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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisını birik· 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasu muayc • 

~ ne ettirebilir. 

................................................. 

Büvük Trakva Manevraları 
Dün muvaffakıyetle sona erdi Yaşarın dünya şampiyonluğu 
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f ikinci tabı genci tebrik etti 
I Manevralarm 'en son safhalarma ait sabaha Dün Berlinde Şeref direğine 
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Mart:Şal Fev.ti Çakmak w Gtmercıl Kı:t:ım (Jzalp KomutanUırıa beraber harekatı takip ediyorlar 

, • , l .fi : ' Bertin Olimpiyadında 
" . t Yaşar 

Sevgilerle seni candan tebrik ederim. 

YAŞARIN 8ÔY.· 
LE DiKLER/ 

Berlin, 10 (O
limpiyatlardaki ar 
kadaşmuzdan te -
lefonla) - Müsa
bakalardan sonra 

'llllQmUOl{ 1?{.rBS'B.X 

Sevinçten gözleri 
yaşla dolu bir hal
de olarak aynen 
tunları söyledi: 

- ''Hayatınım 
en mes'ut zamanını 
yaşıyorum. Türk 
bayrağını ilk defa 
birincilik direğine 
çektirmek şerefini 
memleketime ka
zandırdığım için 

iSMET lNONU 

-----ı~•rtık öleem de gam 
yemem. 

Komtıtcınıar harekat hakkında izahat alıyorlar 

(f11JfJ/tfifJg ~ 1 "1t'D ,f) 

Mmıeııralara ait diier resimlerimiz son · SaJlıfamızdadır. 

"Şimdiden sonra 
memleketime böy -
le muvaff akiyet -
ler kazandırmak ar 
zusile eskisinden 
daha çok çalışaca
ğım.,, 

ÇOBAN MEHMET 
DÜNYA DôRDVN ovsv 

Berlin, (Hususi) 
- Greko - Romen 
güreşler tamamen 
bitU ve malUm ol
duğu gibi 61 kilo 
da Yaşarımız birin 
ciliği kazandı. 

Milsabakalardan 
sonra kazananlara 
merasimle madal -
yaları dağıtıldı. Ya . 
şar da altın madal Şanlı bayrağımız dün olimpiyat meyd -a.l~p /aıa§ vpımm 
yasını aldı, ğino törenle çek"ilm~tir. 

Ağır sıklette Çoban Mehmet dün- BiSiKLET YARIŞINDA 10 UNCU 
ya dördUncUsü olmuştur. OLDUK 

iMllletler arasında takını tasnifin;:> Dün 100 kilometre bisiklet müsaba-
Milletler arasında takım tasnifinde kası yapıldı. Bizden de Ankaralı Ta

tsveç birinci, Finlandiya ikinci, Alman lat, İzmitli Or~ar;ı ve lst~nbullu Kir
ya UçüncU, Estonya dördüncü, Macaris kor bu y~rış~ ışt~rak ettıler. . . 

. . . 29 mılletın yüzden fazla bısıklet-
tan beşincı, Türkıye altıncı, Çekoslo- çisinin girdiği bu müsabakada sporcu
vakya yedinci, Litvanya sekizinci ol· larımız fevkalade iyi bir netice eldı-
muşlardır. lar. 

Dünya şampiyonu Yaşarın 
mülakat annesile 

i Atatürk 1 
I \ : Dün Yalovayı teşrif ~--_= 
~ ettı'ler i = 
E Atatürk evvelki akşam Ege vıı { 
f purundaki balc1Ju şereflendirmi.ş s 
~ ve bir mikidet vapurda halk arasın- ğ 
ğ da kalm-ı§lardır. ~ 
~ Ulu Ônder dün Ertuğrul yatı ile ff 
~ Yalovayı teşrif etnıi~lerdir. ~ - : 

(5 inci sayıfamı::.da) 

Bartın vaputu 
B üyük bir kaıa 

geçıraı 

İstanbul - Karabiga Leferini ya -
pan "Bartın,, vapuru evvd ki j:ece Te
kirdağından kalktıktan scı.ra müthif 
bir siklonla karşılaşmış, 'Jatmak tehli· 
kesi geçirmiştir. 

Vapurda bulunanların anlattıkları -
na göre, dalgaların arasında çalkanan 
gemi bir aralık birdenbire sağa yat • 
mı§ ve yolcular arasında büyük bir 
panik b~Iamı~tır. Fakat kaptanın so-

Başmakalemız 2 nci 
sagıfgmızda 

ğukkanlılığı sayesinde vapurun idq-e-

l 
si ve sükQnu temin olunmuştur. 

Siklon esnasında batmr..k tehlikesi
ni geçiren vapur bundan sonra yoluna 
devam etmiş ve dün sabah şehrimize 
gelmi§tir. 
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ispanyada vaziyet 
aazlkleştl 

Asi kuvvetleri birleştiter 

HükUmet çevirme 
hareketine geçti 
Bir lngilizin öldürülmesi Üzerine 

1 ngiltere de protestoda bulnndu 
AS! KUVVEThERl EıRLEŞT!LER 1 

Patis, 10 (A.A.) - Sol cenah mün
teha.sının naşiri efkarı olan Le Jour 
gazetesinin hususi muhabirinin lspan· 
yadan bildirdiğine göre General Fran
ko ile General Molanın kuvvetleri bu 
ayın sekizinde saat 16 da Badajozun 
17 kilometre garbinde yekdiğeriyle 
iltisak peyda ctmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

Albay Ortiz Fernandezın kumanda 
smda evvelki sabah Huelvadan haTe
ket etmiş olan kuvvet de Salamanque 
dan ilerde olş.n Albay Gracia Escane· 
zinin kumandası altındaki kuvvete mü 
liki olmuştur. Te'le.foncular, iki orchı· 
nun telefon hatlarını yekdiğerine bağ"
Iamışlardır. Bu suretle Seville ile u
mtımi karargah olan Burgos arasında 
telefon irtibatı temin edilmiştir. 

Bu haf tanm Uk ğünlerinde kat'i 
bir muharebe vukua geleceği tahmin 
edilmektedir. 

H'CJXOMET KUVVETLER! ÇEViR
ME HAREKETİNE GEÇTlLER 

Madrit, 10 (..A..A.) - Havas ajan
sının Gouadarrama cephesindeki mu-
habiri dünkü günün hükfmıet )ruvvet
lerinin muvaffakiyetleriyle dolu oldu· 
funu bildirmektedir. 

Sabahleyin fecir zamanı, asilerin 
mart aymdanberi gizli olarak hazırla
mış olduklan siperleri bömbardıman 
etmişlerdir. Bundan sonra hükaıtıet 
kuvvetleri, bir çevirme hareketine te
tebbüs etmi§lerdir. Bu hnreket ilerle· 
miştir. Akşam Goua.darrama kuvvet· 
leri ü~ gündenberi Nava.l Peral de Pi· 
naresde icrayı hareklt etmekte olan 
Albay Rubionun kuvvetlerile birlet
mi§tir. 

Komünist meb'uslardaD la Pa88i~ 
naria ile Jose Diza milislerln alkışlan 
arasında cepheyi ziyaret etmişlerdir. 

Hükômet kuvvetleri, gece yeni mev 
zilerini tahkim efmiılerdir. Nihat ta
arruzun bu ıx,evzilerden yapilmMı 
muhtemel(lir. Bu hattatım batlangı
cmda kat'i bit muharebe vukua gele
ceği tahmin olunmaktadır. 

"lSPANY~YA TAUARE 
GöNDERE!ıtM !,, 

' Saint Cloud, 10 (A.A.) - Dfüı öf· 

villein bombardnnafı e'5nasmda felef 
olmuş ohı\asını Gıjon 8.!11eri makam.a
tı nezdinde protesto etmi~tir. 

HüI).üMET ZIRHLISININ 
oOMBARDIMANI 

Tanca, 10 (A.A.) - Algesiras ile 
Ponte - Carnero arasındaki bUtün ba 
taryalar, hükumetiri elinde bulunan 
Jime 1 zırhlısının obüsleriyle tama
men tahrip edilmiştir. 

Hükılfuet kuvvetlerinin Algesirasa 
asker çıkarmak teşebbüsünde buluna 
cakları tahmin edilmektedir. 

İngiltere, F.ransa ve Arjantin kon· 
Sötosbanelerı ile Tarif a - Algesiras yo· 
lu hasara. uğramıştır. 

ASİLERİN BOMBARDIMAf.."I 

LizbOn, 10 (A.A.) - .Asilerin bir 
tayyaresi, dün Dadajozu bombardıman 
etmiştir. Asilerin bir kaç saate kadar 
bu şehri zaptedecekleri tahmin edil· 
mektedir. 

ITAL YANLAR DA MI öLDO
ROLDO? 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan resmi 
mahafili, Barcelonne•da kafledilmi1 ol
malan muhtemel olan üç İtalyan za -
bitinin ölümü hakkında hiç bir main -
mat elde edememiştir. Bu maliafil, bu 
hususta herhangi bir karar almak için 
diplomatik münasebetlerin yeniden 
tesisini bekliyeceklerini söylemişler -
dir. 

.Maamafih, Voce d'ttalia gazetesinin 
yazdığına göre, Barcelone İtalyan ge
nel konsolosu ile Madrit büyük elçisi 
htdiaeyi tiddetle protesto etmiıfer -
c!fr. 

AStLER MI ÇEMBER tÇINDE ... 
Madrit, 10 (A.A.) - Ouadarrama 

cephesinden: 
Umumt kanaate göre, Guadarrama 

cephesinde vukubulacak hareket, ilk 
günlerinden itibaren musbet bir §ekil -
de neticelenecektir. Takip edilen plan 
düımanı her iki cenahından sarma'lctrr. 

Blylk Trakya Manevralar~ 
Dün muvaf f akıqetle sona erdi 

Bir muvaffakı
yet ve oir ümit 

Babaeski, 10 - 11 (Manevfiları --""----'----"--------=---

kralı takip eden arkadaşımızdan) - Bu -
gün, büyük manevranın son gü -
nü idi. Yüzlerce kilometrelik sahayı 

dolduran askerler, muvaffakiyetlerini 
ün Ber1inden gelen haberler bü- bugün gösterdiler ve günlerdenberi iler 
tün Türklerin goğüslerini if - liyerek cephe alan, taarruza hazn-lıirum
tihar ftiılerHe kabarttı: Kahra- lar karşı ltaTşıyi geldiler: çarpt§tılat': 

man Yaşar altmış bir kiloda dünya bi - bu çarpışmada hava ve kara silahları -
riı'iCisi olmuş... nın hepsi kullanıldr. 

Bu nabCre iki cihetle ıevinıyoruz: Milli Müdafaa Babnı General K-i -
Bir kere Çoban Mehmette sönen funıt- znn Özalp, Genel Kurmay Bajkanı Ma
lerimizin kahraman Yaşarda tahakkuk reşal l<~evzi Çakmak, Orgeneraller ve 
editi ınilletler arur bir yarışın velevki ordunun diğer erkim saoah saat yedi
bır safhasında Türk milletinin yüzünü de otomobillerine binerek harp sahala
giildüren büyük bir muvaffakiyettir. rını gezmeğe çıktılar. Komutanların 
Bu suretle Bcrlinin büyük stadyomun· tetkik ve teftişlerini yakından görmcğe 
da Türk bayrağının törenle şeref dire- muvaffak oldum. Otomobillerle yürU -
ğine çekilmesi, sonra Türk marşının nen yollar üç yüz kilometreden fazla 
çalmmHr tier 1111\adt Türk sporculuğu· idi. tleri cephelerdeki kuvvetler arazinin 
nun i~tiklxtline ümıt veren bir hadise ara•ında tammife kaybolınuı blr vazi • 
teŞkil eder. yette idiler. Çok defa yanhmndan geçi

Bu muvaffakiyetten dolayı duydu • 
ğumuz sevincin ikinci sebebine gelin -
ce, bu da Türk aporcularmın Berlin 

olimpiyatlarına gidiılerini tenkit eden -
lere karşı fili bir cevap olmasıdır. Fil -

liyor, fak8t farlttdilenuyorlardı. Geriler 
tank, zırhlı otomobil, ağır ve hafif top
lar, motosikletler. kamyonlarla dolu iôi. 
Süvanler, emir altyor ve yıldırım gibi 
tepelerden tepelere akıyorlardı. Bir de-
re içinde mevzi almıt komutanlardan 

hakika Berlinden gelen ilk haberler O- birinin yanına gidildi. Komutan, öftüri· 
zerine bazı gazete ıütunlarrnda spor de haritası, mütemadiyen muhtelif cep
teıkilatmııza karşı bir hücum hareketi hclerdeki kuvvetlerine emirler veriyor -
belirmiıti: "Olimpiyatlara ittirak et - du. 
mek baırlan için maırafıız bir seyahat Bir aralık telefon konu1maıı çok 
fırsatı oluyor, fakat muhakkak olan hararetli bir Ufha aldı ve komutan: 
muvaf fakiyctsi%1iğin Tilrk millen için - Tayyareler ~n harikt!te geç -

bir haysiyet meeelni olduğunu kim1e ıitnlff •• edini ver&. 
dÜJÜnmilyor. Olimpiyatlarda milli iz • BiT kaç dakı"h tonra çelik nrtal -
zetinefsimm kıran fena bir netice al - larm ıe.1eri boilultta otuldamağa bat • 

mak için devlet bütçelinden para ar - tadı. 
fedilmesine karıı ıtikQt edilemez ... tar- Türk ordusunun her cüzUnU tam 

ia ı i manasile hazırlamak, asnn her nevi 
zında zler ~Y enme e baflamtft!. sillh\arile tatbikat yaptırmak ve en 

Zannederiz ki Yapnn phsında el- nihayet onlan tam bir harp iahneainde 
de edilen muvaffakiyet vakitsiz batlı - yeti9tirme1t gayeaile yapılan bu ma -
yan bu ti!rJD tenkitlerin ne kadar ye( - nevranm hedefi Tllrk ordusu için el
siz ve naJı:nz olduğunu g&ltermi§tir. bette çolı: bUyüktlit. Türk askerine ge-

Bununla beraber ~vvelte de bir ve- nft bir miky'uta blr tatbikat deni o
aile ile yazdığııfu'z gibi Berlin olimpf ~ 1~ ~~ya .~ev~ası: yukar~da da 

. • sovlPdıı?ım ı?ıbı vazıYP.tın alacaın ş_ek-
yatlarmda kataflıla ate ıID.ıvaffakiyetlen le uyularak devam ettiği için bilinmeden, 
lüzumundan fazla büyütmeğe de ma • b'eklenmeden verilen emirlerin dakika· 
hal yoktur. Esasen Almanyaya giden mnda büyUk .bir inti~ ve .~tkkat!e 
sporculammzdan bugün için bizim bek· yapılın~, TUrk as}termın dune hı~ 

benzemtyen. harp ınmmler1nde bugüiı 
lediğimiz ıey mutlaka rakiplerini yen~ 
rek muıbCt netice almak değildir. Aın 
onlardan istedifimiı: gittikleri gibi dön
memeleri, BerHn oHmpiyatlanndan iı -
tifade ederek gelmeleridir. 

Acaba bu if'fifade na11l olabilir? 

ne derece muvalf ak olduğunu göster
mektedir. 

• • • 

lngiliz 
Yugosiav kral naibi 

ile gö1üşti 
Bel'giad, 10 (.A. A'.) - İı\giltere 

lfrah' ~ekiziı\ci EdvaTd dün saat 17.50 
de A\usturya - Yugoslavya hudu -
dund<t Jsenitze gelmiştir. S.ıltanaı{ 
nmbf p em; P'aul kendısini L<ırasyon~ 
ir.;tAthtt, etmiş ve Kra'itj'a kadar ref.3f 
kat eylemiştir. Kral, oradan hareket; 
te Dalmaçya saıiilltrine doğru seyya:; 
ha tin~ devam etmiştir. 

Saltanat naibinin kralı Kranj'1 
daki malikanesinde kabul etmiş olma. 
sı muhtemeldir. 

ESKi iSPANYA KRALI 
AVUSTURYADA 

Vıyana, 10 (A. A.) - Eski t~pan~ 
ya kra:1ı, dün gece buraya gelmiştir. 

FiJisHnee eski vaziyet 
devam ediyor 

Kudüs, 10 (A. A.) - Filistınin her 
tarafında vaziyet ciddi olınakta her • 
devamdır. Arap Jideflerı yatiudi mu. 
haıetteti durdurulmadan evvel tal\n. 
kiftan vazgeçmek i8tememektedirler. 

Y6kt;ek ~rap medisinin ya'iin çok 
mithim kararltiT alacağı ıtaner veril. 
mekt"dir. 

Haytada vaziyet valiimUşmiştir. 

lJ11nnit1 hizfietlel'de tiir guv ilin edi~ 
mesinMn korktrlfiaktadır. 

Jtalyanlar Habeşistanda 
ite1 .iyoı!or 

RMiia, 1& (A. A.) - Adis • Abab& 
dan M1diri1diği1le göre, IJhya fırkası 
kavvetleri llAtrar istı"kametinde Ga • 
ra11nibita dağım işğal etmişlerdir. Lib. 
y~i kuvvetler iki ay daihk mınta • 
kalardan ge~mek mecburiyetinde kal • 
mışlardır. Bıf mıntakalara ı;ım.11 .. ~ 
kadar hi~ bir Avrupalı ayak b.Mmlf 
değildi. Bu mıntakalar ahalisi, bir' 
g6na mukavemet göstermememktedir. 
ler. 

Korfoda YugosJav 
sıemileri 

Atina, t., (A. A.) - Altt Yugosl:ı'i 
harp geiiiMI; dtia Kotfoya gelmiştir. 

leden sonra Saint Cloud'un Pont - Noir 
Peluzunda sulh severlerin yapmış ol
dukları muazzam bır nUmayiı esna
sında M. Blum, sulh lehinde heyecanh 
bir nutuk söylemiş ve sonunda şöyle 
demiştir: 

Hükumet kuvvetlerinin ilerleyişi sa
ye11nde, Navalpera Depinores'de hare· 
kete geçen lfol ile temas temin edilmiş- FikrimUce ıporculammmı rakiple-
tir. rini görmüJ olmaları, onların kıymet -

tık harekltta Babaeski ~hrini elin· 
den kaçıran kuvvetler 1 goeterdiltleri 
mukabil tabiye uSulleri ile kilometfe
lerce ilerlemifltrdi. Bu kiloıiletre~rce 
ilerliyen kuVVet kikrinetrelerce ~ ya
yılmıştı. Arada bir haf"ıf tüın8C~1e~! 
bUlnnaJ'ı bir arazide bu kuvvetlerın ı
lerlemekte olduklarını gördtilt. Ye$il 
ottan f ar"kı olmıyan ve arazi tıiıeri'ftde 
araziden bh" Jtabfthk tekbne gelmif 
bulunan MehmetÇiklere dik'kit ettim. 
'kap ettiği vakit, en kuvvetli düşn\an
Jarmı stın~e taun, intikam alma.
fa al'ld i~tiği dakik& her teldikeye röf 
ıffinti iererelt netli yen ve mavaff alt ~ 
lan Mehmetçiğin, böyle pteneek v 
~nma doğru bfttftrf plllıJarmı ta
kip ederek ilerleyi~ onun en büynıt 
muva.ff altiyet sırrı oldu~ iöytewıe:
fe lilzum görmüyorum. ~. bu te
kilde ilerliyen askerler, biraz 80Tlr& 
ka~8Tndıt.1fi oldn'Kça Iütvvetu titf dt'ft' 
mam sarmış ve teslim olmağa mec

Batgafiıtamla şiddetli 
yafmutıat 

"Sulhu istemek omı bütan maniala
ra, bUtün tehlikelere ve biıtiln mu1uı
taralara rağmen istemek demektir.,, 

Bu nümayistc bir kaç yüz bin kişt 
bulunmuş ve hatipleri enternasyonal 
marşı söylemek ve "İspanyaya tayya
re gönderelim,, nidalarile alkı~lamış-

ı lardır. 

1NG1Iıtz ZIRHLISI CEBELÜ'ITARI· 
K1 BEKLİYOR 

Tant!a, 10 (A . .N.) - Lepanto ve Al · 
sedo dün akşam Tancadan ayrılmı§· 
tardır. 

L<!panto, Alscdoyu Tancanın kara 
suları haricine çel(miştir. 

İngiliz zırhlısı Queen ElisaMth bli
tUn projektörlerini yakmış olduğu hal 
de bu gece Cebelüttarıkta karakol va
zifesini yapmıştn. 

MADRlTE GÖRE ASlLER!N 
VAZİYETİ F ENA 

Mn:,drit, 10 (A.A.) - Dahiliye nazı 
tı, asilerin B ur gös, Valladolid ve COr
~obado. vaziyetlerinin pek nazik oldu
gunu, oralarda kuvvei maneviyeleri
nin kırılmış ve yiyecek ve içecekleri
nin kalmamış bulunduğunu bildirmi~
tir. 

Madritte vaziyet normaldir. Şehir 
de elektrik cereyanı ntç kesilmemiştir. 

Oviedo asileri , teslim olmuşlardır. 
50 kadar ölüleri ve blr çok yaralıları 
\•ardır. 

SAN SEBAST1EN1N SU YOLLARI 

HUKOMET KUVVETLERi MI terini kendi gözleri ile lUçmeleri birin-
MUHASARADA? ci derecede bir kazançtır. Fakat bu ka-

Pafis, 10 (A.A.) - Hu'kuetçller ve zanç bizi tatmin edemez. Hayatın her 
asiler mütekabilen muvaffakiyetler el· sahairnda olduğu gibi spor işlerinde ele 
de etmiı olduklarım bildirdiklerinden muvaffak olmak için çahımak,hem de me 
ispanya hadiseleri haldffiida b\ltaya g~- todla çalrtmak lazımdır. Eter Berlint 
len haberler, biribirini nakzcyliyecek giden IJIOtcu'lammı: milletleraran fiSJt. 
mahiyette devı:ım etmelctedir. Mubak • ret aWıöi olan raltipJerlnin nm1 ça~ 
kak olan bir §ey varsa o da Balear ada- tıklarrm •e nıtr1 ıporda muvaffak ol -
farının JiüY:umetçiler eline geçtigi ve duklarmr öğrenirler ve bundan ıonn 
Badajoz civarındaki Montijo'nun da kendi!eri de 0 yo1da çalıımağa hatlar· 
asiler eline düştüğüdür. Badojoz'un da larsa rmrvaffalritet nrrrm kaı:anrmı ol
vazıyetl iyj değildir. Eğer bu ~ehir dü- masalar bile 0 yola girmiş sayılabilir -
şerse Mola ve Franco orduları biribi - ler. İşte bizim Bertin olimpiyatlarına 
riyle birleıecek ve Madrit çember içine ,._ kl a·t~ · iştirak etmekten bugün ue e 1 ımtz 
girmiş olacaktır. fayda budur. 

lTALYA HENOZ CEVAP VER- ASIM US 
MiYOR 

R6ma, 10 <A./\ .) - Dış itleri baka
m Kont Ciano, Fransa büyük elçisini 
kabıil etmİ§ ve kendisine İtalyan hü -
kQmetinin, İspanya işlerine ademi mü
dahale hakkındaki Fransız tekliflerini 
prensip itibarile kabul etti ğini bildir -
mi§tir. 

Maamafih müzakeratr kolaylaştır -
mak mal<sadiyle, aaha müzakere edil -
mesi lazım gelen bazı noktalar gizli tu
tulmaktadır. 

SOVYETLER BIRUCI FRANSIZ 
TEKLtFtNI KABUL ETTi .. 

Mısırda kapitülasyonlar 
meselesi hallediliyor 

Kahire, 10 (A. A.) - İngiltere ha. 
riciye nezareti koMOloshaneler mah • 
kettıe1erfnin ceza işlerinde kaza sall 
hiyetlerfnin muhtelit mahltemelete 
denc:diJmesi guretinatkf Mıstr ftthd 
kabat etmlf oldaftinlİan ftapitül~yon 
ıar meselesinin halli ı~n Uiİılşma hasrı 
olmtışiut. 

Bayonne, 10 (A.A.) _Havas ajan- Moskova, 10 (A.A. ) - Sovyet hü -
smdan: İspanyol asilerinin San SCbas- kumcti, İspanya işlerine ademi müda -
tienin su ihtiyacını t emin eden su de- hale hakkındaki Fransız tekliflerini ka
polarmm kain bulunduğu "Üç taş da- bul eylediğini Fransa maslahatgüzarına 

ASİLERİN ELİNDE lımitte Hava Kurumu 
gaı den partisi 

rrr .. nı zaptctmişlerdir. bildirmistir. 
lNGlLTERE PROTESTODA ---------___,;;,--

BULUNDU \Karıncaların Hayatı -
Londra, 10 (A.A.) - İspanyadaki Dün ve Yann Ritapblnndanclır 1 

lngiliz bUyUk elçisi, Blue Shadov is-J Fiyatı 7 5 kurut tur 
mindeki yatı evvelki gece bombardı- 1 

man edilmi§ olan İngiliz kaptanı Sa 

tzınti. 10 (A. A:.) - Akşam Tftrk 
Hava Horuma Bayanlar Dernefl ta 
rafından Hava Kurumu menfaatffit 
şehir bah4;~inde bir gardenparti ter. 

tip eanmı tf r o 1ttz kfştye yakın blf 
davetlı bulunuyordu. Gardenparti ı:o'k 

güıel ve ne~eli oldu \·~ samimi bir ha 
va içinde sabaha kadar aevam etti. 

$6fya, M (A. Ai..) - Diin gece ve 
im saMh ytifatt Şidd~tli yafmurıar 

itiiiHıffftdi ,eiim b8zr apfı JMlla ne. 
Jeri S'rilar altmda ülıiilŞUr. Telef 011 

Jraflan ~uinitıŞ "f'e iii-nltteHf ıaur • 
lar kaydedilmipffı fnsaffta zayiat 
J6'kter. 

Çın • Japlin kavıaıı 
Pftift, 10 (A. A.) - Pekiii in tiff 

Çin İuiyiiafııtdan gtJtn habelere g3. 
re, 11$War'111 800 iiffriif(tl ask~ri suf 1 

yau':ı girmiş. fakat mfilrtm çarpışma. 
lardan sonra püskürtülmüşlertlir. Saıt 

bur etmiŞti. 
• • • kln liuvvet1trl Sufyan ili kunııotlerı~ 

Hareklt sahalarına yikm Dir çok llflfiak etmiye fiazıtlanmaktadırlar. 
köylere gidildi. Köylülerden birrne sor- Çf11Ji ültbi, Jajıfiii malları satır• 
dam: büylllt bir Çin JiijfazastM WMbalAt 

- Nuıl manevrayı 8eyrediyor mu· atmışlardır. MacMt zarar ~ok mUJtijil 

sun? .. Büt·· ,..;ı; .;::.,2· K d oliiiikla beraber insanca zayiat 701C • 
- un 6 .. n seyrcuıyoruz. a m- t 

1 ğl 1 .'..l'..:-ı;: ·ht" ifr. 
arımız a a§JYOr ar. NMıt ŞU 1 ıynr g• • il 

nineyi güttiyor mu9t1Il?.. o üç defıı ıre6un 8po1cultı1i ,. p 
evini dü3mana bırakıp kaçmış. Her Giresun, 10 (A.A.) - orau Qen9' 
geli§inde, evinin yeririae topraktan Jer bifliği epo'tcu18.flyle Giresun "!~ 
ba!ka bir ~y görmemiş .• Dalla acı1dı- tflte~ spotcu1an ata.!ında . yapı1~1! sını 1.1öyliyeyim mi bir def&ıriiıd& be· futböi ma~mda ilçe kar'§J yedı s~yıd . 
1Ikteki çocufunu aa ahımadan kaç- Gir&un sporcuları galip gelmiş er ıt· 
mı§ .. Şimdi ükerlen göfünceı ~P aei 

JününU habrltyOT, !ôriEa ~~ !iti ne ıta.aar i8t.e'raim.,, 
kaa.a~ ıtuvve~li oıau!Umuıu ıiöylıyetek Askerlifin kudSiyet.ine inanan 'fütlt 
eevmıyor, kilçiııt1ere nMifiat verıy'& ('·dma fstiklii hiffii yariLlısı gitii ı;!>y1er' 
h~p. ,,. • • Yurdu iÇin canını fedadan çeıtinJJ?ed:· 

• tH fİfü ft:Q!i:~a Ve f Çfen S~]effienin zeVk • 
Orgeneral Fahrettın, on saa :u:n ne varaiı 'V'e mi i.ıevlt" bi ş'at cdineO 

fazla. otomobillerle gidilen ller yerde milletiz. Ne mutlu ro~ .. ~ 
1 

iki taraf km-vetıerin Jt8mutinl&nii1 'Nfyaii AHMET 
şörau ve alBıklafı it'Uiyet ve •aZifelef __.....,,.. 
haklunaa suafler io'rnu. fetiltlAI llar· Hl ot·z ... a ---
tnnae yaralaiifflrt btf ıt8j1U, jiiirnlia-r: PD au 
kilerine şb)'le diydrdu: Dün ve Yann Kitaplarında ne! r 

- Bizi kurtaranların yctiştirdiklc- ı Fiyatı 100 kmuoı:tur ..,,,,,,, 
ri askerler Türkün ebedi bekçisidir. • r ~ 
Şimdi, as!Cer olmalt ve 6hliidan, iSUll-



taşlar mı yağacak?! 

laya tebllkell bir 
erden geçiyormuş?! Uçal< haftası 

Cemiyet kotta1 ı 
programlarını hazır

Boğaz[ardan 

geçecek transit 
gemileri 'sathane Müdürümüz: "Fransız gazetecisi müba-

l~ğa gapıqor, taş filan yağacak değildir,, diyor 
, Dünkü pasta ile gelen bir Fransız · 
~etesinae ok'Uduk: 

lamıqa başladılar 
Her yıl alınan tayyarelere- 30 ağını- Yeni Boğaz.ar 

tos Tay~.are .ve Zafer bayramında ad inin tatbikına 
mukavele .. 
başlanıyor İel l?ünYanm eonu yakni mı? Bu sual 

t ki her zaman hatırımıza gelebilir. 
~~~ bugUn dUŞUninemizin başka bir 
~ı var: Bir iki gecedir "Kuyruklu 
(il görünecek .• GörUnüyor .• Görün-

,, denip duruyor. 
~Bu kuyrüklu yıldızm görünmesi 
!derka - daha tehlikeli • bir şay ifade 
tıı.....:, _DUn:ya bir alay sehabe arasına 
-·"UŞtir. 

14 ~ikateı:i, dilnyamız, l a~tosla 
'u ~tos arasında fezada bır alay 
~~ ?'Ildız küinesinin orta.sına düş-

dır. 

~ ~ ktlçilk yıldızlara göktaşı (Hace
b..eeınavi) adi verılir. DUiiyanm l:5un
~ arasından ge<;mesi muhakkak bir 
~ .~ sayılamaz. B~ıza. gelecek 
~tbuyük fellket taş yagmasıdır. Fa
' l> huna. da pek ihtimal vermesek 
b" .. ~ temenni etmesek - şu munak
~ ld bu devretle dlliıyanm hara
~ de bir değişikllk olacaktır. Nite
tat Olmaktadır: Avnıpanm garp ta
~da - İb.gilterede, Fransada, Al
~ada - hava sOğuıriuş, yağmurlar 

akta.dır. 

~ !aıtat bil' de gökten taş yağacağı
~trmırza getirelim. Göktaşları, 
~S ldiği gibi, ufak §eyler değildir. 
~haziranının 30 unda dünyamıza 
~ taş bir dağ kadardı. Bereket 
~itt Siberyada, ıssız isteplerden bi
~ düştü. Düştüğü yerde o kadar de
~k· bir çukur açtı ki etraf -
~1 dağlar tepeler yarıldı, uçurumlar 
~~yerin sarsıntısı kilometrelerce 

n duyuldu ... 

koruna törem yapılıyordu. Kurum mer S 
kezi bundan sonra bu töreni her yıı Hudut ve sahUler sıhhat u
teşrinievvel ayında yapmağa karar mum müdürlüğünden bildırildiğine 
vermiştir. Bu yıl 30 ağustostan 5 ey- göre Boğazlar mukavelenamesı 
lUla kadar devam ı:ıdecek uçak hafta- ahkamının tatbikini temin etmek 
smm fevkalade olması için !stanbul üzere 500 numaralı rüsumu sth· 
kurumu merkezinde ayrılan bir komis- biye kanununa ek olarak kabul olunar. 
yon bu işle meşgul olmc.ktadır. ve 2810 sayılı ek kanun yerine kaim 

Kurumun her kolu bu ayın yir- olan 3058 sayılı kanun mucibince 14. 
minci günü akşamına kr..dar haftalık 8.1936 gününü 15.8.1936 gününe bağ· 
programım yaparak merke::: komisyo- lıyan gece yarısı saat 24 den sonra 
nuna verecektir. Ayın yirmisinden son Boğazlardan transit geçmek üzere Bil· 
ra genel program vücuda getirilecek- yültdere ve Çanakkale sahil sıhhiye 
tir. merkezleri önüne gelecek ticaret ge 

KIUtUr ı,ıeri 

komotif ağırlığı... Kıd"m zam1an 
Gökta~ları arasında dünyamızın ba- Şehrimiz ilk okul öğr;tınenlerinden 

şına çarpacak olan bir ikinci tehlike bin öğretmen önümüzdeki ders yılı ba
kuyruklu yıldızlardır. 1910 da dünya şmdan itibaren kıdem zammı görecek
ya kuyruğunu değdirerek geçen Hal- !erdir. 
ley yıldızı lierkesi epey korkuya dü- Bu öğretmenlerin adları direktör
şürmüştü. Bu kuyruklu yıldız 1986 lük tarafından tesbit edilerek bir liste 
senesinde tekrar dünyaya yaklaşacak- vücuda getirilmektedir, Liste tamam-
fır. landıktan sonra tasdik edilmek Uzere 

RASATHANE MODVR'O"MOZUN Kültür Bakanlığına gönderilecektir 
SÖYLEDİKLERİ • 

DUn rasathane müdürü Bay Fatin Ankarada 1ıp Fakültesi 
ile görüştük. Bize dedi ki: ı:. • 

"Dokuz ağustostan 14 ağııstosa ka- oınasının qaptır1lmas1na 
dar şahap yağmuru yağar.. Semada başlan 
Bersaves burcu ıusreti üzerinde birçok ıyor 
şahaplar görükrek etrafa dağflacak- Ankarada yapılacak olan Tıb fa-

milerine aşağıda yazıldığı şekilde mfı 
amele yapılacaktır 

1 - Boğazlara transit geçmek tize· 
re gelen - bayrak farkı olmaksızın . 
bütün ticaret gemileri her iki boğaz
daki sahil sıhhiye kurumlan önünde 
durarak sıhhi kontrollerini yaptırma
ğa mecburdurlar. 

(Hava fenalığı ve makine sakatlı
ğı gibi bir sebep altında bu merkezler 
önünde durup bu kontrolü yaptırmı
yan ticaret gemileri, bundan önce ol
duğu gibi merkezlerden geçiniz işare
tini aldıktan sonra yollarına devam 
ederek İstanbul limanında (Galata sa
hil sıhhiye merkezi tarafından) bu 
kontrolU yaptıracaklardır. 

Sıhht kontrol yaptırmak üzere sa 
hil sihhiye merke.ıi önünde durmıyan 
transit gemileri süvarileri, usulü veç
hile ve rüsumu sıhhiye kanunu muci 
hince cezalandırılır. 

2 - Boğazları ve Marmarayı tran
sit geçen ticaret gemilerinin sıhhiye 
resmi olarak - tonilatosu kaç olursa 
olsun - bütün ticaret gemilerinden be
her safi ton başına (0,075) altın frank 

140gün, 40gece 
1 iqatro naftası 
bu akşam 
başlıyacak 
Kırk gün kırk gece eğlencelerinin 

programına dahil bulunan tiyatro haf
tası bu akşam başlıyor. 

Hava ac:ık olursa temsiller Tepet:ıa
şında yazlık sahnede, knpalı olursa 
Fransız tiyatrosunda verilecektir. 

Bu akşam meddah lsmet'in oğlu 
Çapkın SüJevman fıkrasını anlatacak, 
sonra hayali Memduh Ali, Şefik, lrfan 
Safa, Aşki, Halit karagöz oynatacak
lardır. Karagözde kanlı Nignr oyunu 
gösterilecektir. 

Çarşamba akşamı büyük orta oyu
nu oynanacaktır. Oyunun adı Ters ev
lenmcdir. Üç saat sürecek olan bu o
yunda pişekar rolüne Asım baba, Şe
taret kalfa rolilne Nasit, Serkis efen
diye Kemal baba çıkacak; komik Fah
ri Mişon rolünü yapacak, Na..qit ay
rıca kürt hamal Hasso rolüne çıkacak
tır. Bundan b'lşka dört zenne de oy
nanacaktır. 

Çarşamba gecesi bir de dUğUn ala
yı gösterilecek, bekçi rolUne Nnşit, baş 
mahalleli rolüne Fahri çıkacaktır. 

13 ağustos perşembe gecesi meır 
hur tulfıat eserlerinden Nasrattin ho
ca oynanacaktır. Bu oyunda Halide 
anne rolüne çıkacaktır. 

14 ağustos cuma gUnü Şehir tiyat
rosu artistleri Mum söndü piyesini. 
15 ağustos cumartesi gecesi Halk ope
reti Emir piyesini oynıyacak, haftanın 
son gecesi olan pazar gt'cesi de Şehir 
tiyatrosu artistleri Delidolu operetini 
oynıyacaklardır. 

Eğlenceleri tertip eden komite ta
rafından hazırlanan fotoğraf sergi.<d. 
bugün saat 16 da Taksimde abide kar
şısındaki Emlak şirketine ait binada 
açılacaktır. ~ l3un:unıa. beraber, dünyaya düşen 

~Yük göktaşı bu değildir. 1927 de 
~bir taş 130 tondur, y~~i oir lo-

tır. Bu her sene tekerrür eder. Şahap- kültesinin inşaatına önümüzdeki eylOl 
Zar bilhassa 14 ağıı.'ltos gecesi semada ayından itibaren başlanacaktır. Bina 
bir donanma olur. Bu, sene şahapların bugünkü Ankara listesinin bulunduğu 
nasıl görüleceğini henüz bilmiyoruz. geniş sahada yapılacaktır. İnşaat bir 
Fra>tsız gazetecisi miıbauığa yapıyor.. senede ikmal edilecektir. 
Taş falan yağacak değildrr.,, Fakültenin gelecek ders yılı başm- yani 7,5 altm frank santimi hesabile) Polis Haberleri 

bugünkü karşılığı olan 3 Türk kuruşu 
o!arak alınacak ve bu resim o gemiye 
vıze aldığı ve resmini verdi~ günden 
itibaren altı ay içinde gittiği yoldan. 
yine transit olarak dönmek hakkm:ı 

Berlinde 
Siyasi müzakereler mi 

·~yan ediyor? 
~ Bulgar kralı Borisin, kansı kra. 
~ l'uannaya yapılacak bir ameliyat 
'"aaebetiyle Berline gittiği yazıl. 
~· Kral ve kraliçe Berlinde Hit. 
r tarafından büyük bir resmi kabul 

Geçmiş Kur.unlar 
11 Ağustos 1923 

dan itibaren çalışmıya başlaması muh 
temeldir. 

Açık doçentlik /er 
Üniversitenin turlü fakUltelerinde bahşedecektir. 

ismet Paşa ile m;üttefikin Gene- on beş doçentlik açıktır. Bu doçentler 
ra.Tleri dünkü mülakatlarında tahli- içiıı eylmda bir lliıtlha.n ~ılacaktır. (Bu altr aylık müddet ay hesabile 
yentn şekfüıden"'Ve UUhaB~ untnla-- YABANCI 0 A _ ve gece saat 24 de biter.) 
ra ait eşyanın gümrük resminden HAL HOCALIKLAR _ Yabancı ve 3 -Transit geçen ve resmini ikin 
bahsetmişlerdir. Bundan böyle tah- el fıkrada yazıldığı veçhile veren bir 
liye mesailinin tesbitile lst.a.n.bul ku- azlık okullarının türlü kısımlannda geminin altı ay içinde yapacağı dönüş 
m.andanlığı meşgul olacak ve bu hu.- vekille idare edilmekte olan 60 kadar seferinde yeniden; resim vermemesi i-
susta ifayı vazife edecek k-Omisyona ö~e.t~enlik vardır. Bu okullara bu çin.! evvelce girişi esnasında vermiş ol-
SaUihattin .Adil Paşa riyaset ede- yı ôgretmen okullarından çıkacak dugu resme ait makbuzu, dönüş esna-
cektir. mezunlar alınacaktır. Bu mezu:rilar yet sında durmağa ve sıhhi kontrolünü 

tıı Bulgar kralı ile kraliçesinin bu. mezse lise mezunları tayin edilecekler- yaptırmağa mecbur olduğu sahil sıh-
'14111 y k dir. '"~y k . ö t . 

tırttıüşlerdir. 

\ erde Berlinl ziyaret edişi ve ora. ozgat memle et HUSUSI OKULLARA T ••7T'U' .lU e mer ezıne g s ermesı şarttır . 
.\lrn · · b k·ı· H't ~ Dönüş seferinde makbu2 göst.ermi 

L , an cumurreısı ve aşve ı ı ı h h · ld OLAN D~R VE KARNELER _ "t- l} asta anesı açı 1 ~ .ı..c. yen gemiler ikinci bir transit resmi i.,. e muavini Göring tarafından mi. Hususi okullara }4 -rrn olan defter, , = vermeğe mecburdurlar ve bu ikinci 
la 1tle't şerefine şölenler verilişi Bul. Yozgat, 10 (A. A.} - Sağlık baka. karne ve sair baskı işlerini ucuz bil' resimle yine bir dönttş hakkını kaza 
ı..: ıa7.etelrinde ehemmiyetle mevzuu nı Dr. Refik Saydam bugün yeni ya. f~yatla devlet basımevi yapmayı tek- nırlar. 
~ di ı d · lif etmiştir. Bu teklif husus! okullara """ ef 1 · fı. t ·ımektedir. Acaba bu hadise pı mış ve her türlü mo ern tesısatı .uönüş s er ermde transit resminin 
~ı ve Kültür Bakanlığına bildirilmiştir. 1 ··d · ld w 

~-Ya, Macaristan, Avusturya ve Al. haiz bulunan memleket hastahanesi . Teklif muvafık görüldüğü" takdirde evve ce o enmış o ugu ancak bu mak 
"(ti" • 1 ·· · d b ı h 1 buzun gösterilmesile isbat edilebilccc-•· ,,a arasındaki siyaset birliği çer. nın a~r ma törenın e u unmuş ve a . devlet Basımevi bu okulların bütu"n fc:ı. W • d d 11:\' ~ gın en kaybol uğu hakkında hiç bir 
~ t!ine Bulgaristanm da girmesi ala kın alkışları arasında kurdeleyi kes . lerlııi de üzerine almış bulunacaktır. mazeret ve ikinci bir nüsha verilmesi 

i lnidir? miştir Bakan açılış söylevinde : "Yur. . hakkındaki istekler kabul edilmiyecek 
'~Gene bugünlerde Italya dış işleri dun !1!ksel~şi y~lun~a büyük şe~in Ekmek Ve f rance)a tir. 
~ it\ Kont Ciyano Olimpiyad oyun verdıği emırlen gecıkmeden yerıne 4 - Boğazları transit geçen ticaret 
ı.. münasebetiyle Berline gideceğ! getirmek bizim için bir şıardrr.,, dedi fiyatları ı·ndı·rı•Jdı• gemilerinin • müorem ihtiyaçlarının 
°'ıt ,,\, temini için - İstanbUJ. limanında dura-
l...... ?ropa gazeteleri tarafından Halk bu vesile ile de Ulu Öndere cakları az~ ami 48 saatlik mu"'ddet tran-
'llll "l d · Belediye narh komisyonu dUn ton-
' e,. lmekte bulunduğuna göre bu erın saygı ve bağlılığını duru duyğu. lanmış, birinci nevi ekmek fiyatını on sit sıfatlarını bozmıyacaksa da, her 
~et-de Almanya devlet merkezinde lar içinde izhar etti . bir buçuk kuruştan on bir kuruşa on ne sebep ve suretle olursa olsun, bu 

iki kişi bir kadını 
bıçakla yaraladılar 
Fatihte San Beyazıt mahallesinde 

Çıkmaz sokakta oturan Siirtli Sühey· 
JA dlb:t Tahtakelede Şeyh Davut hanın
da sabıkalılardan Haydar ve kardeşi 
Yusuf tarafından bıçakla ağrr surette 
yaralanmıştır. 

Kadın hastahaneye kaldırılmış, suç 
lular yakalanamanuştır. 

Bir çocuk boğulmaktan 
kurtuldu 

Bakırköyde istasyon caddesinde İh
sanın çırağı Fethi denizde yüzerken 
boğulma tehlikesine düşmüş, balıkçı 
Ali tarafından kurtarılmıştır. Fethi 
baygın bir halde hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

YAGMUR YOZONDEN - Beyko~ 
da Kavakderesi caddesinde oturan Ze
kinin oğlu yedi yaşında Şinasi karde-
şi Nihalle çarşıya Jriderlerken yağınu
ra. tutulmuşlardır. İki c;ocuk kaçarlar
ken Şina!i dü~milş, elindeki şişe kırı
larak cam parçaları ellerini '·esmiştir. 

AL~IANLAR T ARABYEDEKI 
HARP MEZARLICINI ZIYA

RET ETTİLER. 
~hıt bir takım siyast müzakereler Bakan yarın Çoruma hareket tde. paraya, ikinci nevi ekmek fiyatını on gemiler gerek İatanbul limanında ve 
\."~Yan ettiği anlaşılıyor. ceklir. ~ otuz paradan on buçuk kuruşa gerek Boğazları çıktıktan sonra veya Şehrimizdeki Alman kolonisi ara-
~'--.:_ ındinniştir. Boğazlara girmezden evvel bir Ttirk larmda Alman elçisi Fon Keller de 
j "'-- PAR A SEZ A Francala fiyatı da on altı buçuk ku- lim&IlJJlda durup ihtilat ederse transit- olduğu halde hususi bir vat>urla Tarab R ==ı ruştan on altı kuruşa indirilrniştir. l~k sıfatları. bo~ulacağından ve diğer yaya Jrt,imişler, evveıa harbi umumide 

l):ı..._ Y 1 tıcaret gemılen gibi 500 numaralı rü- ölen AJmanlann Tarabyadaki mezar· 
"il Te Rl'ID JGtaplanndan D"' y •• k'"IJi d d hh" 

J un ve ~ tercume u yabn an ır LONDRA MJKROBIOLOJJ sumu sı ıye kanunu mucibince resim lığını ziyaret etmişlerdir. Orada Al-
Fiyatx 25 kuru~tur Fıyatı 40 kuruştur ve~elcri lazım geleceğinden, evvelce man büyük elçisi tir nutuk söylemig 

~-·---------..,,,.,_. KONGRESiNDE KONUŞULAN eksık alınmış olan resim farklarmt ve herkesi bi1' dakika sükuta davet et-
Ceıayı·r "ft- •• . . PANSiYON VE HANLARDA iT- LAR öderler ve resim vermeksizin transit mi~tir, 

mu usu nrçın FAIYE TERTIB olarak dönüş haklarını kaybederler. Bundan sonra el(\ilig-in bah(\esinde 
öldürüldü? ATI Lôndrada. toplanan mlkrobioloji 5 - Gemilerin Boğazlardan transit biraz vakit geçirilmiş fakat yağmur 

Kat, kat kiraya verilen büyük bi- kongresine i~tirak eden Etıbba odası geçmeleri hakkında, şimdiye kadar başlaması• dolayısi!e erkt'nce vapura 
~ t nalarla pansiyon ve büyük hanlarda başkanı Bay Ihsan Sami dün şehrimize çı}<arılmış olan ve bu genel tahrirat ah döniılmüştür. 

~tıı yfr, lO (A. A.) - :Mtl tünün itfaiye tertibatının alınmadığı yapılan dönmüştür. Bay Sami kendisile görü- kamına aykm kalan talimatname ve 
hıtn isticvabı neticesi olarak tile. teftişlerden•anıaşılmıştır. şen bir yazıcımıza şunları söylemiş- tebligatın 14 ağustos 1936 sonu olan INGILIZ GAZETECiLER 

h_ ltın ~fi olan Tal Edelokbi yakalan. ~Iediye, şube müdürlerine yeniden tir: gece yarısından fübaren bir değeri ,,..., t 
'll~tı:r - •• . • .• emırler göndererek J:m gibi yerlerde "- Kongre 25 tenımuzda açıldt ve kalmamıstır. ·.wus treytid London Niyuz,, "Di 
~ . Suçluların soyled~klen!le gore yangın söndürme vasıtalarının bulun- 10 gün sürdü. Toplantıya 91 murahhas Skeç,, ve "Di Sfiyer., gibi büyük ln-
••.r a.daın , katile 30 bin franh durulmasının teminini bildirmiştir. iştirak etmişti. Kongrede evvela umu- DER giliz mecmualarının seyahat muharri-
"'lt!+..c A bt iN VE ANAFORLU SAHiL ri Edvard Lon""'un idaresinde on bcıa 

'·tı..•IQek auretiyl'"' .a .. ::.yetı•n .. 11111 mu··. _ • 1 - F J f mı r toplantı yapddıktan sonra tur- - 1 ,., ·ı °''l•> ç !;UJA - - ~ liJ. ı LERE KONACAK IŞARE kadar ngı!jz gazetecisi şehrimize ge-
•. 1bi olmur:ı.tur. "Terakki,, kulübün. - 1 mı e Se e - . mese eler ii.zerinde çalışmak için lO .. T LER lerek bir ""ünlük bir gezintiden ronra ,., ~ 1 komisyon aynldı. Bir çok mevzular '> 
~ traştımıalar yapılmış n kulübün Dün ve Yann Kitaplanndandll' tetkik edildi. Sahillerdeki derin ve anaforlu yer- memleketlerine dönmüşlerdir. . 
.,, 11ıst - ınUhftrlenmfştir. Fiyatı 40 kuruştur Bundan sonra murahhaslara. Len- lerle lağım ak~n yerlere işaretler ko- BN SABAH INGILIZ VE KANA-
....,_ ... ııııiıııiım_..__._ ... _____ .-...-ı draaa billunan b{ıtün tıbbi enstitüler ~U~~~i~.ledıye şube mUdfirlerine DALI SEYYAHLAR GELiYOR 
-......................... gezdirilerek kendilerine malam.at ve- S'~ 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
~ Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 
~: Yenipoıtabanekartıamda Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 

(165) 

rildi. Kongre Ü9 yıı aonra Nevyorkta Şube müdürlerinden cevap gE>lmiş 
tekrar açılacaktır.,, tir. Müdilrler bu gibi yerleri tesbit et

tiklerini, kısa bir zamanda icap eden 
20 BiN LiRALIK BiR ELMAS levha ve işaretlerin konacaklarını bil 

ICNE KAYIP OLDU dirmişlerdir. 
C. H. PARTiSİ KONGRELER/ 

Seyahat rnaksadlle şehrimize gelen 
Mısır prenseslerinden Bayan Fatma
nın yirmi bin lira. kıymetindeki bir 
elmruı iğnesi kaybolmuştur. Zabıta e 
saslı surette bu tahkikatla uğraşmak
tadır. 

C. H. Partisi İstanbul \'ilayet idar':! 
heyeti dün Ba.y Muhittin UstUdağ'ın 
başkenlr~da toplanarak ~yllllda ba~
lıyacak kongreler etraf mda görüşmüş . 
tür. 

Bu sabah "Em pres of A vusturalya,, 
isimli Transatlantikle şehrimize 1000 
kadar İngiliz ve Kanadalı seyyah ge
lecektir. 

Bu Kanadalı seyyahlar arasında 
geçenlerde Vimide dikilen Kanada 
harp abidesinin küşadma iştirak et
m~ eski muharipler de vardır. 

Dün J:'elmesi mukarrer olan Astor
ya isimli İtalyan seyyah vapurunun 
gelmesinin geri bırakıldığı haber alın
mıştır. 
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Hergün bir hikaye -~---ilmi!! 

Karşıki Komşu 

Arkadaşım içeri bemm girdiğimi 

görünce g\Herek elini uzattı. İkimiz de 
biribirimizi çok severdik. 

Arkadaşımın hiddeti geçmıştı. 

Şimdi şaka etmek sırası gelmişti: 
- Ne yapardın? dedim. 

lSTANBUL - 18. Hafif musiki 
(pl!k), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 
plaklar, 20. Keman solo. Stüdyo san
atkarları tarafından, 20,30. Stüdyo or
kestraları, 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Kleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
l-feyecanlı Maceraları 

---------------------------~-----------------... --------"~ 
Ahmet Ça,ğatay büyük bir eser yaz

mağa ba§lamıştı. 
- Ne yapacağım, hiç! Güzel bir şey- Y azaıı : A rnauld Galopin -10- ÇevireL: V. '1· 

den ne yapılrr? Güzel, kendi kendine :-lllllllİ _________ .__K..,. __ 11!! 

kafi gelen bir şeydir. Güzelin vazifesi B Q R S A Onu yine masasının başında buldum.ö 
nünde bir yrğın kitap vardr. Açrk du • 
ran kitapl;arm sarı yaprakları, kapı açı
lınca pencereden giden rüzgarın faz • 
lalaşması üzerine çevrildiler. 

bir şeye yaramak değil, olduğu gibi 19. 6 • 936 

Arkadaşım arkasına döndü, pence
reyi kapadı. Perdeyi de indirdi. 

- O'şüyor musun? dedim. 
- Hayır, dedi. Karşıda bir adam 

var, pencerenin önüne oturmuş, bo • 
yuna bana bakıyor ..• 

Güldüm~ 

- Mütemadiyen sana baktığım söy
lüyor.ıun. Demek ki sen de mütema -
diyen ona bakıyorsun .. 

- Benim ona bakmakta hakkım var: 
Çünkü onun bana baktığım gördüm. 
Merakımı mucip oldu. Arada sırada ba
şımı Sievirip bakıyorum ve onu dai -
ma bana bakarken görüyorum. 
Demek ki benden hiç başıru çevirmi • 
yor .. 

- Olabilir .•• 
- Olabilir, fakat bu beni çok sinir-

lendiriyor. Düşün bir kere: Bir adam 
ki sabahtan akşama kadar penceresi • 
nin önünde, bir koltuğa kurulmuş, ra
hat rahat sana bakıyor, ve sen de bu
rada, kan ter içinde, çalışıp duruyor • 
sun .. Üstelik bir de pencereyi kapama· 
ğa cembursun ..• 

Arkadaşım elindeki kalemi attı, a
yağa kalktı. 

- Kim bu adam acaba? diye sordum. 
- Ne bileyim ben! Öğleye doğru 

bir hizmetçi geliyor. Bir kase bir gey 
getiriyor. Adamın bunu içmesi tam on 
beş, yirmi dakika sürüyor. Ondan son 
ra kaseyi bir kenara • bırakıyor, yine 
başlıyor bana bakmağa ... 

kalmaktır ... 
Arkadaşımfilozof gibi düşünmeğe 

başlamıştr. Fakat bu da çok sürmedi. 

- Doğrusunu istersen, dedi, karşı -
ki evde genç bir kız da var. 

- Ya? 
- Yal Ara sıra ihtiyarın yanına ge-

liyor. Biraz durup gidiyor. Belki zi -
yaretine gelen hısıDlI, bc;lki de talebesi 
f;Ian. §rÜnkü adamda bir ihtiyar muallim 
tipi var. 

- Adı ne biliyor musun? 
- Hayır. 

- Hizmetçin bilir. 
- Sormadım hiç. Neme lazım ... 
Bu bahis böyle kaldı. Biraz da baş

ka şeylerden bahsettik. Sonra ben kalk
tım. Arkadaşım yine masasının başında 
ve komşusunun karşısında kaldı. 

• #(. • 

Aradan bir iki hafta geçmişti. Ah -
met Çağatay'ı tekrar görmeğe gittim. 
Bu sefer onu yatak odasında çalıışir -
ken buldum. 

- İyi etmişsin, dedim: Burada §İmdi 
rahat rahat çalrşirsın. O adamın seni 
rahatsız eden bakışlarından kurtuldun. 

- Zannettiğin gibi değil, dedi. O a• 
dam artık pencerede olmadığı için ben 
de bu odaya geldim. 

- ??? 
- Evet. İhtiyar komşum öldü. 
- Ya? 
- Evet. Artık o odada çalışaıruyo • 

rum. Dönüp dönüp pencereye bakma
ğa o kadar alışmıştım ki, başımı çevir
meden edemiyorum. Karşrmda onu gö
remeyince de bir eksiklik hissediyorum. 
Adeta çok sevdiğim birisinden aynJ • 

lllza.lannda ylldn lf&reUI olanlar, QM 
rlndt' muamele ır;örtmJerdlı. Rakaml&ı 
""'ut ı:.ı: de kııpanıış "llflf n,yatlanw. 

PARALAR 
• Lonelra 

• Nevyorıı 
•Pem 
• Mııa.no 
• Br1lksel 

• AUnıı 
• Cenevn 
• Sotya 
• Amaterdıım 
• Prag 
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,,20,-
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• Stoi<bolm ~'i -

• Vlyenıı ~ :l!,-

• Madrtd 
• Berıın 
• Varşova 
• Budepeşt. 

• l:ltlkref 
• Belgraô 

- 16 -
w.
ıı:ı.

l:!ö.-
16-
bö,-

114 -• Yokotı&nıa 
• Altın 
• Banknot 

ıı71 -
2'4 -

ÇEKLER 

• ı..on11ra 6ts4Jıt • Vlytı.na 4.1& 
• Nevyorll ).7\111) • Madrld 61:! 
•Pam 12.01 • BerllD t.11711 
• MUA.ııo to.0614 • VIU'§Ova 4 21 
• Bı1lkıse.I 4.7017 • Budapefte 4,00 

•AUna b8 6668 • Btlkreı tU7.B~öti 

•Cenevre ~.4-810 • Belgraô "4 b6b 

• Sofyıı tll:l,2b8 • Yokolıaıu l:!.681b 
• Amsterdam 1.11172 • Moskova ~4 92ö 

•Prıığ ıu.ıuıı • Stokbolm H06lt 

ESHAM 
t§ B.uıkuı 

, Aı:ıadolu 
Reji 
Şlr. Hayrty 

• Merkez Batık 
O. Sigorta 
Ponomootı 

Lll.8() 
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ır>.000 
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.00 
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ıatlkrazlar 

rramva1 11,l.(ı 

•Çimento 10.70 
Ooyon Deı O 00 
Şark Del ~.00 

Balya JOO 
Şark m.. ea.e ).00 
Teletou ı.oo 

Tahvlller 
• 1933 T..Bor.1 ~2 80 ıı:Iektrtk 00,Uv 

TramvaJ tSl, 70 
14,0ô 
46 4=> 

- Yok canım 1 Sana bakıyor zanne -
diyorsun. Fakat havaya bakıp tahayyil
lata dalması da pek ala ihtimal dahilin
dedir. Sen ona bakınca, şüphesiz, o da 

mış gibiyim ... Hakikaten, haya~ta öy-1•---·--------------1 
le şeyler vardır ki içimizden sevdiğimiz UCUZ KiRALIK KAT VE ODA 

başını çevirir, sana bakar... I halde nefret ederiz. Ondan uzak kaldı- Beyoğlu İstiklal Caddesi Kumbara· 

Arkadaşım cevap vermedi. Odanın 
içinde hiddetli hiddetli bir aşağı bir 
yukarı dolaştı. Sonra yerine otururken: 

- Talihsizim vesselam 1 dedi. 

ğnruz zeıman sevgimizin farkına varı • cı yokuşu Tercüman sokak N. 24. tçin-
nz... dekilere müracaat. 

Arkadaşım sustu. Teessürüne hlir- -----llllliİllllİıll ________ _ 
met ederek ben de sesimi çıkarmadım. Güngörle arkadaşlan tarafından kar. 

Bu ihtiyar adam yerine karşımda 

r:··-::1 bir kadın olsaydı ne olurdu? 

Yine filozof düşüncelerine dalmış • şılandılar. 
Halkın coşkun tezahürleri ara. 

tı ..• 

!!················ ······-·-······ ...... -......... --............ -........... -··-··· .. ····················=:::.:::::-::: 
ı::mmm u·· L K E M ı· Z D E mmm;:: ···::::::: :uı:::=:.:: ....... ·ı·········· ···11··· • ıs········ ....... . ....... . ....... . ....... . ... ::::::: : .. ::::::::: 
&::::-::::::: .••••••••••• , .... ·-···· .. ---·------····------.... ·---·····--······ ... ···········---·· ······-·-

Eflinide Atatürk için 
güzel bir anıt , 

Zonguldağın bu güzel nahiyesinde hergün yeni 
bir bayındırlık eseri görülüyor 

Eflani (Ozel) -
Zonguldak vilayeti 
hudutlarıiçinde bü 
rükşefin anıtını dik 
mek şerefi ilk önce 

Eflani nahiyesine 
nasip oldu. işe ba~. 
Jadığı gündenbe. 

ri dokuz ay içind" 
memlekette pek 
çok ve büyük fay • 

dalar temin eden 
nahiyenin çalışj(an 
•;e değerli müdürü 

Fikret Güngör na. 
biye hükumet bina 
sı önündeki üzeri 
enkaz dolu olan ve 

senelerden bPri 
metruk bulunan 
bir meydanlığı ne. 

fis ve mükemel 

tarhları, iki beton Yukarıda abidenin açılısında bulunanlardan bir grup, ~a
iıavu:tu ih~iYa edl'n ğıda cumuriyet bahçesinin umumi görünü§:l 
bir park haline ~okturduktan sonra\ makamı Bay İhsan Kaya, ceza bakimi 
ortada da şefin beton bir kaide Bay Raf et Bulut olduğu halde davet 
üzerine bilstüntt koydurdu. Büstün edilen briçok zevat ayni günde otomo. 
açılış töreni yapıldı. Zafranbolu ka}'.:. billerle Eflaniye geldiler ve Fikret 

sınd:ı bahçe önüne gelindi ve ilçebay 
Ihsa:ı Kaya kısa ve veciz bir söylev söy 
}evden sonra FikretGüngör tarafından 
verilen makasla kordeleyi kesip 
içeriye girdi. Atatürkün heykeli bü . 
yük bir bayrakla örtülü bulunuyordu. 
Binl~rce halkın ve davetlilerin işti. 
rakiyle Istiklal marşı söylendikten 
sonra bayrak Fikret Güngör ve ar. 
kadasları tarafından merasimle açıldı 
ve k~rtarıcının birdenbire beliren si. 
ması karşısında çok heyecanlanan 
halk şeflerini şiddetle alkışladılar . 
ve (yaşa, varol) büyük atamız diye 
dakikalarca bağırdılar. Anıtın önünde 
yer alan genç ınüdür uzun ve fakat 
çok canlı ve beliğ bir hitabe ~le kısa 
bir mazinin tarihçesini yaptıktan son. 
rn şefin Türk) üğün yük..r;:ıelmesi yo 
lund~k.i yüksek hizmetlerini saydı. Ve 
çok alkışlandı. Zafranbolu halkevi 
namına söz alna öğretmen Fuad Edip 
,.e Niifu~ katibi Hasan da söylevleri. 
ni verdiler ve alkışlandılar. Anıt i~in 
Zafranbolu C. Halk partisi namına ha 
zırlanan ve halkevini temsil eden çe. 
lenkler parti ilçeyönkurul başkanı 
Bay Kadri tarafından kaideye konul. 
du. 

Davetliler okuma odası salonla. 
rında. ~ereflerine verilen ziyaftıtte bu. 
Junmak üzere okuma odasına gittiler. 
ve gece geç vakte kadar neşeli vakit 
geçirdiler. 

Ay ışığında latif bir manzara gös. 
teren geniş Eflani ovası sabahlara ka. 
dar çmJadı. Önlerinde davul zurna·ve 
saz takımı olan halk gruplara ayrı. 
larak sabahlara kadar eğlendiler. 

Bu işte Fikret Göngör fiilen inşaat 
işiyle meşğul olmakla beraber ayni 
zamanda bir amele gibi çalışmak sure. 
tiyle anıt:n ve parkın bir an evvel ik. 
malini temin etmiştir. 

Celôl Salih Güney 

.. e' 
mamen ayırmış ve Betsi Hogart uz , 
rinde bir alay vesika toplamıştıJJl· ~ 

Betsinin İngiliz olduğunu saJll , 
yordum. Halbuki Hollandada Jla~~·e 

- Gazeteleri okudunuz m.u? Türlü lem' de doğmuştu. Evvela bir isveçlı 1
', 

• sil 

- Buyurnn gidelim. Odamda otu
rur konuşuruz. Zannedersem yine Kle· 
rans Terras meselesi? ... 

- Şüphesiz. 
1 -- '-

türlü masal anlatıp duruyorlar. evlenmiş ... Bu adam esrarengiz bır d• 
Mak Ferson'la beraber içeri girip rette ölmüş ... Bombaya gitmiş, or~e' 

maroken koltuklara oturduk. Baş mü- kaptan Higins'le evlenmiş ... Sonra fı 

fettiş bana sigara tabakasını uzattı. Bir cinald isminde borçlandığından do~a, 
sigara aldım, yaktım. tardedilen bir zabitle beraber Hindı~ 1 

Mak Ferson merakla yüzüme bakı · tandan kaçmış.. Sonra Fransaya ge 
yordu. Daha fazla bekletmedim. miş, daha sonra da !ngiltereye.. • 

- Hakkınız varmış, dostum, de ~ tngilterede Recinald'le beraber Y't 
· do' dim. şamağa başlamıştı. Recinald, eskı s.'e 

- Ben size demedim mi? !arından birinin yardımile U. s. ıf 
- Evet. Dediğiniz gibi, hadise adi <Unknown Special Section = ·:ıı~sıı. 

bir cinayetten ibaret. İlk zamnalar zih- si meçhul dairesi" ne) geçmiştı· 
0 11 

nimi bir çok şüpheler kaplamıştı. Fakat son derece esrarengiz cemiyetler.;, 
sonra anladım ki sizin hakkınız var. biri idi. Cemiyeti idare edenler daılJd 

Mak Ferson gülümseyerek: bir esrar perdesi altında yaşarlardı· ıd• 
- Polis hafiyeleri öyledir, dedi. Her cemiyet dünyanın en eski casus teŞ 01 

şeyi esrarengiz görürler. Belki hakla - !atından biri idi. On sekizinci as~'~t 
n yok dcğildiı\ Fakat meşgul olduğu- kurulduğunu söylerler. Fakat "faalı) 
muz bu hadisede her şey memba su- devresi,, ne 1860 da girmişti. 
yu gibi berrak. Esasen katibin izi üze-

1 
(Arkası ,,ar) 

•l • 
rinde bulunuyorum ... Belki de bu ak • ~ ıı 

şam yakahyacağım .. Hani şu geçen ak · •------.----.---- b 
şam Mister Hopkins'iıı evine giren ve • SALI Çar!"~;, 
apartımanı soyan hırsız yok mu? işte Takvım 1 l Ağustos 12AgtJ!l el 
katil o. 12J C. Eve! :?4 C. ©" 

B 11 k GtlD doğuşıı 4 ~7 4 ;>S 
aşımı sa ıyara : ' 

19 
.t2 

- Evet, kabildir, dedim. O halde Gün t>auı:ıı 19,42 •:J. o 
Sahalı oamıı.~ :l.30 • '9 
Oğle nsmıu:ı 12 19 12 1 
lklndl namazı 16 l 9 1 tı.19 

' R :9 42 
A.kşam namazı 

Y'atsı nıunazı 

Lmaıı.k 

Y'ılm geçen gtlnlen 
Yılın kalan günlen 

Nev't: 

19,4<! 2141 
21 42 2 9,i 

2.21 221 
220 1~ 
145 

Kt- i>. 

Buğday (yumu~J 6 

,, (ıert) 

,, <kızılca) 

Arpa (Anadol) 
Kuşyemi dökme 

., çuvallı 
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Yaşarın bitin ailesi ı Yaşarın dünya 1 

sevinç içinde şampi(!e~~~~ 
Biz, bisikletçilerimizin bu kalaba-

1 lık arasında kaynayıp gideceklerini 

''Oğlumun kazanmasına çok sevindim, um~~::n ns~~~::ı~ğf~~:~ he-

Böyle bir sevinci Ömrümde tatmadım,, ~e~~ ~~:s~;ı~t ~~ h!ı~~ig~~~~ 
da. bunların a.rasmda.ydı. 

Yarışı teabit eden filmlerin develo-
_. ~ pesinden sonra. alınan kat'l neticeye 

Y a.şann kazmımasından çok memnun 
ol.an Teı::kardeşı ( X) i§aretıi evleri

•in penceresituU1 

Yaşarın Balkan ~ampiyonluğunu ka· 
zandığı sırada alınm1f 

bir fotoğrafı 

Y O§arın evinin uzaktan görünil§ü. 

Kıymetli güreşçilerimizden Yaşaq Zar, biriktirir. Bir sandık aolu.m gaze
Erkanın 6). kiloda dünya birincisi ol· ı' tesi vardır. 
nıası hE!rkcs1 fevkalade sevindirdi. Oğlumun öteki güreşçileri yenerek 
bün her tarr;fta bu gencin galibiyeti şampiyon olmasından çok pek çok 
konuşuluyordu. Bir arkadaşımız dün memnunum. Böyle bir sevinci şimdi
yaşarın evine giderek annesi ve kar· ye kadar tatmadım. Baoası da güreş
deşlerlle göriişmüştiir. çi idi. Fakat son zamanlarda bıraktı. 

Yaşarın galibiyet tafsilatını gaze- Oğlumuzun yetiştiğini gördükçe göğ
tenıizden eğrenen annesi Bayan Se· sümüz kabarıyordu. Allah bize bugün-
her şunları söylemiştir: Zeri de gösterdi.,, 

"Y ~rım !~ yaşındadır. Geçen se- Yaşarın kızkardeşi Bayan Sabahat 
ne as1•er'likten çıktı. iş Bankasının ile diğer kardeşleri Kemal ve Saim de 
Sirkeci deposu.>ıa memur oldu. Biz Re· ağabeylerinin bu muvaffakiyetinden do 
fahiycliyic.. Fakat Ya~ar /stanbulda layı fevkalade memnundurlar. Küçük 
doğmuştur. Saim de bir kaç avdanberi güreş yap-

maktadır. O da dünyada şampiyonluk 
Küçilkl~en bir müddet babasının a- almak hevesinde olduğunu söylenıiş

rabal.an.nda çalıştı. ilk mektebi biti- t· . k ~ rınce avare dola.,maması için endi8i-
Annesinin anlattığına göre Yaşar 

ni spor klübiine yazılmıya teşvik ettik. olimpiyatlara gitmeden evvel annesi-
l!umkapı kliıbfüıe yazıldı ve güreşe le babasının bir kaç kere elini öpmüş: 
f'lıerak sardı. Sekiz senedenberi güre- - İnşallah ka:. anacağım. Allahım 
~yor. l>iinyada scvdi_qi şey giireştir. I benim yüzümü kara çıkarma., demiş 
Güreşina ait resimlerle gazeteleri. top- tir. 

1 e frika No. 25 

YA7..AN: KADHlCAN 

Hiç bQkkn.tniyen ve tasarlannuyan 
bu gezintiye, bir vesileye kapılmaktan 
hoşlanan yaprak gibi rast gele gidi
Yordu. Çünkü ilk defa olarak işte o sı. 

rada kalbinin o yaman ağrısını unut
rnu, ve hatt~ savmış gibiydi. 

Bu konuşma pek kısa sürdü. Çün. 
kU onun sözünü kesmişti: 

- Canım ,bırak tunları ... Her gün 
gazetelerde ve kitaplarda okumuyor 
muyuz? Bize ne onlardan? Kadınlarını 
anlat 1 Kim bilir ne hovardalıklar yap
tın? Sansın Alman kızlan · Türklere 
hayıltrlar~ış 1 

Ferit ilave etti: 
- Hele Aziz gibi boylu poslu ve 

llmtr bir delikanlı olursa!. .. 
Nejat bu görüşü kuvvetlendirdi: 
- Orada esmerler hiç bulunmaz. 

illi§ .•• Zaten timdi moda! .. 

- Bırak şu zavallı modayı .• Hem, 
moda olan esmerlik: değil, zencilik ... 
Sanki bu modaya kaç kiti uyuyor? 
Hele Almanyada ... Sapıklığı sapıklar 

yapar ... 
- Ovvvv 1.. Sen de soyculuk ve 

renk davası mı güdüyorsun? 
Bunu Nejat sormuştu. Şeref sinir

lendi: 
- Şimdi dava zamanı mı? Bırakın 

da anlatsın! 
Azizin koluna girdi ve sokularak 

ilave etti: 
- Anlat, allah aşkına 1 ••• 
- Hovardalık filan yaptığım olma. 

dı. Vakit bulamadım ki... Yalnız bir 
krz beni sevmişti, ben de onu seviyo
dum, fakat!... 

Al:izln sesi ağırlaşmıştı. 
Bu bahse . girmemek için verdiği 

göre Türkiye 10 unculuğu almı~ır. 
Birinci Fransız Şarpantiye, ikinci ge
ne Fransız Labebi, üçüncü İsviçreli, 
4 Uncil Alman, beşinci İngiliz, altıncı 
Fransız, 7 inci İtalyan, 8 inci Belçika
lı, 9 uncu Belçikah, 10 uncu de Türki
yedir. 

Fakat, tekerrür eden milletler bir 
kere sayılırsa Türkiye altıncı gelmek 
tedir. 

Deniz qarış /arın da 
·77 incilik ve 20 ncilik 
bizde 
Bugün Kielde yelken müsabakala

rına. başlanıldı. 12 milletin i~ira.k et
tiği sUperklasta Türkiye 18 puvanla 
11 inci geldi. 

Olimpiyat yelken müsabakasında 
ise, iştirak eden 25 millet içinde 20 in
ciliği aldık. 

Futbolda Nor'Veç 
mağlup oldu 
Bugün İtalyan ve Norveç futbol 

takımları karşılaştılar. a.Tkım.IID.Izı ve 
Almanayyı yenen Norveçlilerin bu 
maçta alacakları netice merakla bek
leniyordu. 

Italyanlar, oyunun başlangıcından 
beri çok iyi bir oyun gösteriyorlardı, 
Fakşat, ilk devrede attığı bir gole mu
kabil kar§ı tarafa da bir gol fırsatı 
verdi ve birinci devre 1-1· beraberlik-
le bittL ' 

tkincl• devrede İtalya gene güze! 
oynamak.ta devam etti ve bir gol da
ha kazandı. Oyun, ayni giddetle sona 
erdi ve neticede İtalya Norveç milli 
takımım 2-1 yenmiş oldu. 

A'Vuslurga ile Polonya 
karşılaşıyor 
Bundan !!Onra günün en mühim fut 

bol mi18abakasmı yarın (bugün) ya
pılacak olan Avusturya - Polonya 
maçı teşkil etmektedir. 

Avusturya ile Peru arasında mUna
kaşayı mucip olan futbol maçı hakem 
lerin kararile tekrar olunacağı ve Pe
ru tekrar oyun yerine gelmediği için 
Avusturyanın galip iIA.n edildiğine da
ir olan haberlerin. aslı yoktur. Avus
tueya Peruya mağlup olmuştur. 

Bu cihetten A vusturyanın Polon. 
ya karşısında elde edeceği ·netice me
rak edilmektedir. 

Yüznıe müsabakaları 
Yüzme müsabakalarında şimdiye 

kadar yapılan tecriibelere bakılırsa 
herhalde Japonların yüzmede altın ma 
dalyayı alacakları kat'idir. 

Suya atlamak müsabakasında Al· 
manya altın, Amerika gümüş ve Ja
ponya bronz madalya almışlardır. 
.. Kielden alınan haberlere göre şim

dilık Stardlarda Almanlar birinci, fs. 
veçliler ikinci ve Holandalılar Uçüncü-
dilrler. . 

Grekoromen güreş 
finalleri 
Berliıi, 10 (A.A.) - Yan orta sık

letlerde birinci: Svedberg, (İsveç), i
kinci: Schaffer. (Almanya). Hafif sık 
!etlerde birinci: Koskela, (Finlandi
ya). ikinci: Herda (Çekoslovakya). 

karara rağmen, söylemiş bulunuyordu. 
Çünkü gene onu hatırlamı§tı. 

- Bravo! ..• 
- Sonra? .. 
- Sonra ne oldu? 

Kalbinin boşluğu bir yara gibi sız
ladı. Ayni zamanda pişmanlık başladı. 1 

Bu sırn niçin açmrş ve anmıştı? 
- Sonra anladım ki bu bir kurun-

tudur ve bıraktım. 
- Ne yaptı? 
- Başkasile evlendi! •• 
Yanlış yola sapmıılardı. Azil: ıor. 

du: 
- Nereye gidiyoruz? Floryaya bu

radan gidilmez. 
- Şuradan üç arkada§ alacağız da .. 

Randevu verdik. 

Bunu aöyliyen Şeref, arkadaşının 

yüzüne manalı manalı bakmış, ayni 
zamanda bir gözünü kırpmıştı. 

Bir sokağın ağzında durdular. 
Caddeden otomobil ve tramvayla. 

nn gürültüsü, kaldmmlan doldurarak 
ta§an ve durmadan akan insan kala
balığı arasında idiler. Şeref: 

- Ben şimdi geliyorum. 
Diyerek sokağa daldı. 

On bcı yirmi dakika sonra temiz 
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Norveç Almanyayı 
. nasıl ye di 

Basketbolcular 
maçta berbat 

Şili ile yap hkları ilk 
bir vaziyete düştüler 

Bertin (Olimpiyatlara gönderdiği •

1 miz arkada§lDllzdan) - Bugün semt 
stadyomlanndan en büyüğü Post Sta -
diyom'da yapılan Almanya - Norveç 
maçının bir kısmını seyerttim. 

Basketbol maçı ile, güreş müsaba
kalarının başlama saati arasındaki 45 
dakikalık kısacık müddet zarfında gö· 
rebildiğim bu maçta, 20-25 bin seyir
ci vardı. Stadı hıncahınç dolduran Al • 
man seyirciler arasında, devlet reisi B. 
Hitler ile propaganda nazın Göbels ve 
daha bir çok devlet adamları yer almış
lardı. Oyun başladıktan 6 dakika sonra 
soldan yaptıkları bir akının ilk golünü 
atan Norveçliler, bize oynadıkları oyun 
sistemile fakat rakibin kuvvetli olma -
sı sayesinde daha gUzel ve teknik bir o· 
yun çıkardılar. Almanların, canla baş • 
la çalıımasma rağmen gol atmaları ka
bil olmadı. 

Birinci devre 1-0 Norveçin gale • 
besile bitti. Seyredemediğim ikinci dev 
rede Norveçliler yine gUzel bir oyun 
çıkannıılar, ve Almanların bütUn gay
retine seyircilerin Alman takımına kar-

şı gösterdikleri teşvike rağmen bir gol 
daha atarak neticeyi 2-0 kazanmışlar· 
dır. 

Almanlar takımlarına güveniyorlar 
ve böyle bir netice beklemiyorlardı. O
nun için vaziyetten çok müteessirdir
ler. 

Norveçliler, olimpiyat iutbol şam • 
piyonasınm en zorlu rakiplerinden bi • 
risini daha hakkile yenerek, · kuvvetle • 
rini bir kere daha isbat etmiş oldular. 

ltalqa: 8 Japonya. O 
İtalya ile Japonya arasında bugün 

yapılan maç da 8-0 gibi hiç beklenil· 
miyen bir netice ile Japonya aleyhine 
bitmiştir. 

Bu maçı görmediğim için fazla blr 
şey söyliyecek değilim. Yalnız ilk gü
nü mevcut takımların en zayıfı olan ve 
Birleşik Amerikayı ı -o zor yenen ttal
yan]ann, çok canlı ve güzel bir oyunla 
İsveçlileri 3-2 mağHlp eden Japonları 
böyle yenebilecekleri hiç umulmuyor • 
du, Bu 8-0 lxk netice, bence olsa ol• 
sa, Japonların tecrübesizlik yüzünden 
şaşıranı olmalarından ileri gelmiştir. 

Basketbolcuiarımız Şili'ye 
nasıl yenildiler 

Basketbolcularımız bugün olimpi -
yatlardaki ilk oyunlannı, Cenubi Ame -
rikanın Şili takımile yaptılar. 

Bu sporda da ilk ağızda yan yam 
bir gol farkilc rakiplerimi.ıc mağlQp ol
duk. 

Bu vaziyet kaf§mnda basketbol ta· 
knnmıu yarın, ikinci maçını yapacak, 
bunu da kaybederse tasfiyeye uğnya· 
caktır. 

BugUnkü maç, büyük stadyom ci -
varında tenis kortlarından birisinde oy
nandı. Bizim takım Naili, Şeref, Rıza, 

Perıço, Habip, Sadri, Sokalak §eklinde 
çıkmı§tı. Hakem İtalyandı. Oyun hafif 
bir yağmur altında başladı. ilk basketi 
biz Penço'nun elile yaptık. Fakat da • 
ha beşinci dakikada rakiplerimiz açıl -
mağa, çok üstün bir oyun oynıyarak, 
bizi sıkıştırmağa başladılar. 

İlk anlar şansımız yardım ettiğin -
den bir çok tehlike sayısız atlıyordu. 

Fakat cnuncu dakikada iş değiştL Ar -
tık bize basket basket arkasına oluyor, 
Şilililer, ateş gibi bir oyun oynuyorlar, 
bizse tamamen şaşırmış, ambale 
olmuş görünüyorduk. Vaziyet çabucak 
14- 5 gibi mühim bir farlc aleyhimize 
dönüvermi§ti. 10 uncu dakikada zaten 
hepimiz bu maçtan ümidimizi kesmiş · 
tik. 

Sık sık favulle geçen ilk devre 15-5 
mağlubiyetimizle bitti. 

ikinci devre başladığı zaman, kar -
makarışık, tstanbuldaki antreneman 

ve ilk gi~ inmış üç tane genç ve güzel 
kadınh Jördü. Bunların, temiz ve şık 
olmalarına rağmen göze batan ve sı

rıtan bir halleri vardı ki Azize biraz 
iğrenç geliyordu. 

Birer külhanbeyi gi?i konuşuyor. 
lardı. 

Aziz için de alacaktın yal Ha-
ni? 

Diğerleri angaje ... 

Hemen söze karıştım: 
- Teşekkür ederim, üzülmeyin 1 

Ben zaten o kadar yorgunum ki... Siz 
güle güle gidin 1 

- Canım, neden vazgeçiyorsun. 
Dört kişiye üç kadın... Çok bile... Şe. 
ref h~psinden çok zorluyordu. 

Fakat Aziz kararından dönmedi. 
- Hem, yolda biraz da soğuk al

dım. Denize girmek iyi gelmiyecek. 
Bunu demin hatırlamamıştım. 

- Yoksa Alman güzelini hala se. 
vi,;·crsun da ... 

Bunları canah manalı gülümsiye
rek Şeref söylüyordu. N ejat atıldı: 

- övle ise gitmek farzoldu. Çivi 
çiviyi söker ... 

Kadınlar da sabırsızlık ediyorlar. 
dı: 

maçlarından bile daha kötü oynadığr • 
mız bugünkü oyunumuzun biraz de • 
ğişeceğini umuyorduk. Fakat bu ümi· 
dimiz boşa çıktı. Esasen kuvvetli bir 
takım olan Şili açıldıkça bizim oyun 
bozuldu. Ve devre ortalarına kadar va· 
ziyet öylece devam etti. Ancak deVTe 
ortalarında kendimizi toplamağa ba§ • 
ladık. Bunu biraz da rakiplerimizin yo
rulmasma ve bizim teneffüs kabiliyeti• 
mizin fazla olmasına medyunduk. Va -
ziyet 28-8 iken yavaı yavaş 28-14 ve 
nihayet 30-16 olan müsabaka da bu 
vekilde bitti. 

ikinci devrede hakem favul yaptık
larından dolayı Sadri ve Sokalak'ı çı • 
karmış yerlerine Şeref ve Rıza gir • 
mişti. 

Yarınki maç için de pek ümit bes • 
lemediğimi söylemek mecburiyetinde • 

yim. • 

1 asd;k edilen rekorlar 
Berlin, 10 (A.A.) - Aşağıdaki beş 

rekor beynelmilel atletizm federasyo
nu tarafından resmen tasdik edilmiş
tir: 

6 ağustos 936, 110 metre manialı, 
14,1/10, Forest Tovns (Amerika). 

6 ağustos 936, 1500 metre, 3 dakika 
48,8/10, Jak Lovelock, (Yeni Zelan
da). 

6 ağustos 936 üç adım uzun atlama, 
16 metre, Tajima (Japon). 

7 ağustos 936, 4X100 metre bayrak 
yarışı, 39,8/10 Amerika "Ovens Met
calfe, Draper, Vykoff,,. 

7 ve 8 ağustos 936 Dekatlon, 7900 
puan, Glen Morris <Amerika l. 

- Neden gelmiyorsun 
Vallahi çok eğleniriz. 

~ekerim? 

Bu, sarışın ve ufak tefek bir şey-
di. Azizin koluna girerek sokulmuı 

ve böyle söylüyordu; 
- Hastayım ... Yorgunum. Bana 

yaramaz ... 
Aziz genç kadının elinden sıyrıl-

dı. 

Ferit: 
- Biz de gitmiyelim o halde ... 

Dedi. 

Kadınların yüzleri birdenbire ka
nştı. 

Aziz hemen onlardan uzaklaştı: 
- Allaha ısmarladık... Güle güle 

gidin 1.. t 

Diyerek hızlı adımlarla kalabalığa 

karıştı. 

Gelip geçenlere, vitrinlere, sinema 
ların resim ve reklamlarına bakıyordu. 
Bunlar ona Hamburgun geniş ve bü
yük caddelerinden sıkışık bir modeli 
gibi görünüyor ve orayi hatırlatıyor
du. 

Orasını hatırlayınca da Pavlanm 
hayali gözlerinin önüne gelmekte hiç 
gecikmiyordu. 

(.Arkası oor) 
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J Ankara mektepler muhasebeciliği 
~-K-i-r-al-ık~D-~ü-kk_i_n~- satınalmakomisyonubaşkanhğından: 

fi'\ > 

Jstenbııl Pmllik ae Eytam Bankası ilô.nları 

~ No. sı Mevkii ve nevi Depozito 
302 Küçftkpazarda Rüstem pafa mahafieıı çamaıırcı / 

sokağında 4 No. lı dükin. 33 lira 
Mevkii yukarıda yazılı dükkan bir ve yahut üç seıne müddetle 

~rhkla kiraya verilecektir 
hteklilerin 14. 8. 1936 cuma günü saat onda şubemize gelmeleri 

(286) 

tanbul Jandarma satına)ma 
komisyonundan; 

(277, 973) metre yerli astarlık ve çamaıırlık bez 26/ 8/ 1936 çar· 
,....be. günü Mat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 
~iltm~i Gedikpqada Jandarma dikim evindeki komisyonumuzda 
f&~ılacaktır. Beher metresinin tahmin edilen bedeli yirmi dört ku. 
~· Şart kai.dı '.(334) kurut mukabilinde komisyondan alı. 
eilir. .l.teklilerin (b~ bin üç) lira elli iki kunıtluk ilk teminat 

buzu veya banka kefalet mektubu ve ıart kaadında yazılı sair 
&.ı.releri havi teklif mektuplarını eksiltme satinden bir saat evveline 
iıadar komi.yona vermit bulunmaları. (176). 

Kırklareli Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Edil'De .. İHaııbul yolunun Babae•ki ka11as1 dahifü1de 48 + 

Do nci kil01Qetresindeki .(TAŞ KOPRO) namındaki köprünün betQn
~olarak yeniden yapllmaaı eksiltmeye konalmaıtur: 

a. itin ketif l>edeli 10696 lira 87 Jmruttm. 
2 - Bu ite ait ıartname ve evrakı fenniye ıuul•rda: 
~ - Ebiltme ~i 
B - Mukavelename FOİ•İ 
C - Baymdı:rlık ~leri genel f&rltıameel 
D-Tesıiyei mr.:biye, ŞOM ve kigi? illf&&ta aair fenni tartname. 
E - Hueu.r ıartne.me (BaymdD'lık Bakanlığı tarafından inp. e

ilecek l>etonarme 'Qıyük köprüler liakkmda fennt ıartname). 
E - Ketif ;edveli, •lbilei fiyat cedveli, metraj cedTeH. 
G - Proje, Grafik. ..... 
Lteldiler bu~ ye evrala fennjyeyi '(53) kurut muliab1liıı· 

'ile Kırklareli Nafia daU.inden alabilirler. 
3 - Elçsiltme 24 Aımt- 1936 p&ZArtesi ıünü Mat 15 c.lı Kırklar

tll Nafia müdürlüğü binumda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapd.caktır. 
5 - Eksil~ye airebilmek içia isteldllerin (80.1) lira mnak

lial teıninat vermesi ve J:nmdan bqka aıağıdaki vesikaları haiz olup 
~nneai Ye yuJnrıda yazılı evrakı imzalamaıı lizmıdır. 

2490 numaralı kanunda 7Uih vesikalarla beraber 1 Haziran 
1936 tarihinden sonra Nafia Vekaletinden alınmıı ehliyet vesikuı. 

6 - Teklif mektupları yubnda üçüncü maddele yazılı saatten 
Wr eat evveline kadar Nafia daire sine ıetirilerek ebUtme komisyonu 
reisliğine makbuz muka{>ilinde vereceklerdir. Posta He gönderilecek 
bıektupların nihayet üçün'ü m.ııdde de yazılı ıaale kadsr gelmit olması 
'Ye dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıf olmasr lazımdır. Pcma 
ile olacak gecikm~ler kabul edilmez.'(64) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyofru.ndan 

1 - Ankarada Müstakil Jandarma Taburunun ihtiyacı için sa
lın alınacak yiyecek çetİt, miktan, tahmin bedeli, ilk teminatı ihale 
slnü •tatı yazıldı. 

2 - ÇqitleT toptan ve ayn ayrı ;rtekliıine ihale edilebilecek-

3 - Şartnameıi yalnız komisyondan verilecek olan bu yiyecek
isin eksiltmesine girmek istiyenlerin aıağıda ve ta• tnamede vı.zdı 
~nde teminatlariyle komisyona gelmeleri· (30) 
fin az En fok Cin•İ Tahmin Teminatı Açık elt•İltnauı. 

'Kilo Kilo Bttdeli Lira Kr. 
3000 4000 Pirinç 800 Lira 60 00 

800 1200 Zeytinyağı 804 " 60 30 12/8/93€ ~11amba Saat 

lstanbul yedinci icra memurluğun-
dan: 

Beyoğlunda Aynah çeşmede Çatık 
bı sokak Apostolidis apartımaru 23 
No. lu dairesinde iken balen ikamet -
ılhr meçhul Alcksan Bedros Dimalan. 

Dursun Ali tarafından İstanbul a~ 
Hye birinci hukuk mahkemesinden al -
dığı 22- 6-936 tarihli ve 93616 ayılı 

Damla Galatada fermenccilerde 3 No. lu 
pyri menkul üzerinden ilanihaye olan 
rehinin kaldmlmuı ve 2616 kuru§ 
mahkeme masrafının tahsili yolunda 
yaptığı takip Uzerinc tanzim olunarak 

93612745 sayılı do"ya üzerinden gön -
derilen icra emri ikaınetgahınızın meç
huliyeti hascbile mübaşirin icra emri • 

nin arkasına verdiği meşrubata binaen 
bili tebliğ iade olunarak ve alacaklının 

~~· ~ 15 
120 30 

talebi üzerine icra emrinin bir ay müd
detle ilanen tebliğ kararı verilmiıtir. 

işbu ilam tarihinden itibaren bet 
gün içinde borcu ödemeniz ve yine bu 
müddet içinde tetkik merciinden veya 
temyiz veyahut iadei mahkeme yolu ile 
ait olduğu mahkemeden icrasının geri 
brrakılması hakkmda bir karar getir -
mcdikçe cebri icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde istenilen masarifi mu -
hakeme için de icra ve ifla; kanununun 
74 üncü maddesi mucibince mal beya -
mnda bulunmanız ve aksi takdirde ic
ra ve iflas kanununun 74 üncü madde-1 
si mucibince hapisle tazyik olunacağı -
nız ve hakikate muhalif beyanda bu -
lunduğunuz takdirde yine hapsen ce -
zalandmlaeağınız Hizumu icra evinde 
teblif IT.akamma kaim olmak Onre ill
nen tebliğ olunur. (V. No. 17649) 

Cırui ,.. Beher kilom 
Lira Kr.. 

Ekmek 212000 10 
35 
25 
30 
30 
30 

Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Ku;N eti 
Koyun böbrek yafı 

/ 

Koyun kara ciğeri 
J(of\m ifkenbesi 
Sıin itkenbesi 
Koyun beyni 
Paça 

TaTiak 
Hindi 

Keall"A teker 
Tozt&er 

.... 
lyisu 
Maden suyu 
Buz 

SadtsJ&I 
Kokkönrilrfl 
Kriple ,, 

MetekömUrl 
Çam ,, 
Meıeodunu 
Gllraen odmm 
Çıra 

Komerft t.nalP' 
telif). 
Şeftali kompor 
to. (Komene) 

Zeytin 
Zeytin yalı 
Sa.hı.~ 

Makarna 
Kualma 
irmik ~ 
Un (Ekiatra)' 
Nituta 
Pirinç UDU 

Arp& tebriye 
Tel tebriye 

' Kuruüüm 
Kuru erik 
Kunı kaysi 
Kuru incir 
Kut üzümü 
Çam fıstığı 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badan içi 
Limon 

Pirinç 
Kur.ı f aıulye 

,. Barbunye 
. ,, Bezelye 
,, S.rımaak 
,, Soğan 

,, Bamya 
Börülce 
Kırmızı mercimelr 
Kan mercimek 
Patates 
Buğday 

Bul~ur 

Nuhut 

44ş00 
7.400 
4.250 
8.200 

610 

3.400 adet 

910 " 
400 al 

1.800 ~ 

500 ~· 

2.660 H , 

1.600 ,. 

6.600 
7.800 

29.000 Teneke 
lSOŞi!e 

1.600 

203Tenelie 
40Kilo 

160 • 

128 fi ' 
16.300 ., 
J.405T~n' 

160 .. 

'l 10.aoo at 

200 .. 
118.000 
80.000 

1.000 4emet 

2.1aoımıu 

500 

3.050 
6 .410 
8.280 

5.400 
820 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
1230 

830 
225 
263 
710 
400 
110 

39.600adet 

15900 
~.900 

3.400 
1.060 

330 
19600 

295 
100 

1.200 
1470 

19.700 
535 

2&r..O 
2450 

ıs 

5 
20 
15 
5 

35 
80 

32 
28 

ıs 
25 

3 

450 
35 

30 

30 

8S 
30.00 
35.00 

1 
e 
2 
2 
1 

30 

35 
65 
4S 

22 
22 
22,S 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
60 
35 
75 
IO 

5 

20 
11 
10 
20 
50 
8 

100 
ıs 

20 
12,5 
6 
7 

10 
12 

Tutarı ilk tE>minatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

21200 00 1590 00 
15575 00 1168 00 

1850 00 138 75 
1275 00 95 62 
2460 00 184 50 

183 00 13 73 

1600 72 
610 00 ~ 25 

45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

93! 00 
1280 00 

3 41 
G 00 

20 25 
{ 88 

6S 79 
6~ 82 
96 00 

165 82 
2112 00 158 40 
2184 00 183 80 

4350 00 
37 50 
4500 

913 50 
14 00 

48 00 

38 40 

322 20 
328 25 

2 81 
3 60 

332 66 
88 51 
1 05 

3 80 

2 88 

78 04 
13855 00 1039 12 
42150.00 3161.25 
l250.()(' 393. 75 

3555.00 
S00.00 37.50 

12.00 00.90 
2380.00 177 00 
1800.00 120 00 

S0.00 3.75 

648.00 

125.00 

1067.SO 
4166.50 
3726.00 

1188.()() 
136.40 

17437,S 
1152.00 
1~75 

97.50 
148.SO 

87.50 

380.00 
200.00 
7~.00 

29050 
51.26 

167.80 
248.50 
300.00 

88.00 
1980.00 

3188.00 
759.00 
340.00 
2\2.00 
165.00 

1568..00 
295.00 

15.00 
240.00 
183.75 

1182.00 
'37.45 

265.00 
294.00 

339 15 

48.60 

9.37 

57.97 
80.06 

312.49 
279.45 

672 00 
811.10 
10.23 
13.08 
86.40 
11.53 

7.31 
l.!.14 

S.56 

235.35 
~.50 

1:;.00 
55.35 
21 .79 

1.22 
1 ı.83 
18.84 
U.50 

S.60 
14ö.SO 

3.12 9l 
238.50 

Sti.93 
2550 
ı:; 90 
1237 

117.60 
22.12 

l.12 
18.00 
1378 
88.65 

2.81 
19.88 
22.05 

Münakcua 
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(Devamı 7 inci sayıf ada) 
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7 
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( 6 ıncı sagıf adan devam) 
T atan ilk ,_.nah 

Lira Kr. Linı Kr. 

96.00 
424.00 

69.60 
S9.80 

225.00 
371.00 

312.87.S 
336.00 
30.00 

144.00 
I00.00 
107.50 

1820.00 
2790.00 
1280.00 
Z385.00 
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... 00 
-.00 
270.00 
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31.80 

S.22 
2.97 
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&.06 

896.16 
121.SO 
209.ZS 

96.00 
17&88 
152.28 
33.80 
a.m 

192.80 
34.IO ... 
14.18 
iM .. 

13.72 

llM.lıt 

1350.00 ıoı• 
884.00 .... 
330.00 ZtJ.71 
380.00 27.00 

32.00 Z.40 
128.00 9.41 
11.80 4.IZ 

270.00 20.2I 
240.00 18.00 
12.45 ... 

-.00 .. 
ııuo &il 
... 11.GI 
t-.00 .. 
ııuo 30.00 
240.00 11.00 
234.00 17.51 
..... il.il 
30.00 2.21 

ı!O.OD ıus 
21.00 ıa 
20.!0 iM 

190.00 14.21 
77'1.00 17.71 
aD.00 ... 

I0.00 .. ,. 
IOUO 17.11 

1128.00 .... 
1110.00 &1.21 

792.DO .... 
MO.IO IW 
ll0.00 ıı.a 

1740.00 
3tM.OO 

1148.00 ao• 
sıo• ... 
413..9 ... -· 1119 -.... 
•ıt• 

.... 
130• 
2l.IO 

•• , ... 
D• ...., -· 1 
27.19 ... 
74.G .. .. 

•anakaa 
T arilai Saati 

ı•ıaııne ıs 

• N 1t 

,, ,, ., 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,. ., ., 

" " '-' 
.. u ~ 

.. .. '• .. . ., 
,, t. ,, 

" " •ı .. ,, " 
,, ,, ., .. ,, .. 
" " .. .. ,. .. .. . ,, 
" .. .. 
" .. .. 
" .. ,, .. ,, ., . .. . . " ., . " .. 

17/1/1 .. 

" " ,, . . " . " "' .. ,, " 
" ,, ... .. . ., . . " . " .. . . " 
• • • . . " 
• • • . . " . -.. 
" ,, ft .. . .. . . .. . ,, .. ... " . " .. . . -
• • • . . .. 
• • • 
• • • 
• • • . "' . 
• • • . . ,, . . " 
• • • 

• • • . .. . 
" ,. .. .... . .,, . 
• • • 
• • 
" ,. . . .. . . .. . . ., ., . ,. , . ,,. ,. 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" • 

1ss 
" ,, 
• 
• ,, .. 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
14 

• 
" 
" .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
141 

• -.. 
• 
• 
• 
• 

• .. .. .. -· t - Tana adl•r. yazıh yiyecek Ye yakacaTi itıtlyaç miktarı eksiltme tartnaml'l,!ne ıöre koınis 
baib okulla:.· umma parti, p:ırti bpalı za·.-fla münakaıaya koır.Jlmut ve ilk teminat miktarı 
JUJlmqta. 

I ..._ Elmillme Allkua Mektepler Muhuel>eciliiinde teplanac .. ı.misJ9n h11ZWUMa ı.• &in ft ,............ 
a _ Ebiltme1e ıirebilecelderin 936 yılı Ticaret Odaaı ve 2490 aayıiı kanwwıa (2, 3) iad mM

ı&re ellerinde bulunan belıelerle; ticaret! .. ane namın!\ ite gireceklerin iıbu kanunda Y&trh 

İçinde noteT!ikten alma vekiletı.amelenyle lıtomisyona .baıvurmalaıı. 
1 ""- Kapalı zaı f ektiltmelerinde uteklilerin yubı ula adı yazılı kanuna UYIUD olıuak lzere k&pah 
~ktuplanna istenilen beI.,.ı. ve t...iaa maldwuun wya --~ - rl ı..,hlrnb kop.ak ...
~n üzr.rine tekliflerinin hangi ite ait olduiu ve kLnuni ikametgahları yazılı ve z.rflar mü

iL ~betli .,En ftt aatle:ı:len hir taat evvel ma'~l>uz a.ulraMlinde komisyon &qlıuılıi.na venlllle" 
ı.'dır. Bellı ıün Ye zamandan .1onra verilec.,x veı• töndt.rilecek tEklif mektupları lı-abul l'!dil· 

l'""iaetlann -.a~ ıntleıinden evvet Anka~a Meıltepteı Muhase~ecilili vezneı;ne ,atırumı, 
ve eka:ltme .t•rtn~ elerini ıörmek Ül•e ı.c..-,oa ı.Jue~stijine miiracea..ıa. aia ol111111ı. 

(. 

, Istanbul Belediyesi Ila~ları <_::-.. 

Büyük Çekmecede latanbul caddesinde 46 No. lı ahtap binaam 
mülki,eti açık arttırmaya konulmu ıtur. Bu binaya 300 lira bedel uh
min olunmufhn'. Şartnamesi levazım müdürlüğünde garulür. istekli o
lanlar 22 lira 50 kuruıluk muvak'k at ternınat makbuz veya nıektubiy. 

le beuber 25 Ağustos 936 salı günü saat 14 de daimi enciWnende hu· 
lwım.1.lıdır. (1) ( 289) • 

Sahan bir metrosu. mu vak. 
M. murab • nun değer kat te-

bat kıymeti minah 
AkaraJ 1&J1CU1 yerinde 43 üncü 
adada 7tiaiz arsa. 139 . .f) 2,50 26,14 
Fatih yansın yerinde hafız pafa 
cadde•İnde bat hoca sokağında 
77 inci adada 9 metre 50 santim 
yüzlil ana. 24, 22 s 9.10 

Fatih yangın yerinde 178 inci 
adada :yüzıü ana. 17,90 1 50 202 

Yubnda Hlllti aahuı ve kıy metleri yazılı olan analar aablmak 
U... •Jl'I ayn açık artırmaya kon ulmuıtur. Şartnameleri leftmll mi· 
dürlil'bade ı&rülür. lıteldi olanlar hialarmda 16sterilea munbt te. 
miDat ==klru Yeya mfttııbi:rle be- raber 21 Aluttol aab ._- eaat 14 
ele daimi ..:ümende lnılanmabdrr 'B.) (290). 

s...llk malta•mea ldruı 80 lira olan DiYanJOluncla atik ali pa.. 
.. • Mile ft eoblm cami aYlu MUad.tri Atik ali pqa meldeı.I 137 
w J& 938 • t39 eeneleri ma111ı IODaaa kadar kiraya Yerilmek 
a.n apk artlnmlJ• komılmuftur. Şartnamal leYUDD mildGrlGIGn· 

• de ,arallr. 'tteldl ol•lar 450 kuru ıluk mriakat teminat makba• ve-
ya .... ıaw,ı. ....,_ 2S Aimtos 938 ah ıflnü aaat 14 de daimt eD· 
cft-ea .. w ....... (l> (291) 

Askeri Fabrikalar Umum Müclürlütü 
9atınalma komi yonu 116nl ı 

Kırıkkalede 6 adet an bar ve 
atelye • 

IDf&SI "-lif•••• <•ıın &ra olaa ,.kanda ,..ı. laıı •t A.-. Fa&
••rllıl~ eaba al - .__., ... ııı • A .. 11• ttM 

larllüDde - _..ıs 1e 1rapa h .., u. .... ı ı· Sut•· 
.. (üç) lira (33) lmrat a bhilia de lu•ilJı••• 'ftl'il!r. Talipt.. 
riD maftkat taai-.t olan (4574) lira (25) (kmllfU laaYJ teklif melr 
... .. a.. ... llllUlıllııt•• 14 .kacla~ ~ ft k .. 
lllmll1a .. ) W wmaaalı kama- 2 ft 1 -.ldel.inde Juala 
wın•ilde WJJeD pa .,e ~ komisyona mlncaatJan. (98) 

100- 200 ton mutahbar pamuk 
1l • ' ..._ .... 98000 &ra alma 1aballla ı •tın w c:iali ,... 
'n ı A 1 1 Nı 1 h U- Mlııllıliıl& Set ' ....,_, ca 

... - ... • ,,_ ... wıtll ................ .... 
""-- .. ...... L-.., 1 \Z .. .. ! • ---111--1 -.,, .v., --. 1 • .. - W • JEi i ._ 

1i 'si ilr o " ı , · • al• l7IO ..,. imi Wırlif r ıl ıçla 
-11111• ........ 14 • ...._ Lr • fi n , .. dul ft .... ' 'a 

w ••. 12.,3 ... fıl ...... , ... k.,• .... .. 
MJl•I •wınrd.L (J•! 

20 kalem resim ma zemesi: 
Tı' J ..._ ...... (3200) lra olm1+ ... ?ıanw .. ,... 

aha Al 1 F•I 1 U-M1idürlüiü Sstn h la • J ca 
..__..ır-ı 138 lal· lr ama s&lii .- 14 ele lıpll L llwww. • .... 

"aA••. Ş.• ı pm m -.-. lu . J fa wrmr. T ..... iw-. 
O u 1 il • ad .... (2«J) &ra Ye --- Z ft 3 H 1 • • ılıi ._. 
... w ............... .....,_ • ... ı .. kn. (9'1) 

---,.Baka ığında • • 
.... Se ıı e ...... iJle Aabra lnpat usta •al ı tla ,.. 

rw ,.... talelte al vktn . 
!maY 17 /8/ lm lllriw..le 1ae r Yil&Jet ...-.... ,...ı.:a ..... 

S..Y• ,ireWJwk ichr af&ifflaki patlan haiz olmr • Me ... 
. 

1 - Tiıirk ıl '-'-

2 - 13 yatından küçük, 17 yatından büyük olmamalan. 
3 - En az bet sınıflı bir ilk okufdan diploma alaat ollnları 

..,tbt'. J.t•ı-..m bir clitekçe, at' rapwu, ııüfus tnkereai w ilk o .. I. 
d8a aidllllm'I tılpJ.ma veya 'bupn &.hadakları olaıldaa al_.k'-ı 
ltelge ve üç tane belge fotoğrafla riyle triTlikte sınavdan en çok bir 
tün 8nceye kadar bulu11data yerin ntiliğine müracaat ediılerek nam. 
zet kaydolunmaları lazımdır. "343., (277) • 

lstanbul deni~ ticaret müdürlüğünden1 
Mülhakat Limanlan için nu munesi veçhile 200 aandal1a pa • 

zaıbkla alıuc•khr. Taltmin bedeli 190 lıradır. Teminab muYabaa 
14 lira 25 Kuruıtur. Taliplerin ma kbuzlarir!e birlikte 17 / 8/ 1936 Pa
zartesi günü saat 14 de Caiatada D eniz Ticaret Müdürlüğü l»inasında
ki komisyaaa ve p.rwameyi &ilmek mue lclare ıub•İM •ilaca. 
adan illn olunur. (285} 
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Büyük 
Diin 

lrakya manevraları· 
Muvaffakıyetle Bitti 

Bir Geçit Resmi Yapacak Yarın Ordumuz 

Dün gece aldığınıız en son 1esi111/et 
ae 

lZk Mra, (solda): Orgeneral Fahrettin komutandan harektit hakkında malamat <ilıyor; (ortada) Genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Osnwncık köyü muhtarı B. Adem 
konuşuyor, (sağda) Milli Müdafaa Bakanı General Ktizım Ôzalp köylü ile görüşürken. · ı 

-ikinci sıra, (solda): Süı:arilcrimiz geçiyor. (ortada) ya{Jan fiddetli yağmurlardan sonra büyüyen derenin i>nünde; (sağda): Tanklardan biri. 

Vçüncü aıra: (solda) General Ekrem emir verirken,· (ortada): Mareşal Fevzi Çakmak ve komutanlar köylüler arasında,· (sağda): Komutanlar nehir önünde. 

Dö-rdümcü sıra: (.<wlda): Harp aka<lcmisi komutanı hakem topçu atış mektebi komutanı Albay Muzafferden harekô.t hakkında izahat alıyor; (ortada): Milli Müdafaa Bakanı karrı,_,,ıve": 
(«Jğdil) Orgeneral Fahrettin harekô.t hakkında komutanların verdiği izahatı dinliyor. 

--------~--~--~----~----~~~------~------~--~~----~~----------~/ 
Diğer resimlerimiz birinci ve manevralara ait tafsillt ikinci sayıfamızdadır 


