan m• bo ad,kt n 

00

• 

ve motölrerinin yenilikleri dhetinden tir. Aerodin,mlk hatim gayet pürü<· ra ald•ğ• ikinci ko,~mm bic mil ardan 
dahi dikkate değe<. ü,dür. Kuvvei muharrik sini Slddeleg fa,!, • rv ti nldo unu ve birlikt ap· 

tro Dunikoıııkinin fciboratuarında yaptığı t ecrübe: K f u•x.• ı,• 
Lt k ·• "L b. . e ••• ua ır m 

uzarc an uçuıı ır tayyarenın b n:ı:İn lıuluıunu al cıl ndirm l• 
muvaffak olmıııtur. 

Hee ,ene olduğu gibi bu sene dahi Tige< VI 260/8!0 C. U. morkah iki mo• hklar• bir Çin ,eyahatlnde, iki ,ene ,.,. 

Hendon manevralannd• en yeni tipteki töcden a!,yor. Yerde yürümek tcrtiba- fmda ,oo m,l •on frankton fada masral 
!ngill< ,skeri t,yyareled eskilerinden t,nm tekerlekleri ile baeoklan tayyare ettiklerini söylem k kofidlc. 

Bir a ·d nb ri Fr n ızlar, kendi m m• 
lckctlerind yn amakt ol n Polon alı 
bir kaş fın, Dunikov kınin ölüm u:.u 1 

keşf ttlğind n, . ani uzakl n mu •y n 
cisim! ri ·akan v k ndi !ne •ak! n 
bütün canlı ' ratıkları (mahlttkları) öl
düren bir ıiyayi me •dan çıkardı ın • 

ayn ve toplu 
0
10,ak gösterilmiılir- Ma· uçuşt, iken idrolik bir surette hareke! 

nevrolarm bu hususiyeti lngili< bava I teknelerinin içine çekiliyor. Tay •,renin İtalya 
mühendisliğinin kudretini gösteriyor. burun ve kuyruğu üzerinde bulunan ka

~yni zamanda yeni tip tayyareler yap- palı ve mih,·er üzerindeki kuleler ma

rnak için teşvik oluyor. Avrupadaki po- kinelitüfck içindir. Pilot mevkii ta 

Uluslar Kurumu
nun kararından memnun 

olmadı 
dan bah diyorlar. 
Doğrusunu öylcmck l zım 

litika vaziyeti dolayısile İngiltere dev- mamile kapalıdır. 
Jetinin askeri hava kuvvetlerini son de- Bomba istifleri için tel ~ bckcsi ö • 

( Haştarafı 1 ind ıohifedeJ Dunikov ki pek t k ndi ıne gıiv n (iti• 
mad) göst ril c k bir d m de ıldir. 
Çünkü bundan bir miirld t vv 1 buna 
b nıer önemli (muhim) bir keşifle bu
lundu unu iddı d r k tccrub . p -

M. Edenin diyel}t tırma ı v ba kalarının paralarının z. 

2 - F ran ız • \ngi1iz müna eba • 

tı da salah bulmuş ve bu müna ebat 
İngiliz - Alman deniz uilaşmasının 
akdinden evvelki zamandaki h lini 

almı tır. 

recede ço.i'{aıtmak ve genişletmek mcc- nündeki kı mın dahilinde yer hazırlan
buriyetinde kalması da yeni tip tayya- mıştır. Kanadlann geni !iği bir uçtan, 

relerin çoğalması v~ ilerlemesi_ için bü• ı diğer uca kadar 26,8 metrodur. Uzun

yük bir sebcb teşkıl etmektcdır. luğu 24,7 m trodur. Yüksekliği teker _ 

Bu itibarla bu seneki yeni tip tay - !ekleri yerde oldug·u zaman 5 95 t• 

h 
'h t . d" ' mc 

I 

yan olmasına b bi ·et v rm ınrt n 

.ondra 4 (A.A.) - M. Eden rad- 1 h • 

l 

do a ı ma kum olmu , hap! an y gir• 

yo i e yayılan bir söylevde demi tir 
ki, mi , bir müddeıt nberi böyle ,.va (•d· 

.. dia) larda bulunmaktan .. az gcçmi tı. 
lerı·n du h ol 

I 
U unikov kinin ava (iddia) sına cıö-yareler er cı e çe zengın ır. rodur. 

Bunlardan bazıları, fabrikalardan ilk K dl "k 1 .1 . . .

1 

.. ana arı yu sc tı mı§ olan di • (?.r iki 

öefa çıkmı ve 1 k tccrubelerini burad.a 
yııpm• ııırdır. Fııbrlkalarınıı 1ngılt re 
Hava Bakanlığı tarafından apılıın bü. 

yük siparişler kazandıran bu tay ·are
Jer gerek idari kabiliyeti, gerek in~a 

tarzı ve planı cihetinden büyük terak
ki göstermektedirler. Bunlar «bombar

öıman ve nakliye•, «her türlü vazifeye 

mahsus tayyareler•, «başaşağı uçuş 
bombardıman tayyaresi•, «muharebç 

dan •apılmıgtıı. (Bristol) un tek satıhlı 
tayyaresi P gasus markalı iki motorle 

tahrik edilmektedir. Tek tekn li olup 

kanadlan dahil olduğu halde ba tan -

başa madenidir. Yere inerken suratı 
kesmek ve diiz uçuşta zaviyeyi artır -

mak için iğiliş kanadcıkları bord de 

fintc üzerine konulmu tur. Tel b • 
kesi burnu üzerinde bır mnnikclıtüf k 
kuleciği ve gerisınde bunu idare d n 

mevkii vardır. 

tayyaresi•, «ayni zamanda kara ve de
niz tayyaresi• ve «sahil istikşafına mah
sus kara tayyaresi• namı altında muh
telif sınıf ve zümrelere ayrılıyorlar. 

Mudafaa silahı c nahtııki iki maki-

Bunlardan yeri ,•e ecnebi zi •arctçi • nelitüfrkten mur kkebdir. Kanadları -

lerin dikkatini celbeden sınıfların ba • u l 
d k nın genişliği 29 28 metrod r. zun u u 

şında hem bombardıman, heJll . e as e- 20 58 metro ve yüksekligi 4,88 m t • 

ri nakliye vazifesini yapan yenı tayya· rodur. 
reler bulunuyor. Çok yük taşıyan bu\ Hcndley Page ta •yare ine gciıııce ta-

«- U devlet ara ındaki örüsme- D 
rumu er ne ure o sun, • h luııl . 4 ! " ld r bu ua annıak v patlamak k bil!· 

!anarak,,, Bu o ·· 1 • 1 n ' " ' m• "' '"" h 11 U· 
ı e • u c top· ti 1 1 . h dd . 

· g nı me ı-r sonuc ıı- zak m af d n tutulup t k if edıl"nc 
ınRdığı tRkdirde, andl ,ımR· 1 1 ktl , . sının hükiimlerin d" 8 ev en c r. 

111 
u o madd uı • 

leeekti,.• ' ket •· rin bie y,tdmm gib• ı ı, g6 t , eek· 
tir. 

Brükıelde göıt riler .öliim c:uııı• nın hik ;r i cp ye 
I3riik el 4 (Özel) - Genel I\• kidir. 1922 n nd bir 1n i\lr. mU • 

sın 21 inci yıldöni.imii miin ııebetile '1 ı ı I olan A. Rob rt ilk d f ol 

fn i t di.i manı kunıınl rı t r, fınd, n 
bugiin Briik ld büyük hir gösteri 

v, pılmı tır. Bu mün, betle it 
le ·hinde b, zı ö \ vl«-r v rilmi 

İtalya para arıyor 
~.ondr d çık n Daily 1 ler ld ıe • 

azıyor: 

1 ' nm 1 ,ondrada p r bulrn lı: ı· 
plı" ı bütün g yrctler netice ız \. l-

! talvan b nk !arının ubclrri Roma 
hiikiımetinin emri iiıerine Londr nm fi • 
naM I mü~ !erile konu rn }ard bu 

lıınmu \, rdır. 
Bu konum I r 

yardım etıni tir. 

1ı lyan d ıli~i d, 

tayyareler iki nevidir. Bie nevinm k•· ,.,mile ,giliş kan•de>kl•" ,~ y nki"' 
•adlan çok yüksek olup yerde ge,me- "ile mlieehheWic. T,yyaremn bucnund• ğe mahsus tertibah s,bitti,. Diğerinin\ ,·e ku ,ruğunda m,klnelil'j[ekl ' için 
kanadlan çok basLI< olup, yerde ge"ne- yerler vard,r. Kun·ei muh,rrlk si Ti • ğe mahsus tertibat• fü,umu holinde ç•· ger VI mark•h iki moiörle 1 ,nm olu· 

kilcrek tayyarenin gövdesine yapış • nuyor. 
maktad.r. Evvelkinden iki ve ikindsin- T•YY"' ilerlerken hov• muk" me· 
den bi, tayy,ee teşhir olunmuştur. !ini asg,rl hadde indu-,nek için, inşat ,. 
Bunlord,n her biri tam teehi,ath otu< <>nd• son derece itin, gO

st 
rllm~t,r. 

l ondra bankerleri 1 t fin 
durumunu ok ciddı bu rı i ı 
hangi eni bir i tıkraım ıehlıkcli ol kan tind clırl r. Du"''ıoı.ı,ki, icad ttili makin il ~ 

H bcr ldtım11 gor , İn iliı B 11- cıinin balkonundan u:ı;aktaki bir mad• 

ka ı cep ne ,e mühimmat 
5 

tın alın k i deyi yahmı •a çal ı ,yor 

Kayseride güzel bir Biçki ve c;(n _it odün p r l'remiy ce - mi k . 

bı\dı Runun iiıl'rine \,ütün ko • 

al mi lıır 
f al -
1 Fııktİn·· Ban nd 

r d md n o orclu 

Nakiş Yurdu 

. . 

!UZU 

ıı ·ni duru 
ol m dı. 

ittcnb ri .ölü 
ı ı I h r 

ı fla ki 
A fl r 
t \'l 

, rıb 

«;nİn h1ı nç , re kam; nun 
ı mu !un ır. hu ul il .,k mu m le · m rl ---- ~.:.:,:::.:.:.:.::...----~-...'!_:_~.~' 

n ı memll'kel ce 
ık\ rı halıt'rlrr od 

emek nı ·eti nn ıi · de 

ndır · · 

um 
olini 
r siir d 

ık 

.. (', 1ı ı-\ 
lırctıne k r ıl le ıı p 1 

an 90 m ) · • 

-Yurdda• mezun olanla,dan bir k""'' öğcefmenlerle beraber 'k bi, m,b lı Ü • 
Kayseri (Özel) - Bur.~d~ t~h~il mü~-ı ,ergid•k, ,nechkl ,de goruım ktcdlr. '° ı,m m• " u. Bu du,,,m 

Qeti iki yd olan ve her turlu d•k•• nak•ş Bu n,r., ,. ıne ,«ter korş• d_ lı 1 " "' mub ı 
ve biçki üzerine tedrisat ;apan bir yurd \ rek Yurd Dır kloru Fn ma 

1 
,•e g r l·s 

1 

ok orl tır. 
1 

in 

n 

\ 

vard"· vu,d, bu sene ,Ik me,unlanm •eni m ,un ol nl,nn tebnk ,m • gUnl"d' 1, le 1, ku , oi 
,ermi ve bu munos betle de Mimar s,- imkan> ,oktu,. Yu• d, ikmct ı ,ı d v• ilum m ddcl,no iti,. li hUkô, 1 il 

n'" okulunda gnyet gü, 1 b.r sergi ,ç- , me g,rerken. t,hbl rin ,m h hm m> tu. dbi, o m•ıhr. sergi gorülmegc d ğer bir r- 1 u v " beti, onun bu mu " ,.ı, 1. 1 m• 1 ne , 
dl<- Talebelerm mesleki k•bili •etl<'I • h tesu-i goster , en u, I ,r • ; e k ,o,lukl ,,, ,n • \ k ın 

urı D mırdır 

uin ink>ıafmda yurdun yaphğ, tesi, ,o\d,r. buokt,gm• • P t ıme tc "du. Buu 

~EQGON 
Billfl~RA 

Kar ılık 
t'olony nın, en Y mualıede~ıle fh • 

y ını mütcalcıb, muvakkat hükumet b kanltı~ı ctmi ol n ünlü pi ni t Pa ~ 
d? skı, hundan birkaç yıl evvel feci 
hır ur ile ölen mi' hur kundur f b "k .. .. B rı a• 
tor_u al tar fından, bü ük bir ölene 

ç ınlmı tı. 
. Y mektrn ~onr • d Yetliler ~ıılon c• 

çıp. !,,• le _hvelerini i eri mez, B ıa, mi _ 
f ırme hıtabl : 
h ~z.iz Ü _ıad 1 d di: ıan atiniıd ki 

me arctınıze bır d h ha r n olınaklı -
ğımız i in, hi1e, pi noda bir ey çalar -

ıınız, dei~ıl mi"> 
Bu old ileri ürü len bu teklıf e içer· 

\!'melle 1, r'b r, p dere\ ki kalktı, pi -
yano ge tı ve güzel hir parça çaldı. 

Derken rada~ on he gün geçti. Bu 
efer, p d reY kı, B t yı d et ettı. 
. ~-fr -~ n. knlkıl,n .. a. ~İı.metçilerden bi

n, gumu bır tep ı uzermde, bir çift ki 
kundur getirip, Bat uz Ilı. 

Mi fırinin l biati! ö terdiği h yret '• 
k r ı ında P dcrev ki gülüm i erek. 
• _Aı.iı fabrik tör I dedi: z n . ti _ 

nızdc~ı m h retinize bir d h h yr n ol• 
m. klıg~mız ic;in, u ki kunduralarıını ta• 
mır dı, erir iniz, de· il mi?. 

OTVKCV 

Boğazların tahkimi işin • 
de yanlı bir .. · nce 

( Ba makale ııam) 

s~; def 'F ge en ni nd • rede, İn• 
gıhtlı:c~c.. ran • ve İta! oğ zl nn 
l ·ımı me ele inde bize kar 1 • 

(cephe) aldıkları z man ov et 
g. n~ ?izi~ i tl'ğimizi de teklcmi tir (t le· 
hımızı l ·ıd tmi tir). 

Deylı 'k P • §Utan bir nokt v. 
Sov etler Boğ I cim ( tic ret) gc--

mil~rine d İm . çık olm mı i tiyorl r. 
~og zlann tahkımatı i e t;c ret ile -
rıne ~- r ~ ?cği~, h rb g milerine ıdır. 

ku Lızım tı r l geınil rinın clc--
orku~uz oktur ve hiz, bunl n, 

tah ımat olm d n d Boğ 7. _ 

İrimi chilıriz. Ban z m nın• 

gemıleri, bu ünkü rejimde de 
- ılard ge ebilirlcr. H rb 

Bo rı zaten t lıkime 
mız r. O ı. t bii, dü m n• 
ızın ne h rb, ne tecim gemilerini ge• 

e iz. Bit r H rın i e t im gemileri 
lı rb gcmıleri de bu ünkü nd • 
.. rb nmd el hi 8 

ıl r<lır. l• k l 

I • ilrrinin ·ı ürki e lı rbeder• 

.1~ ~ n ge mel eri iç' • 
ım edılnıi 
z kıyıl rı, 

1 İm edilm ' 
• o- z 

•in d"k 

ruz, ı mil · 
nı d f 

n 1 
k 

I iZ ı 

rül' i 
r Bo d n 

· ınin gc ebı 

.' . . ı b kınımd n, 
ım h1<;bır e orkumuz 
k l'zımdır. e, bizım 

b rıı 7. m mükemmel 
etmemiz. bi imle h rbctmek 
mı. n 1 utiın cbl ti rin ı İn 

letlcrın b, ıncla, imdi 
rdır. 

mı · e 
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8 CUl\-muRİYET 

Galatasaray Macarları dün 2 -1 mağlup etti 

Moda koyunda yapılan yelken yarışlarından güzel bir görünür 
(Ba:, tarafı 1 inci •ahilede) 

Necdet §eklindeydi. 
Galatasaraylılar rüzgara karşı oyna

malarına rağmen Uypeşt kalesine ak- ' 
rnağa başladılar. Macarlar iki defa kale
cilerine pas vereceklerine topu kornere 
attılar. Fakat bu kornerlerden istifade 
edilemedi. Uzunboylu Macar kaleci kor
nerden atılan topları kolaylıkla tutup 
uzaklaştırdı. 

Galatasaraylılar hücumlarını bilhas• 
sa Münevver vasıtasile inkişaf ettiri -
yorlardı. Fazıl, karşısındakilerin iri vü
cudlerini, çabukluklarını gözönünde tut
madan pek ağır ağır çalım yapmağa kal
kıyor ve neticede ya topu kaptırıyor ve 
yahud fevkalade enerji sarfile atlattığı 
oyuncuların arasından sol açığa ver -
rnek istediği paslar ayağında kuvvet kal
mamasından gayet kısa olarak iyi yer 
tutan Macar sağ bekinin ayağına gidi
yordu. 

Bu devrede top, sol açık Danyala sa
yılabilecek kadar az gitti. 

Galatasaraylılar bu devrede akıllı ve 
topu durdurmadan yerden oynadıkları 
müddetçe hakim oynadılar. Bu arada 
Macarlar da boş durmuyor ve bir gün 
evvel hiç maç yapmamışlar gibi ga:vet 
canlı bir surette oynuyorlardı. Fakat ka
lecile, iki bekin güzel oyunları ve ye
rinde müdahalelerile Galatasaraylıların 
kalesi tehlikeli vaziyetlere girmiyordu. 

Dün yapılan Sutopu müsabakasından bir enstantane 
Necdet çok mühim bir fırsat kaçırdı. az pas almağa başladılar. Münen er bır
Derinlemesine bir pas alan Gündüz Kı- kaç defa şüt atarak, Macar kalecisini 
lıç kaleye sarktı, kaleci yerinden fırlı- yoklamak istedi. Fakat bugün çektiği 

yarak bu hücumu karşılamak istedi. şütler bizim bildiğimiz Münevverin şüt
Gündüz Kılıç çok yerinde bir hareketle leri değildi. Top biraz kuvvetsiz ola -
topu kaleciden atlatarak" kendisile be- rak Macar kalesinin yanlarından avuta 
raber ko an Necdete verdi. Necdet to- gitti. 

pu önünd tabak gibi açık duran boş ka- Galatasarayin birinci gôlii 
leye atmıyarak yüzde yüz gol olacak 12 nci dakikada berabere vaziyeti te-
bir fırsatın kaçmasına sebeb oldu. min etmek için çırpınan Galatasaray 

muhacimleri sağ taraftan yaptıkları bir 
hücumda ortalanan topu Fazıl yakala
dı ve hafif bir vuruşla ağlara takarak 
1-1 beraberliği temin etti. 

Galatasarayın ikinci golü 

Galatasaray dün iyi bir ,yun ayna -
yıp biraz da şans olsaydı Macarları da
ha büyük farkla yenebilirdi. 

Dün yapılan yüzme 
müsabakaları 

İstanbul yüzme birincilikleri ıçın ya
pılan tasfiye müsabakları dün Moda 
havuzunda yapılmıştır. Alınan sonuç -
lar şunlardır: 

100 metro serbest erkekler: Birinci 
Galatasaraydan Halil 1, 8, 6, ikinci Ga

latasaraydan Orhan, üçüncü İ. S. K. dan 
Mahmud. 

100 metro serbet hanımlar: Birinci 
1. S. K. dan Leyla 1,48, ikinci Beykozdan 
Krisanti. 

100 metro sırtüstü erkekler: Birinci 
Beykozdan Agah 1,23,5, ikinci İ. S. K. 
dan Fikret, üçüncü Beykozdan Fuad. 

200 metro serbest erkekler: Birinci 
Galatasaraydan Halil 2,36,8, ikinci İ. S. 
K. dan Mahmud, üçüncü Beykozdan A
gah. 

Türk bayrak yarışı: Birinci Beykoz 
6,16,4, ikinci Galatasaray, üçüncü İ. S. 
K. 

400 metro serbest 'erkekler: Birinci 
Galatasaraydan Halil 5,56,2, ikinci Ga • 
latasaraydan Orhan, üçüncü Beykozdan 
Safvan. 

200 metro kurbağlama erkekler: Bi • 
rinci Beykozdan Ömer 3,38, ikinci Bey
kozdan İzzet, üçüncü Beykozdan Torna. 
4X20 bayrak: Bi'rinci Beykoz 11,37,15, 
ikinci Galatasaray, üçüncü İ. S. K. 

1500 erkekler: Birinci Galatasaray -
dan Halil 24,26,1, ikinci Beykozdan 1'.,u
ad, üçüncü Galatasaraydan Cihad. 

Kuleden atlamak: Beykozdan Hak -
kı 47,14 puvan. 

Tramplenden atlama: Birinci Bey -
kozdan Fahri 110,56 puvan, ikinci Bey
kozdan Şeref. 

Hanımlar arasında tramplen: Birinci 
Beykozdan Krisant 20,18 puvan. 

Su topu müsabakası: Yalnız Galata -
saray ve Beykoz iştirak etti. Galatasa -
ray 7-3 galib geldi. 

Yelken yarışları 
İstanbul birincilikleri için Modada 

yapılan yelken yarışlarında şu neticeler 
alınmıştır: 

Birinci Demir Turgud İ. S. K., ikinci 
Şeref Anadolu, üçüncü Sadi 1. S. K. 

Bu müsabakalara 9 şarpi iştirak et -
mi tir. 

Ankarada bisiklet yarışları 
Ankara 4 (A.A.) - Ankara bisiklet 

heyetinin 2 nci ve 3 üncü sınıf koşucu
lar arı>sında tertib ettiği bi.siklet yarışı 

5 Ağustos 19~ 

Donnayı fena atlatınıştıl 
Casus kadının, Amerikalı gencin cebinden aŞ~ 

vesika, kendisini aldatmak için uydurulınııf 
Bella, Donna bardan çıkarken etra

fına baktı, tektük müşteriler, bardaki 
kadınlarla haşhaşa ve adamakıllı sar • 
hoştular. Otelin holünde İse kimse kal 
mamıştı. Soğuk Amerikalılar da git • 
mişlerdi. Hemen asansöre atlıyarak o • 
teldeki odasına çıktı, duvardaki elektrik 
prizine küçük bir su kaynatacak soktu; 
su kaynamağa başlayınca, zarfı ustune 
tutarak buğu ile hiç bozmadan açtı. 
Zarfın içinden, resmi Amerikan tahri • 
rat kağıdları büyüklüğünde, dört kat e
dilmiş bir kağıd çıktı. Bella Donna, ka
ğıdı okur okumaz, gözleri bir zafer ışı
ğile parladı. Bu, Amerika ordusu Baş
kumandanlık karargahındaki G. 2 ku -
mandam, yani İstihbarat dairesi şefi Ge
neral Molan tarafından İsviçredeki A -
merikan gizli istihbarat şubesi amırıne 
yazılmış bir emirdi. General Molan, İs
viçre Amerikan istihbaratı emrinde ça
lışan bütün Alzaslılarla Alzası tanıyan 
ve Alzas lehçesini konuşanların hemen 
Belfordaki 6 ncı kolordu karargahına 
gönderilmesini emrediyordu. 

Bella Donna, kendi kendine: 
- Taarruz ve İstila ordusu için istih

barat zabitleri ve casuslar İstiyorlar, de
di; tam bizim şefin öğrenmek istediği 
şeyf 

Vesikanın lotoğralisini çektikten 
sonra 

Bella Donna, Anversde, Matmazel 
Doktörün mektebinde, casusluğun bü -
tün marifetlerini öğrenmişti. Hemen su 
ısıtacağın kordonunu elektrik prizinden 
çıkardı, oraya dolabdan aldığı kuvvetli 
bir ampulü taktı. Mektubu ampulün kar
şısına, duvara tesbit etti, küçük fakat mü
kemmel olduğu bir bakışta anlaşılan bir 
fotoğraf makinesi çıkarıp bu kıymetli ve
sikanın iki resmini çekti. Sonra General 
Molanın emrini tekrar zarfına soktu, 
zamkla yapıştırdı, ampulün yanına tu -
tarak nemli zarfı güzelce kuruttu; he • 
men bara koştu. Bu kadar işi beş dakika 
içinde becermişti. Bara geldiği zaman, 
Amerikalıyı oturduğu kanapeye yaslan
mış. kafasını arkaya atmış uyuyor, bul
du. Delikanlı, giderken angi durum a 
( vaziyette) bıraktıysa gene öyle idi. 
Barınan Otto, kadının geldiğini görün -
ce, hemen yerinden fırladı, elindeki iki 
kadeh kokteyi masanın üstüne koyduk -
tan sonra, dimdik durdu. Kocaman vü
cudü, kadınla Amerikalıyı - şayed var
sa - meraklı gözlerden gene saklamıştı. 
Bella Donna, zarfı, delikanlının cebine 
soktu. Sonra, onu sarsarak, neşeli bir 
sesle: 

dı. Fotoğraf plaklarını uzata:;\ ta,r 
- Buyurun, dedi; Am~n değil: 

ruzu hakkında, size kur~ laf bilİ1et 
kıymetli bir vesika getirdı~• ~~ ~ 
liyakatimden şüphe ettiğinıı ıçın, ha~ 
benden özür dilemelisiniz "~ •ı 

)'sını · 100 mark fazla para verme 1 

Almanlar aldanmı,t•~ 
Bu esnada, acemiçayl~k ·bbar•I 

kalı da, Berndeki Amerika ı5t1 
besi şefine şunları söylüyordu: koYd~ 

- Bella Donnayı kafese . ı,oıf 
fakat bir an geldi ki az kalsın, ıtbr,ı'_ 

1 · · araŞ 
luyordu. Kadın, İç ceb ~rırnı diJııİ 
beni öyle gıdıklıyordu kı ken 
tuttum. 

Şef. başka şey dü~ünüyordu I ~ 
- Barınan Oltonun A~1::an aröre• 

bına çalıştığı tahakkuk ettıgınedS guı' 
bara, biz de bir garson yahu ,.J 
koymalıyız. I"'~ 

Almanların; Be!Ia Donnanırı b~ 
gözlerini sevine ışıklarile parlata·~nkİİ 
lanı, yuttukları muhakkaktır. Çu ~ 
zasda değil fakat Sen Mihyelde ~ 
Amerikan taarruzu sonucunda (bı. / 

• l ' 
sinde) ele geçen Alman esirlerı g I t) 

tareke esnasında Alman istih~ara ~ 
bitleri de, meslektaşları Amerık•, ki 
barat zabitlerine, bu İşte al~~n~f ıJe 
itiraf ettiler. Ayni zamanda, Itılıl k• 
!etleri hesabına casusluk eden bj~ 'JI 
kadın da, Amerikan hilesinin A :~ r 
atlatmağa muvaffak olduğunu ta 
dip bildirmişti. aJt' 

Yurdaever bir Fransız k ~ 
Bu kadın, Bella Donnanın t .,.ı' 

zıddı bir tipte ve ruhta idi. Bu, il' 
perver ve cesur bir Fransız kadın~ , 
kadar cesurdu ki dört harb senesİ111' 
harebe mıntakasında, adeta AlıJI"' 
bitleri içinde geçirdi ve oradan .''' 
daşlarına önemli haberler gönderıl' 
du. ,. 

Harbden önce, bir Amerikan :,ı, 
tihbarat memuru, yani casusu, ~ 1 

te tarafında, Alzas dağları ar asır,;_ 
yük bir şatonun sahibi olan bil 
tanışmıştı. Kocası Alzaslı old • 

f r r i e m nlar ta afırt ;,,e' 
altına alınmış ve Ruslara karşı ~~ 
rilmişti. Bir Alman generali erk~ 
biyesile birlikte, şatoda ikamete Jtı 
yınca, yurdsever Fransız kadını 
vinde kalmıştı; Almanlara hizıne~ 
için değil; fakat onları casus]aıll8 Oyun ilerledikçe Galatasar::ıyın baş

langıçtaki hakim oyunu yavaş yavaş 

kaybolmağa yüz tuttu. Mac~rlar karşı
larındakilere havadan oyunu kabul et
tirmişlerdi. Bu vaziyette de topa en çok 
onlar vurmağa ba§ladılar, bununla be
raber hakimiyeti tam olarak alamadı
lar. 

Galatasaraylılar bu kaçan fırsattan 

büsbütün hız alarak boyuna sağdan hü
cum yaptılar. Bu seferki hücumlar ka
leye kadar dayanmağa başladı. Fakat 
kale önünde yavaş hareketler, tered -
düdler yüzünden bir iki mühim tırsat 
daha kaçtıktan sonra devre 0-0 bera -
bere biitti. 

İkinci devre. 

Tekrar hücuma geçen Galatasaray
lılar 17 nci dakikada Gündüz Kılıcın a
yağile ikinci ve galibiyet golünü kazan
dılar. Kadriden derinlemesine bir pas 
alan Gündüz topla kaleye ilerlerken Ma
car kalccile çarpıştı. Top ikisinin orta
sında olduğu yerde dönüp dururken 
Gündüz Kılıç Macar kaleciden daha ev
vel davranarak ikinci golü yaptı. 

1 
- Çok uyudunuz azizim, dedi; u -

yanın bakalım. Haydi gidelim supe ede
lim; karnım acıktı. 

Berrak ve açık havalarda, ~ 
dürbünlerle Hartmannsweilrko~f r.ı. 
sinden kadının şatosunu ve mUJ,:jjl". 
nı görebiliyorlardı. .Şatonun b .... 1: 
çamaşır kurutulduğu zaman, f r., ,1. 
iplere asılı çamaşırların cinsinde~• t /. 
sından ve asılış tarzından mana•~ 
ryorlardı. Yorgan ve yatak çı ot' 
yastık örtüleri, renkli çamaşırl8.f' de et! 
gömleklerin herbiri bir mana 1 1 ıD rr 
ği gibi, yanyana asıldıkları ı•!° r 'i/. 
adeta harfler ve kelimeler gibi bıfe bıl ~ 
le teşkil ediyorlardı. F aransııJar, set'.t 
retle, Alzas...!,aki muharebe hatla~~
sinde Alman kıtaatının hareke~le 1o5ııJl:h 
iyi takib ediyorlardı. 1918 agus tef:, 
Almanlar, Amerikan taarruıun~,.,e~ 
edileceğini sandıkları Alzasd~k~ t k{ 
lerinin gerisinde bulunan, Mul .~jşl~ 
basına bir ihtiyat fırkası getı 

I 
yık 

Bunu, şatodudaki Fransız kadın a,ırl~ 
mış ve kurumak için ~sılmı~ ça":ne~V , 
dilile Fransızlara bildirmiştı. 1 13 ;. 
lılar, diğer istihbarat vasıtalar! ebir • , 
ğustos günü, Mülhuzda gene •n ~ır 
başına yapıldığını ve hastanel_e~ı '0ıe , 
kalardaki paraların Ren nehrını~eJ!lııf t 
rafına taşındıklarını ve devldetklaflll' 
larının da kaçmağa hazırlan 1 

31 inci dakikada Galatasara ·Iılar ge
ne sağdan bir hücum yaptılar. Macar -
ların sol beki on st!!kiz çizgisi içinde N ec
detin Münevvere verdiği pası elile kesti. 
Hakem penaltı cezası verdi. Fakat Mü
nevver bunu pek fazla köşeye atmak is
tediğinden topu direğe çarptırdı. IBu 
güzel fırsat bu suretle heba olup gitti. 
Bu arada şunu söyliyelim ki geçen gün 
geçirdiği deniz kazasından manen ve 
maddeten sarsılmış olan Münevver dün 
iyi bir gününde değildi. 

Bundan sonra oyun tekrar Galata -
saraylıların nisbi hakimiyeti altına gir
di. Fakat hücum hattında oynıyanlarm 
anlaşamaması, birbirlerini görememesi 

yüzünden akınlar Macar kalesine da • 

yanmadan kırılıyordu. 

Devrenin sonlarına doğru sağ $!Çık 

Rüzgarı arkalarına alan Galatasa -
raylıların hemen hakimiyeti tesis ede
cekleri beklenirken Macarlar şiddetle 
hücuma geçtiler. Galatasaraylılar biraz 
durgunlaşmış ve şaşırmışa benziyorlardı. 

Macarların golü 
Uypeştliler bu durgunluktan istifa

de ettiler. Osmanın solaçık yerinden 
falsolu, vuruşla kalesine orta] adığı to
pu Macar sağ açığı yakalıyarak kuv -
vetli bir şiltle gole çevirdi. 

Bu devrede Macarların birkaç gol yi-

yerek mağhib olacağı tahmin edilirken 

Galatasarayın 1-0 mağlub vaziyete düş. 

mesi herkesi şaşırttı. Oyuna tekrar ı,aş-

landığı zaman sarı kırmızılılar bütün 

hızlandılar, ileriye atıldılar. Bu sefer 

akınlar ortadan yapılıyordu. ~ki açık 

2 - 1 mağlub vaziyete düşen Macar -
lar esasen sert ve favullu oyunlarını 
büsbütün artırdılar ve hasımları için 
çok tehlikeli bir oyun oynamağa baş -
!adılar. Kasti olarak, karşılarındakini 
sakatlamak için ayak koymağa, itip 
kakmağa başladılar. Bu arada Münev
ver sakatlandı. Oyuna topal bacakla de
vama mecbur oldu. Arkasından Fazıl 

da bir tekme yiyerek oyundan çıktı. Ye-
' rine Süavi geldi. Biraz sonra Kadri de 

sakatlandı. O da oyundan çıkarak yeri-

ne Hayrullah girdi. Osman da daha ilk 

devrede bir tekme yiyerek sakatlan -

mıştı ama canını dişine takmış oynu -

yordu. 

Galatasaraylılar karşılarındakilerin 

vücud üstünlüğünden istifade ederek 

gösterdikleri sertlikten epey müteessir 

oldular. 

Fakat geride LCılfi i1e 0smanın can -

dan ve güzel oyunları sayesinde netice 

değişmedi. Galatasaraylılar da Beşik -

taşlılar gibi Macarları 2 - 1 yendiler. 

Galatasaray takımı dün kendisinden 

beklenen oyunu oynadı denilemez. Bü

tün takımın nefesli olduğu oyunu baş

ladıkları gibi bitirmelerinden belliydi. 

Yarışlardan diğer bir görünüı 

bugün Akköprü - Orman çiftliği yolu ü

zerinde yapılmıştır. Heyet, bu yarışı ter

tib etmekle bölgeye birçok yeni bisik -
)etçi kazandırmış oldu. 

Bilhassa ikinci sınıf koşucular 

arasında olan 5 kişi yarışa iştirak etmiş 
ve çok heyecanlı olmuştur. 15 kilo -
metroluk asfalt yolu 25 dakikada ko -
şan gene bisikletçilerimizden ilerisi için 

çok ümidler beklenebilir, 

Teknik neticeler: 

Küçükler arasında. 

Çankayadan İsa birinci. 

Demirspordan Mustafa ikinci, 

Demirspordan Hasib üçüncü. 

İkinci sınıf koşucular arasında: 

Ankara gücünden Faruk 25 dakikada 

Fgkat çıkardıkları oyun iyi değildi. Ta- birinci. 

Amerikalı, bir iki defa tekerrür eden 
sarsmalardan sonra gözlerini açtı, şaşkın 
şaşkın etrafına baktı, sonra kekeledi: 

- Ne!.. Ne var? 
Bella Donna: 
- Ne olacak, dedi, çok uyudunuz, 

haydi kalkın da gidip supe edelim. 
- Sahi çok mu uyudum? 
Hemen endişe ve telaşla elini yeleği -

1 nin İç cebine soktu; sonra derin bir nefes 
aldı. Bella Donna gözlerinde çakan 
menuniyet ve zafer şimşeklerini söndür
meğe, göstermemeğe çalışıyor, güzel kiı
piklerini aşağıya doğru indiriyordu. Bar
dan kalkıp otelin lokantasına geçtiler. O
rada, güzel kadın, bir Rustan ziyade bir 
Amerikalıya yaraşan acele ile lokmala
rını çiğnemeden yutarak, yemeğini ça • 
bucak bitirdi. Sonra itizar etti: 

- Müsaadenizi rica edeceğim. Çok 
yorgun ve biraz rahatsızım. Yatmak is -
tiyorum, allahaısmarladık. 

- Güle güle matmazel, · gene görü -
şelim. 

renmişlerdi. 
(Arkası var) 

Bella Donna, soluğu şefinin evinde al-

(:_ıs_t_a_n_b_u_L __ B_e_le_d_i_y_e_sı_· _, _a_n~ 
Seneli1' )fıı":":a!J 

muaınıneıı teıısP'" 
kira•• 

Sirkecide Hocapafada Ebilııüüd S. eski 7 yeni 9 
numaralı dükkan. 324 
Kumkapı Nitancı M. Mollatatı S. yeni 38 numaralı 
dükkan. 60 

kımda güzel bir beraberlik görülmü - Ankara Gücünden Şükrü 25, p. la 

Osküdarda Hayreddinçavuş M. Ferah S. yeni 13 
No. lı bir odalı Hayreddinçavuş mektebi. 
Süleymaniyede Hocagiyaseddin M. Cami S. yeni 13 

Şarpi yrışlıırından bir görünüı 

yordu. Hücum hattında Münevverle ikinci. 

Necdetten başka birbirlerile anlaşan o- Ankara Gücünden Mustafa 25,56 da • 
kikada üçüncü gelmişlerdir. 

, yuncu yoktu. Gündüz Kılıcın mükem -

mel bir futbolcü olabilmesi için atle - Futbol heyeti toplanıyor 
tizm antrenmanlarına fazla ehemmiyet İstanbul Futbol heyeti önümüzdeki 

vermesi ve mutlaka çevikliğini, süratini çarşamba günü Beyoğlu Halkevindcki 

artırması lazımdır. mıntaka merkezinde saat altıda ilk top-

Hafbek hattı canla başla oynamasına lantısını yapacaktır. Futbol heyeti üye

rağmen vazifesini yapamadı. Beklerle ]erinin çarşamba günkü toplantıya gel-

kaleci iyiydiler. meleri rica olunmaktadır. 

72 No. lı 4 odalı Meşeddin Mollagurani me~resesi. 60 
Küçükpazarda Hocahayreddin mahallesinde Mek• 0 ,ı, e' 

teb S. yeni 4 No. lı Abdüsselam mektebi. 6 ııer 936 9
1
!' 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirası yazılı 111aha açık artt,~ 
nesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı a_~rı re ıe"~ı a , 
maya konulmuştur. istekli olanlar şeraiti anlamak 11

~~Jl de htıı,et 
M··d·· ı··v.. ·· t t 1·d· A t.t ·r-ek ıç I bera u ur vgune muracaa e me ı ır. r ırmaya gı ••· k bi e 
larında yazılı muvakkat teminat makbuz veya ıne t:,a1ıdıt4ı36), 
6/8/935 salı günü ıaat 15 te Daimi Encümende bıı1~f.. 1 
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CUMHURİYET 

5 Ağusto 1935 
• 

İyi Bir Daktilo 
isteniyor 

Cum iyet e kez ankas nclan· 
On sene ve daha f zla nıüddettenbe • h·bl . t f • 

d 

~ d I rı sa ı erı ara ınd l ma ıgın n o ayı Mevduatı Korum k 17 . . n ranı . sene :zarf ınd sahibi ri veya . 1 • . b. h 1·f " anununun ıncı m cld . v rı erı t raf _ı mucı ınce mu t ı bank tar t raf d b k d esı ra?:ı suretil idar m rke • b I . • ınn n evrakı müshile •L· 
. h.bl . . ın an an amıza evredil d ki zı ve ,u e erımız .. ıu• nıyalm sa ı erı, cınıı ve miktarı a ";. d .. t .

1 
. • n ay• mrı arı lhkdirde mez:ku' k e mur caat edilerek alın 

l b . •' a go •" m, '" M r ' onu•u• 17 . . • 
! u ay•• at ba•k ru,za denedildikle,i tA'ihte• .itib ik• • ,y, V kileli hozi•e i• ••tik I d mc~. mo~de ; mucibi•ce 1 S M I ADRES l ' • olunu,. a • mg, alakododua ili• 

Bay Kostantin 
Karaköy tzmir oteli 

Liman İşleri Umum Müdürlüğünden: 
As~a.ri be! sene büyük bir ticarethane veya bankada çaliş • 

~•ş bırınci sınıf daktilo kabiliyeti haiz ticari muhaberat usulle• 
rıne tamamen vakıf bir daktilo alınacaktır. Müracaat edenler 

Bayan Nesime 
Vefada imaret o kak 

Bay Rauf Bay Ahmed Ye•iköy O m .,.; mahalle•i 
Kızıltoprak Selamiceı,mesi 

Osküdar Selimiye Helvacı sokak 

a ır musa a a yapı aca ve en yüksek not alanlar ara· 
Bayan Liitfiye 

arasınd b" ·· b k l k sı.~dan yabancı lisan bilen tercih olunacak ve ücreti kabiliyetine 
gor~ teshil edilecektir. Müsabakaya girmek istiyenler ellerin • 
dekı vesaik suretlerini bir talebnameye raptederek 5/8/935 ak• 
şamına kadar Liman hanında Umum Müdürlük Kalemine mü • 

I B o· · · av ımıtrı 

racaat dmeleri ( 4463) 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlllm 
afıa Vekiletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i,: Malatya Vilayetinde Malatya • Elaziz 

Yolunda betonarme Memikan köprüsü inşaatıdır 
tn,aatın keşif bedeli «24,000» liradır. 
2 - Bu işe aid ,artnameler ve evrak ,unlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umunıiyesi, 
D - T esviyei türabiye, ,ose ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ,artname, 

F - Keşif hulasası cetveli, 

G- Proje. lstiyenler bu şartnameleri ve evrak1 120 l<uruş bedel mukabilinde 
Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden alabilirler 

3 - Eksiltme 13/8/935 tarihinde salı günü saat 16 da Ankarada 
Nafıa Vekaleti binasında Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «1,800» lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan bafka a,ağıdaki vesikaları haiz olup gös -

termesi lazımdır: 1 - Ticaret Odasına kayidli bulun·duğuna dair vesika, 
2 - l,teklil<' y•P"''' oldukları iılere •id veo•kal•rı gösiemek 

eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası 
alacaklardır. 

6 - Teklif mektublari yukari"da üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderile~ek mektubların nihayet üçüncü maddede yaz1lı saate ka • 
da• ••!"'ıı olm•" ve dıt za,lın ruühü, mum•le iy.ce k&patılın•ı ol • 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Cinsi ve mevkii 

lleyoğlunda Ta,lab•p•d• Kamerhafo• mahalle,••in 
lkikuyulu sokağında üç katta altı oda, i~i sofa ve sair 
tııüsteınilatı havi 27 numaralı kargir evin tamam1. 
lle;oğlu•d• Hü••Y•n•ğ• ınahall••i••~ Aka,c• •ok•ii•?· 
da dört katta yedi oda, 3 sofa, '3 hala, sarnıç ve saır 
müstemilatı havi 5 No.lı kargir evin yarı payı. 

( 71 ' 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

1800 

1313 

6 
F eriköyüncle lkincikısım mahallesinin Çiftecevi:zler so
kağında 137,89 metro ınurabbaındaki 50 numaralı arsa. 

« Beher metrosu», Yuka,ıda cin• ve mevkiler• yazılı yeder Lizala,i1'daki ınuhammen 
bedeller üz•r•nden açık •rıuı-ın• u,ulil• •at,lacakl"· l,teklile,i• 12/ 
8/935 p•zart••• gü•Ü ,aal on •ki buçukta yüzde 7,5 pey •kçeler•le) 

R 

(4?40 

müracaatleri. « .» 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlllnı 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 
ı Ek ·ı k l • Bolu vilayetinde Bolu - Düzce yolun· 

- sı tmeye onu an ıf: .1 d ·· .ıa 21 + 287 ••d kilometro ile 47 + 590 ıncı kı 0
"'~••

0 

ara"• .a u . 

k d 

·•k"'l k evrakı ke,fıye ve f ennıyesı 
ısım a 9961 metroluk ,ose so u ere l' ~ 

daire,i•de ••••• .. dır. Bu •nıaa .. D k•ı•I bedeli «22,l8
7

• ır ,r. 

2 - Bu it~ aid ,artnameler ve evrak ,unlardır: 
A- Eksiltme ,artı~ames; 
B - Mukavele projesi 
C- Nafıa isleri ,eraiti umumiyeıi . • t D - Şo,e ,a;,,;,.ıı e•a••Y••••• d••• f•••i ve hu•••~ ,ar nam• 

Bay Minas 

Bay Kosti 

Bayan Anika 

Bay Kadri Saim 
Bay Fehmi 
Bay Ni,ani 
Bay Abdullah 
Raya" Fatma Zehra 
Bay Zenup 

Bay Nikoli 

Bayan Veliçe 
» )) 

Bay M. Rauf 
Bay Vasil 
Bay Ko taki 
Bayan Fatma Vasfiye 
Bay Petro 
Ray Dimitri 
Bayan Asime 

Bayan Ay e 

Bay Mığırdıç 

Bay Ohancs 

Bay Li~d r 

Bay Parsih 

Bay M. Emin 

Bayan Cemile 
Bay Ali O,mar, 

Bay lsmail Hakki 

Bay Ahmed T vfik 
Bayan Emine 
Bay Cemil o-ıu Muıtafa 
Bay Abdullah 

Bay Ahmed Enver 

Bayan iffet 

Bay l mail Hakki 

ısay n Ugüıtın 

Bayan Saffet 

Bay Nuri 

Bayan Hatice (Bıı Esa'd kizı) 
Bay Necmeddin C vd t Pa,az 
de Bay Mustafanın ağaa, 

Bay Refik -

Bayan lr klı 

Bay lbr him 

E- Ke,if hulasası, silıilei fiat, nıesahal cetveller, 

F- Grafik k bT d 
l,tiyenl<' bu ,.,.ınaıneleri ve evrakı 112 kurut bedel mu • '

th 

• 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 16/8/935 tarihi••• cuına ıü•Ü ,.at 16 da olud• Hü· 

Bay Andiry,a 

Bay v_asil 
Bay Dimitri 

kUmet bi•a.,•da Nah• Müdürlüğü d••m••d• yap,lac•ktı•• 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakttr, 
S - Ek,.ltm•Y• girebilmek •çin i,tekl••i• 1664 fü• ınuvakk~-• to" ..ıoat venn••• bundan b•ık• •ı•iiıdaki ve,ikala'1 haiz olup go•ter• 

mesi lazımdır. 1 - Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika, 
2 _ (steklil<' yol ;.,aatmı yapabil~ek ikı•.;'.arı I enni•• bulund~ • 

ğun• veya bu evoaf, h•i• gö•••,ecekle,ö f •• memu.-u••• Naf ,a Ve : 
kôlet"nden veya Naha Müdürlükl«ind•• veya de.airi ,aire heyeh 

fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesikaları. 
6 _ Teklif mektubları yuka,ıda üçü•c6 ınaddede yauh •••tte• bi• 

Bay Hriııto 

Bay Tahıin 

B y Yusuf Z ki 

Bay Aleksandra 

Bay Hüs yin K"ni 
B y filip 
Bay Kigork 

BaY Ahmed Y ahy 

B y P tro 

•••• evveli•• kod°' Bolu Naf,a Müdü,lüğü daim••• getir.le,ek Ek· 
,;ltn>• Komi•yo•u Re•sliği•• n,akbuz mukabili•d• verilecekfü. Po•l• 
ile gö•de,ilecek mektubların •ihayel fiçüncü maddede y•z,h • te 
kadar gelm•• oJınuı ve dıt zarfın mühür mumile •yöce kapatılm•ı ol· 

ınası lazımdır. 
p~tad• olacali geci1cme1er kabul e'dilme1:. _ \ 

· e ni e ve ,artnameler Ankara, lstanbut, Zon • 
·· · · ·r. (4433), . 

B•f Avn· 
Bay Tevfik 

Samatya imrahor m halle i No. 112 

Betiktat Yenimaha11e Rum sok k No. 22 

Trabya Doğruyol No. 58 

Beyoğlu Kalvoncukulluğu Papaz.köpr" .. T f"k 
sokak No. 22 usu ev 

1 

Mevlevihane Mimarac m mahallesi 
Süleymaniye Sarıbevazıd mıth lleai 
Kale'kapı ınd Ö:z sokak No. 3 
Beşikta Valdeçe,m i 
Zeyrek Timorhane m h llesı 
Samatyada Balıkçıl r içinde No. 15 

Beyoğlu Çiçek sokak No. 15 

Beyoğlu Kalyoncukullu -u 

Anacl'!>luhisarı sahilhane 
Beyoğlu Defterdaryoku u No. 40 
Beyoğlu Tak im sokak No. 31 
Adresi malum değil 
Fener Kircmid mahallesi 
Arnavudköv Avanikola mPl- \lesi 
Gedikpa a Tatlıkuyu No. 15 

Be,iktaf Maçkada No. 4 

i\clresi malôm değildir 

Bak~rköy Andonaki ıokalc 

Galııtad&. latifhlln Söwüd ıokalc 
Odaba,ı Tarakçılar No. 50 

Süleymaniye Ta,odalarda 

T ophıı.ne Akarsu mahallesi 
Beylerbeyi Abidp fakötkü 

Bakırköy Telgraf MüdDrü 

Lal li Mol1aküıter mahalleıi 
Kı:ııltopmk No. 2 
Be ikta, Acıç tm No, 14 
Kabataf Fatmaıult n mah Ueıi 

T opliane Altunizade 

L - l li Kuyumcub htayif m h lleıi 

Kadıçe,mesi Y arhiıar Muıtaf muılah ttin mfth 

Tep b fi Şeyh tal- t Ef. hanı ikinci k t No. 6 

Eski Alipafa Çukurçetm< H r,id i• zevces 

S ı üz ld No. 69 

Kırkceım Kov cılar h mam lcartisi 

· lıd B bckt 
D mirk pı D yeh tun mııhl\ll si 

Be °Klu Doitruyol No. 501 

Kü ükp z r Hoc hayrecldin N 

Beyoğlu Ayn lıçe,me No. 33 

Fi"~ r T htıımin re cadde i o. 98 
Eclırn kapı S r çıoğlu sol<ak 

B yoğlu Doğruyol No. !58 

Geclikpa Eminsinan m hali ıi 111,;, ra k r 
Pi yad d ir ıi 4 ün ü şuh. hülef ası dan 

B yowlu Mi sok k No. 10 

B yowlu A n lıçe,me Al sok k No. 15 

Divan olu fi mah 11 i No. 94 

Parm kk 01 b w . r oaazı 

Be ıktaş Nit nt , 1 

M hmudp , Çift ıar 

Bü ükdcr Kiriko sok k 
K clık~y m nağ mah 11eıi No. 20 
K.eç cı1erde Zeyne1aia ıokaiında 

Adecl 
1 
1 

Cins ve evsafı M h Roz yüzük u ammen Kıy. 
Altın kö tek «18,5» Gr. T.L. 3.-

1 
Roz · ""k » 15.-

_ı1~FA~l~tı~nj;;:~~ü~zu .. ~k~ ____ __;•~--1.!2.::.-;-:_ 
L Roza » 1.-

1 Yakut üzük » 25.-

1 
1 
1 

Roz iyon 
Roz i-ne 
Altın ko ,50» Gr. )) 150.-

1 
1 

)) 35.-

1 
1 

1 

pe 

o:za tektıı yiizük 
Altın köst k «61 » Gr. 

15. 

» 35.-

l Roz i-n 
1 T kta roza üz.ük 25.-

12 Gümü ka .. k ,400, Gr. : 10.-
1 Bır mikt r inci 

8
·-

1 17 Gr. 6 D . ltın kordon : 10.-
1 Altın hurd 

6 
ııt lO.-

ıı]AJl~tı~y~ıtld~ı~zt a:ıı~l~ı ~1-:g-::ü:--m-:.::-. -;b:--:.:-1-. k~»~-~l 
0
!!:·=-=--

1 R 1 1 
u ı ezı ~ t .-

1 b 13.-
(R

oza ı atın bil zik «13,9» Gr. » 
oz ro m akolv v 

- 1 Altın i~n «50.3» Gr. 

2 Pırl nt yüzük 
1 Altın saat 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Altın a t 
Altın bil zik 
hın i ar ağızlıih 

Altın nahl r -ı:inciri 
Altın kö t k «33.4« Gr. 
Kırık t kt y·•zük 

1 Roz t kt s vüz:ük 

)) 

» 

lt 

» 
» 

.. 
)) 

2 Gümü bil zik hurda 
3 Gümiia k sık hurda «153» Gr. » 

1 Roza t kt , yüzük 

1 Çift roz küpe 
1 Roz üz:ük 

1 Pırl ntıı.lı incili j-ne \ 
1 Roza 

» 

» 

» 

40.-
50.-
20. 

15.
s.-
5.-
4.-
ıs.-
2.-
2.-

2.-
ıs.-

ıs.-

20.-
30.-

1 Pırl nt 
1 H ü:zük - --;:-;:-----:;..;...-----_:.,» __ 1!_:5~.-=-

1 Altın sa t ... 
,, 6.-

4 GümDıı tab k «337• Gr. ,. 8.-
1 Altın hu d saat «34,7» Gr. ... 5 
1 Al 

,, o.-
tın köst k 

1 
2 
1 

Gümü kuş «42» Gr. 
Gümüt t b k «220» Gr. 
Altın n z rlık «11 » Gr. 

» 

t Roza vüzük orta ı vııkııd 
2 Gümüt bil zik «101» Gr, 
1 Bir mu ka 
2 Roz i.ik 'ri gümiiı 
1 Roz 
1 

1 
t 

Gü at 

1 M 
2 Ro:r: gümü, ız iin 
1 Pırlllnla tl'kl üziik 

2 Altın ı at hu 
- 1 Alt .. «ıtt,50» Gr. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

.. 
1 

1 

1 

n 
f "p 

28.5» Gr. 
«4 tası noksan» 

. . kol 11 

( l ıd k • 

,. 
» 

n ,. 

1 

J 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
t 

1 l<ırılc) 

Gr. 

Ci 
Gü 
Ki üzük 

tm 

,. 
,. 
» 

1 

~ 

:» 
~ ,. 

• ,. 
ılı • 

1.-
4.-
9.-

20.-

12.-

20.-

20.-

40.-

25.-

lb.-

20.-

15.-
3.-

25.-

70.-
7.-

15.-

35.-

20.--tı.-

5.-
.-

2.-
20.--

2.-
2.-

12.-Altın kordon (ıür Ü 
( mı onı.t\cu ıaı,.ifede) 
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1 S M l 

> Sabri 

t Nikolıki 

> Toma 

» Kosti 
Bayan Safiye 
Bayan Fatma 
Bay Muhiddin 
Bayan Hatice 
Bay Robert 

» Ahmed 

Bayan Bedriye 

Bay Hunan 

Bayan Hatice 

Bay Hüseyin Hulki 

Bayan Hacer Samime 

Bayan Mevhibe 

Bay M. Muhiddin 

» Antuvan 

> Enis 

> Yani 
» Fahri 

Bayan Hayriye 
Bay Nahid 

» Yanko 
» Komiıt 

» Ali 
» Haıan 

» Kaloz 

» Muhtar 

Bay an Ayte Sıdılca 
Bay Bükiittayn 

» 1 

» Halil Sırri 

» Muhiddin 

:, istif anoı 
Bayan Rayoka 

Bayan Katina 

Bay Halil Rıfat 

» Hasan Tahıin 

» Karabet 
Bayan Hafize 
Bay Pavli 
Bayan Sofi 
Bayan Fatma Hatice 

Bay Tahsin 

» Atanat 

Bayan Prens 

Bay Rifat Hamza 

Bayan Efruııini 
Bay Ahmed ŞUkrU 

» Yako 
Bayan Emine 
Bay Koıtaki 

» Zare Babilcyaıi 
Bayan Ester 

Bay Arif 

» Muhiddin 
Bayan F atına Nefise 

• Bay Boğos 

1> ~üs eyin F ua'd 

.,, :,\sım 

» Necati 

Bayan Sabire 

Bayan Şahnaz 

Ba Nazil 

Bayan Sabiha 

BaY Faik 

,. Maks T arahya 

ADRESi 

Rumelihiıarı Mekteb sokak No. 6 

'Ayvanıaray Haınaın cad 

Beyoilu Şitli Madam ldan yaninda 

Y cniköy Ayanikola ınahal\eıi 
Ayakapı Gülcamii civarında 
Osküdar Dudullumecıid No. 1 

Cihali Oıkübi mahallesi 
Kadıköy Rızapaşa çe me 

1 

Haydarpa,a y eldeiirmeni 

Arna.vudköyünde 

Kadırıa Şehıuvarbey mah l. No. 1 

Kadıköy Mühürdar caddesi 

Ccrrahpata Kürkçübatı mahalleıi 

Laleli Türbe kar,ısındaki ıokak No. 3 

'P angaltı Meırutiyet m balleıi No, 40 

Beylerbeyi cad, Dr, Bnb. Kamil B. zevceıi 

Sult;nah;,,ed- Nakilbend · mahal, _Tülben~çi çet' 

ıneıi ıokak No, 18 

Pantr"ltı Hamam ittiıalinde Hüınüpata aka • 

retlerindt 

Nişantatı Ahmediye ı~kak 
Beyoğlu Ke.lyoncukulluğu Sirke ıokıık No. 7 
Yenibahçe Sinanpata mahal. Dere ııo~ak No. ~9 
Betikta, Hayreddin iskelesi Bay Faık zevcen 
Selimpata yoku,u Ho,kadeın mahal. No, 2 
Yeni köy Ayanikola mahal\eıi 
Pangalh Poyraz sokak No. 16 
Akr.aray Atmeydanında No. 37 
Kadıköy Hünkarimamı mahalleıi Ş. 
Torkapı Nihalbai• No. 118 

Kunıçe,me No. 101 

Y crebatan mahallesi No. 20 
Galata Yükıekkaldırım Bülorn lian No. 6 
Galata Yükıekka\dırım Bülom han No. 6 

Sultan hll}ed Şeftaliçeşmeıi ıokak 
Akıa1'•Y Boıtancıbatı Abdullah maballoai Sor-

ııuççu sokak 
Beyoğlu Yeniça.rtı No. 120 
Boyncıköy üçüncü mahalle 

Kumlcapı Patrikhane cad, No, 26 

Adresi malum deiil 

Gal ta cad, Evkaf Cihat odaıi No, 36 

Kına\ıada Yazmacı . 

k 
Hüıeyinbey maha\leıı No, 30 

l(ır çeıme N 1 
T 

1 · Salhane ıokak o. 
atav a b ı Topane\ioğhı . 

Oıküdar B~ \ar~ a,Tatar Bay Hüıeyin nıırcmi 
Tophane Fıruzaga . Süleyman B, oilu 
Betiktatf Va\deçeııneıı 

Sultanıelim cad, . 
B 

b R · d B haremı 
l(oııka Mesihpata n . eıı . 

l 
f ya 1abık ınüdürü 

t)ııküdar Bulgurlu Te gra ef 

Pangaltı No, 245 . N 10 
Fatih Kadıçeımeıı aho.11 ı' Man'clil o\cllK 

P
. • ,a rn a es HaıkÖY ırıpa Meıihpiri mahal, No, 9 

}(ocaınustaf apat ddeıi 
d k

.. Rı7apata ca N 16 
}(a ı 0 Y • d. 3 .,..."halle o. 
}:\eyoğlu f erıbıyeınahalleıi No. 15 
Balatta Kara af "ovacıdede mahal. No, 40 
AkıaraY ~ 5 h mahal\eıi No, 1 . 
Sarıgüıel Sarıne•; k ırıahal\eıi Çetme ıokak 
Tav,antatı Saraçııa 

. \'k caddcıi 
k k "y zeytın 1 

Ba ır o 

Divanyolu No, 
15

: 

f d. ,ahilhaneıi . ı· nv' en ı 
Çubuklu Şeyhıı a 

'Akıar•Y Yetiltutuı:rıh• 
Malum değildir ~ 11 okak ı,o. 

Nitanta,e,da AhınedbeY 1 

1 aokak No, 4 

Oıküdar Toptaf1 )(örbakka . 
'kbeY caddeıı 

Aded 
1 

Cins ve evsafı 
Rozıı tekt , yüzük 

1 

Muhammen Kıy. 

ıs.-
3 Roztt. iğne )) 

1 
1 
1 
1 

Altın s at 1 
Altın ııdlen 
Zine~ altın ıikke ı 
Attın ijine 

42 Gr. 50.-

1 Çift altın küpeı 
l Roza yüzük 
l Altın kakmalı kalem lıra, 

__ 1_;..K~tl:..;d:.:::.:.;n:....ı...Yl~l~an~(~u~ç~la~r~ı~a~lt~ın~):.,__» 5.-
1 Roza yüzük · - ,, --» r .. -

1 Zinet altın ıikke «4.5» Gr. ,. 6.-
1 Giimüı divit <<410ıı Gr. 8 » .-

1 Roıa yüzük » t.-
1 Roz tektaf yüzük » 10.-
4 Gümüf ıaat (biri kapaklı) » 5.-
1 T ekta , oza yüzük » 8.-

1 İncili nazarlık 
20.-
10.-

2 Zinet altını «5» Gr. « 

1 Altın at » 

9 Cümüt zarf ) 
2 » fincaD; tabaiı . 325 Gr. '» 7.-

1 » parça ı 

Altın saat » 5.-1 ::;;:__------~--=:,:__-
977 Gr. » 22.• 7 Gümüt ka,ık 1 

7 » ç tal \ 
_1 __ ~» _ _:b~!~ça~k.;,....---------- ' 

1 Roza yü7ük (ortası sırça) 
7 Gümüt bardak 
1 » t baka «1897 Gr. 

__ 2 __ .;.;.» _ ___:k.:.:e:.:.m::;;.~:.;.;r~( ;.;.hu;;.r;..d.;..ıı ... ) _ __,_ » 
40-

4.-
l Altın saat 

)) 

1 
(1 Uıtü rozah kemik tab k 

ta, noksan) 
l __ A;..lt,;.;.1;.;.n~m;,;.:.:.in:..;e:.:.:li:..e;;;n:::f:..:.iy"-e;..-k_ut_u.;.....u_.-»:.:..____:l:.;;2:.;.0~.---

Roza. tura iğne 
l __ C..;.;if;...:t...ıp~ı~r l:..;a::.;n:::.ta::.:l:;.ı :.:.:k;.;;ü:.P.;.;.~----- ıt _l 10.=-
1 Altın ıaat » 8.-

l 

1 Altın saat » 10.-
1 Gümüt şamd n (2300» Gr. 45.-

]2 Maden katık » 2.-
1 K plama zincir kolye lD 1.-

-

1 
1 
1 
1 

Altın bilezik «28» Gr, 20.-
Çift roz küpe » 1 O.-
İnci «31» Gr. » 30,-
fncili, elmaılı ıııdl,-n ıt 10.-_ 

2 Gümüf telfincan tabağı 
8 » tcl:ıarf 445 Gr. 

1 Altın iğne «7» Gr. 
2 Altın ıaa.t 

2 
1 

Roz yüzük 
Altın gerdanlık par~asi 

Altın yüzük «4» Gr. ı 

l Altın yüzük tafı sırça «9» Cr. 
1 Rozıı bilezik 

• 10.-- -
ıt 6.-
l> 5.-
» 5.-

10.-

:» 4.-

:» 5.-
.,. 20.-

2 Roza yüzük 
_ı_~A~lt~ı~n~h~a~lk~~«~6~,S~»~G~r~--·__, __ 

1 ümüt divit «506» Gr. 
;:ı Armudi nazarlık altını 

,. 
» - ıs.--

ıo.

ıs.-
25.-

1 

1 
1 

«13,9• Gr. 
» 

Rozalı yüzük 
Altın akik yüzük 
Altın hurda kordon tt34ıt Gr. ıt 
Ro7& üzük ,. 

n) 
Roz iğne 
Roz iğne (2 t 

lt 

lt 

Altın r ,imlik iğne 

J.-
25.-
7.-
7.-

15.-

7.
-.50 - Çift \tın küp Sıt tr. » 

Altın k pi m kur,un kalem ıt 1 
ı Altın kö t k «21 » Gr 
2 Roza yüzük 

Muhtelif pirinç p rc,_a_la_r_, __ 

Altın köıt k «13» Gr. 

Roz mu k 

1 

1 
1 
1 Roza iğn 
t Roza yüzük 
t Roza tekt f ü1.ük 
2 Pırl nt h üzük 
1 Roı yüzük 

.. -- -
lt 

)) 

» 
lt 

10.-
1.-

40.-
3.-
5.-

25.-
5.-

3 Sır b rd k 
6 Gümü b rd klık «313» Gr. » .-

Çift roz küp 
Gümü~• çekm c ( ıtarlarile 

11 

HURMA SABU 
Herşey için kullanılan sabun 

Her İ yık m k i in lmll nılabilec k olan bu bun, gerek 
e • iz kalile i v gerek idareli olması yesinde herke in bü• 

yük t v c ühünü l(Bzan ktır. 
HURMA abunu, hem oğuk v hem d ıc k ud bol kö-

pii k hasıl d r. 
Her kutud. 24 y 12 d t bulunur. •i b : i inde 24 Hunn 
bunu bulunan kutular y lnız 75 kuru tur 

Ve içind 12 Hurma abunu bulunan kutul 'r y Inız 40 kuru tur 
Hl:lRMA 

1
ahununu bakk llarınızd n rayınız. Kutunun ü tun· 

dekı MAV KU AK ambal jın h kiki olduğunu i bat eder. 

, GAYET MÜHiM---
Hurm.. ~ununun kokulu bir abun olın •ıp, tabii kokulu e l 
em a\ ıı l"ln t bir ev , bunu oldu unu bilh k d 1 . a ın arının 

dıkkııt n zari rııı rz I riz. Bir l crüb , izi ikn k fidir. - , 
HURMA sabunu TURAN mamulAtındandır. 

Eskişehir Hava Okulu 
Komutanlığından: 

H a okull rı l lim tının 86 met m dd inde y zıh , rtl rı h iz 
ist klil r: il k k ' ğıdı ve v sik 1 ril t mmuz b I ngıcınd n ğuı
t'>S sonun k dar okul b t vururl r. Okulun hulundu~u y rin d19ın -
d bulunanlar dil k k. wıdl ril ik lnrını po la ile okula önd • 

rir\ r v 1, c kları k r ılığ öre h r k t d rler. 
6 - Okul n g di li kısıml rın inn f rtl rı ,unl rdır: 

A - Türk olm k, 
B - Or\ oku\ (\i e sekizinci sınıf) t h ilini bitirınit en az 17 ve 

en cok 20 ya ında olm k, 
C - Sıhhi ıı.ziy ti uçuculukt uçu itl rin ull nılmağ 1 • 

veri li olduguna d ır miitt-hıuıııları t m m olan bir haıtan de ııh .. 
h t h y ti raporu olm k. Dı rıd bulun nlar: 

Bulundukları rin 1 erlik ııu 
ön• 

d rilirl r. T m t 9kilA tlı, ııhhi h rt 
bü ük Komut nın müra ati mu gönd rilirl r. 

1 - AhlAkı ı ğl m olduğun hi bir ıur lt ıu lu y 
kum olmadıwın d ir bulundu uy rin Emni t Müdürlü-ünd n v y 

polis Amhli-İnllen t dikli ıika göıt rm k. 
E- kul im k okuyucular: G dikli rb 1 r h luncl ki 2505 

num ulı k nun mu ibinc mu m 1 ör ki rini okulu bitirdikl • 
rind 12 ı n h v g dikli rb t o\ r k zif gör c k\ rini t h• 

hüd tm k 
F - Okul ay pıl c k s m in tih nınd k z nm k. 
H - t t kli ad di ok ve a imtih nı k 1 n n\ r alınac k mikt r-

d n fo7l olurı bunl rın i ind n riy ziy bil il ri d h i i y • 

b n ı llil bil n\er y n\ nir. 
Hnv Okull rı oku ucul rı ık ri liı 1 r oku ucu\ rı 

lir, gi dirilir, kit b di- r d rı i in lazım ol nlar p r 

diri • 
rilir. 
(3 95) 

Deni yo ları 
1ŞLETMES1 

Ac nl lıını K aköy 
.. ı ? 6:l - _. ü "'" 

OLU 
IZMIR puru 

l ünü t 11 d l\ • 

k d ~. 

TRABZON YOLU 
VATAN v puru 6 

A 1 ünü t 20 d i7. 
k d r. 

Satılık arsa 
Ni Anla ınd ha adar 

ralı bir • a ıatılıktır. 

A. 13 num ra a m ·racaat. 

ık m nııa• 

a kapa\aı 

Fabrikaya Şerik 
Aranıyor 

1 
Pi a d r lı i pan iyi 

randun nla alı n m04! m bir f 1, " 

· t d layı il dar te• 

Al k lu• 

M k p 1 • A, 13 ı 

1 
birlikt 2550 gram) ıt 20.-__ ;!!!~~~~-;-77~~------ -

h Giimii• b rd khk 25.-

ı. 

6 ,. finc n l b iı 11 O Gr. ıt 
6 fin nlık -~--.!!..-~:;;;;;~~-------45 
ı Altın saat ,. ,-

1 Roza küp 
nokı n) 
Roza yüzük 1 

teki üıtü (kolu 

2 Roı. iğn 
t Çift ro1. küp 

:ı 

» 

» 

ı.-

5.-

-1 Roz i-n (iki t 
n lu n) » 30.-

_11_~Ç~if:;t...:r.;;o;;;.z--:h7'u_rd_a_k_u.,_p_e ____ ,;;... __ ı_o_.-__ 
2 Roz üı.ük 

iN ,., 
,ı, i 

Yo( )I" , c~ı rı 

ASiPiN KENAti 
.ıf ~c( tırı • C 

i K r·i·tJ ·-~·-· ~ l Z L I G, 
ıv, 

Oıküdar ~eyhcamii Tevfı 
A., vsııl ıile 

• 1-l" eyin aa 
fatih Sıra Kahv ler kahvecı uı 

2 Altın hurd ı at 
1 Altın kol p r ıı «2 ~ 
1 GümÜf k m r «353» Gr. -·~~:::,:.:.::;:ı...;.;..~--..;.;.,;_.~.;._-

r. ,, 65.-- -
)) ıs.-

B!L GEV~ Kt~~ı 
k n in 

H yclarpaşa Mandra ok k No, 
22 

Sirkeci Muıul hanında No. 1 
O, 18 

_ı1--.!R~o~z.~Yt:!iı!!'7.:.:.:Ü:,::k.;_. ______ ....;: __ ~-

1 Roza iğn 
1 Roz yU:ıük 

» 40,--17,-

( rın) - 2 Roza yüzük -

Um bulunur. 
ı m f . T t n 

llatb 
onın ku 1 
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DÜNYADA 
EN İYİSİ 

CUMHURİYET 
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V GIDIR l 
Böbrek, mesane, bilhassa safra ve sanlık ve karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilen yegane zeytinyağıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik şişesi 
kuruştur. Safi 6 kiloluk tenekeler 350 kuruştur. Büyük tenekelerde safi kilosu 50 kuruştur. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu : Ankara Beyoğlu Istanbul, 

65 iki litre 12 

İzmir Tayyare Sineması 
Veriliyor Kiraya 

Türk Hava Kurumu İzmir Subesinden: , 
lzır.irin en güzel sineması olan Birincikordondaki Tayyare sine • 

mas.- zengin donanı, makineleri ve ekitetlerile beraber üç sene için 
kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmı,tır. Arttırım «22/7 /935» 
ten «11/8/935» e kadar devam edeceğinden isteklilerin hu zaman 
içinde ,artları görmek ve nihayet 11/8/935 pazar günü saat «18» e 

kadar kapalı zarflarını vermek üzere lzmirde Hava Kurumu İzmir 
Şubesine, İstanbulda İstanbul Şubesine, Ankarada Genel Merkeze 
uğramaları. ( 4229) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankarada ldarei Merkeziyemizin binasının kalorifer, asansör, elek

trik, telefon tesisatını muvaff akiyetle idare edebilecek ve icabında 
bu tesisatta zuhur edebilecek arızaları hemen tamir ve ıslaha muk
tedir İyi bir san'at adamına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan te • 
aisat hakkında ameli ve nazari malumatı kafiyeyi haiz olduğuna dair 
salahiyettar makamlardan verilmiş şehadetname ile bu işleri bizzat 
devamlı ve muvaffakiyetli bir tarzda ifa eylediğine dair ihticaca sa
lib vesaik ibraz etmek şartile yüz liraya kadar aylıkla bir fen me -
muru alınacaktır. 

Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talehname ve hüviyet cüzdanı ve 
vesaiki lazimelerini 1 O ağustos 935 tarihine kadar İstanbul şubemize 
tevdi eylemeleri. (4453) 

EV L 
Adana Doğum ve Çocuk 

Bakımevi Baştabibliğinden: 
Müessesede kalmak üzere 30 lira ücretle hastahakıcılık etmiş, res

mi evsafta 2 hastabakıcı alınacaktır. isteklilerin vesaik, şehadetname 
ve iki fotoğraflarile Adana Doğumevi Battabibliğine bir istida He 
müracaatleri ilan olunur. ( 4360) , 

100.000.000 k i ş ·i 
OKER Tıraş bıçağı 

Kullanmaktadır l ı 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile mikta rve vasıfları ve her grup için İcab 
eden muvakkat teminat paraları aşağıda yazılı balast 15/8/935 
perşembe günii saat 16 da kapalı zarf usulile ve 3 grup olarak ayrı 
ayrı lzmirde Basmahanede Devlet Demiryolları 7inci işletme Mü • 
fettişliği binasında satın alınacaktır. Bu İfe girmek istiyenlerin aşa• 
ğıda her grup yani grupu teşkil eden kısımların hizalarında göste • 
rilen miktarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun ta • 
yin ettiği vesikaların ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile ,artna • 
menin 29 uncu maddesine uygun olarak her grup için ayrı ayrı teklif 
mektublarını ayni gün saat on he,e kadar Komisyon Reisliğine ver• 
meleri lazımdır. Grupları te~kil eden kısımların miktar ve vasıfla • 
rına göre muhammen bedelleri değiştiğinden her grupa aid teklif 
mektublarında grupu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verilme
lidir. Bu bapta fazla izahat almak istiyenler Yedinci işletme Yol Baş
müfrttişliğine müracaat edebilirler. 

işe girecekler şartnameyi Yol Başmüf ettitliğinden parasız alabilir-
ler. 1 ( 4370) 

Grup Miktarı Muhammen Teminat Evsafı 
No. metre m 3 bedeli miktarı 

1 
2 Afyon 

hattı 

3 
Bandırma 

hattı 

Lira Lira 
8000 10400 780 Toplama - Kırma 

4000 3400 255 Ocak 
10000 13000 975 » 

1500 1425 107 Toplama- Kırma 
3500 3325 250 » » 
1500 2100 158 Ocak 
3000 5200 390 » 

Sinire, yürek çarpıntısına, teessürle birdenbire 
bayılanlara emsalsiz Hacdır. Her alan memnun 
olmuştur. Yirmi damlası icabında hayat kur
tardığından her evde mutlaka bulundurunuz. 

Diyarbekir Ilbaylığınd~ 
15000 lira değer biçilen Çermik ilçesi Büyük ve Küçük harn;# 

le anılan kaplıcası ve hunun kütük yazısına bağlı olan o~a, I uri f 
ahır ve kahve yerinin kütükte yazılı budud içindeki mülkıyet e 'i"' 
rası ihaleden sonra ve on he, gün içinde verilmek ,artile 27 11 ıı,ıot 
935 salı günü saat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırmaya korıu ;J' 
tur. Muvakkat teminat biçilen değere göre ve arttınna karıUJl 
yazılı surette % 7,5 alınacaktır. psi' 

Teklif mektubları 27 ağustos 935 salı günü saat 11 e kadar 
Encümene verilmiş olacaktır. . ~ f;tİ. 

Kütük yazısını ve ,artnamesini görmek istiyenlerin DaırP1(441' 
mene uğramaları ilan olunur. ______9 

Sağ'lr, Dilsiz ve Körler Enstitüsil 
D. kt·· ı·· ı.ı u··ndeo: ıre or ug 

A - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik. ~ 
B - 7 O lira ke!_İm ücretli bir nakış, diki, eli,i öğretmenl!ği ;ç JI 
1 - Bu öğretmenler müessesede yatarlar ve yemekten iştıfa e 

~ ~ 
2 - Mürebbiyelik için Kız San'at Enstitüsü veya Muallirn 1110,~ 

mezunu olmak veya ilkmekteblerde en az beş yıl öğret s.-' 
etmit olmak. Nakı,, diki• ve elişi öğretmenliği için. J(ııdl,rıf 
Enstitüsünden veya devletçe tasdikli diki, ve hiçkı yur 
dan iyi derece ile çıkmış olmak ,arttır. ~tf 

3 - Mürehbiyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde oto 
tahsil yüksekliği tercih sebebleridir. J 

4 - İstekliler 1 eylule kadar fotoğrafı, müspet vesaik veY~. ti)~ 
suretlerile ve bir istida ile İzmir Kar,ıyaka Enstitüsü 
törlüğüne ba,vurmalıdırlar. ,P 11 

5 - istekli çok ve tercih sebebleri mü,terek bulunduğu zaı11bııtl 
müsabaka yapılacaktır. Gerek müsabaka günü gerek .k• ('51 
lip edilmedikleri İsteklilere ayrı ayrı bildirilir. 

Çanakkale Jandarma 
Mektebleri Satınalma Komisvonu Reisliğind~ 

Erzakın Kilo Tahmini bedeli Muvakkat Jhale günlemeci Günü Saat Nasıl 

İstanbul Komut~nlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

lstanbul Komutanlığı birlik • 
leri ihtiyacı olup ihalesi yapılan 
58,000 kilo sadeyağa verilen fiat 
Komutanlıkça pahalı görüldü • 
ğünden tekrar kapalı zarfla ek • 
siltmeye konmuştur. 

Beher kilosuna tahmin eclilen 
bedel 84 kuruş olup ihalesi 8 a
ğustos 935 perşembe günü saat 
15 tedir. Sartnamesi 246 kuruş 
muka.bili FındıkJ,ıJa Satınalma 

Komisyonundan alınabilir. Ek • 
siltmeye gireceklerin 3654 lira • 
lık teminat mektubu veya mak -
buzu ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 iincü maddelP.t"İndeki vesika -
larla birlikte teklif mektublarım 
ihale saatinden en az bir AAat ev. 

VP.l;ne kadar KomisYona verme • 
leri. (4165) 

Birinci 5ınıf fennt Sünnetç: 

EMİN Fi DAN 
Evlerde. husus; hastanelerde sünnet 
yapar. Büvüklerin i~Ierine devamı 
na mani olmu. Anl,-aradan davet 
kahul eder. Pe~ikta~ Frio apartma'.- ı 
nı Telefon: Kabine 44395. ev 40621 

Cinsi Lira Kr. teminat yüzde 7,5 ı, 

Lira Kr. • _ .fı ~ 
Has ekmelc 215000 19350 1451 15/8/935 per,embe 15 ~• 

1 - Geliboluda «11» sayılı okulun 1/9/935 ten 31/8/936 gününe kadar senelik ihtiyacı olaıı'[":;/ 
da yazılı bir kalem erzakın hizasında gösterilen gün lemeç, gün ve saatte Çanakkale Belediye p,il"',J 
salahiyettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. ,r 

2 - Teminat zamanından iki saat evvel Malaandıiına y:atırıimıt ve teklif vaktinden bir ,ı' \ • .. ' • o' komisyona verilmif olacak ır. --~ ~~ti 
3 - Şartnameler Ankara ve latanbul Jandarma 3 sayılı Jandarma Okul Satınalma 'Komi'1°(~1 

parasız gösterilebilir. 

50 LiRADAN iTiBAREN, 
l•IER PARA 

HUM0METIN ve DORT BUYUK MiLLi BANKANIN 

1,000.000 LiRA iLE SERMAYESiNE iŞTiRAK ETTiGI: 

ADAPAZARI 

1 

1 

-Çanakkale Jandarma 
·Mektebleri Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Parasını yatırmakta 
ve aydan aya 
faizini almaktadır. 

Er.ıakın Tahmıni Muvakkat te-
cinai Kilo bedeli minat % 7,5 ihale gülemeci Günü Saati Nasıl olacağı 

L. K. L. K. 
Has ekmek 893650 84896 6367 15/8/935 Perşembe --- 15 Kapalı zarfla 
Sığıreti 120000 24000 1800 ·- 15/8/!)35 Persembe --- 15 Kapalı zarfla 
Sade yağ 18750 15937,50 1195 _____ ..;:;.,_ _______ ...;...;_:........ _ _ __;_ ___ 16/~/935 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Odun 1775000 17750 1331 _________________ , ___ 16/8[~_5 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Arpa 261700 18319 1373 27/8/935 Salı 15 Kapalı zarfla 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okullarile jandarma hastanesinin 1/9/935 ten 31/8/936 
gününe kadar senelik ihtiyacları olan yukarıda «5» kalem erzak hizalarında gösterilen günleme~, gün 
ve saatlerde Çanakkale Belediye dairesinde salahiyettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapıla -
caktır. 

2 - Teminatlar zamanından iki saat evvel malsa ndığına yatırılmış ve teklifler vaktinden bir saat ev • 
•el komisyona verilmi, olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara 'l'O lstanbul Jandarma 3 sayılı Jandarma Okulunda Satınalma Komisyonun-
ela paraaız ıöaterilebilir. - · ( 4300 ), 

Faizler her ayın birinci günü verilmektedir. 
hangi gününde olursa olsun yatırılan paranın 

faizi, ertesi ayın birinci günü verilir. 

Muntazam ve sağlam ir9d 
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