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Kahraman Ordumuz, T rakyada, Geçit .Resmind.e 
Kemalizm 

T ekin Alp (Kemalizm) ismi ile 
bir kitap çıkardı. Kitabın ismi 
maksat ve mevzuunu üade edi· 

Yor. Ha.kikat halde milli mücadelenin 
Uk gfi.nlerinden bugüne kadar Türkiye 
\'e Türk milleti ne kadar büyük deği
liklikler geçirmişse (Kemalizm) keli· 
~esinin manası da o kadar değişmi~
tır. Bu kelime iptida mütarekenin ilk 
tlinlerde Anadolu hareketini ehemmi· 
Yetsiz bir isyan hareketi gibi göster
ltlek istiycn bazı Garp matbuatı tara
fından kullanılmıştı. Sonraları hakiki 
bir milli kurtuluş hareketini ifade et
lkleğe başladı. Daha sonra bil'Vilk n'Urk 
hıkıllbmın bir remzi oldu. Şimdi ise 
lrtık (Kemalizm) kelimesi Tilrk dev
let '\•e milletinin mukadderatına hikim 
~ lblT icJeoleji Jaalbie gelrıılflh'. Bu 
tabir Tilrk devletinin. TUrk milletfoin 
ideal gayelerine ermek için istikbalde: 
lakip etmek azminde bulunduğu yolu 
töste~mektedir. 

Onun için Tekin Alp eserinin baş
langıcında (Kemarzm) mefhumunu 
tarif etmek istiyor, fakat Şükrü Ka· 
~anm: 

'·Kemalizm saii v01ıa sol formüne
tinin dar çcrçeveSi ;çerisine alınamaz ... 

Sözünü hatırlattıktan sonra buna 
iınkan bulunmadığını kabul ediyor ,.e · 

- Yeni Türkiycnin rejimi, sistemi 
her11.c.m.gi bir formüle değil. fakat sa
dece onıt 11aratan 1•e taha7ckuk ettire
nin adı ile· tarif edilebilir. Binaena7e11h 
l<ennli..."'m tabiri harpten 1Jonraki Tür-

'ciyenin biltün tarihini, devletin faaliyet 
7>Toqramını ve Türk milletinin, şe/itıin 
teabit ettii'ii ideale miıtet·eccih olan c
nıeııerini ;htiva etmektedir.,, 

Diyor. 
ASIM US 

(Sonu: Sa. 6 SU. 1) 

Almaayalsp~yara 
altlmatom verdi 

ispanya A?manyanın istediklerini yeri~e getire~ek 

Asiler kati harekete · geÇtiler 
Lfıbon, 13 (A.A.) - Diplomasi ma., 

hafili Almanyanın İspanya hüktlmeti 
ne bir ültimatom göndererek Alman 

Hükumet cukerlerinden birine çiçek 
takan bir amazon 

tayyarecileri serbest tiırakdmadıfl n 
sivil lhtilalcilerine göndernm;ş olup 
yanhjhkla Madrld yak•_nınila kani)'& 
lnml§ olan Alman tayyaresi iade edlL 
medlği taktirde diplomul mtinue.. 
betleri kesmek tehdfdlncİe 'bulunmuş 
old1Jğ'unu beyan etmektedir. 

Bıırgos, 13 <A.A.) - Dün ihtilllcl ı 
kuvvetlerin mevzilerini ıslah etmlt ol
du1dan ötrenilmittir. Bu kuvvetler, 
Tolosa ve Bilbao arasında küçük bir 
şehir olan Eibar'ı işgal etmitlerdlr. 
Bu ~hirde bir silah fabrikası mevcut 
olup §İmdiye kadar San Sebatien mi. 
lislerine silAh yetiştirmekte fdL 

lhtilAlciler, Tolosanın şimalinde ve 
Tolosaya aiti kilometre mesafede bu
lunan Viltabonayı işgal etmı,ıerdir. 
. Şimdi San Sebastienf tehdit etmek

tedirler. 

Olimpiyat at 

Sevilleden bildirildiğine göre, hali 
hazırda Badajozun etraf ile alakası 
tamamen kesilmittir. Bu şetirJn lhtL 
IAlcllerin ellerine düımesl geeikmfye. 
ceği tahmin olunmaktadır. 

Generat Frarı:co ile General Mola
nın orduları Meridada birleşmişler. 
dir. Ihtilllciler hali hazırda Galfce, 
Leon, Estramodare - Badajoz mU.S. 
tesna - Castille, Endllliis - Malaga müsabakalarında 

nr< gün Çok iyi netice aldık 
Fakat bira· 
tımızı kay
bettiğimiz i
çin müsaba• 
klların heJJ-
sine işti

rak edemi-... 
yecegız 

Berlin, 13 (Olim
piyatlardaki arka -
daşımızdan telefon 
la) - Bugün öğle
den sonra ordu at 
müsabakaları ya
pıldı. Bimen ilk o
larak Teğmen Saim 
girdi. ... 

At mUsabakala
nndaki ilk güııde 
çok memnuniyet 

(Bmw: Ba.. S Bil. 1) 

Bir teklif 

Yaşar 
namına 

Tunçtan bir 
madaly~ 

bastırmallytz 
Madalya satsşının ıetfreceği 

tutarla, bize bir cihan şaritpiyonlu. 
ğu kazandıran bu kıymetli TUrk 
ço~uğuna bir hediye almalryıs. 

Bu bir borçtur 
(/kinci ıa,,.Jada "lıardler,, ıa. 

verici bir derece al- ı•------~11111111!-•--( Sonu Ba. 6 Sa. ! ) 

tunumuzu okuyunuz.) 

Trakya manevralanna ittirak eden kahraman ordumuzun manewalardan aoa • 
ra yaptığı büyük geçit resmine ait, huı uıi fotoğrafçmuzm teıbit ettiii süzel 
görünüıleri takdim ediy01'11.'L Yukanda solda: Tanklarımız ve tayyareelrimiz • 
den bir kaçım sörüyonunuz. Sağda: Genel Kurmay Bqbnnn•z Marepl Feni 
Çakmak (ortada) Orgeneral Fahrettin (safında) ve Orıeneral Ali Sait'le İe • 
çit resmini seyrediyorlar. Altta ımuile tanklarnnız, topçularnmz, ~adeleri • 
nü ve ıüvarilerimizden bir kıımmı geç it resminde ıörüyonunuz. ' 

[G~it resmine ait diğer fotoğraflarımız dördüncü sahifedcdir.] 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Şehrimizde 
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F nnsa ile Lehistan 
arasında 

ANKAR DAN 

Sine a filmleri kontrol 
edilmiye başlandı 

' - --- -
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hava tollan umum mtitUtl •1 llb • 
ri ltftıir ıefetlnla M amu •fdüalt • 
•JCaNtetdl 1tyahlll••a..eG 
~ ufll MOl 8. Al ftl#nt 1J ... 
at)meaiıı4en Mnta Mlblt ......... 
" ıa.ıtcıeld """ .., .... e.rvs• 
bitmek Gaere oldulwua llyıe.lftlr. 

ilci •ııglao i•ti/a etti 

._ .. .,.. • ....._ .... , . r.111 
yen cl8rt ~bele yapdacak •e her de-
faamda ... Od mm a1titene edile-

,,,,. 
hapi.Aaneier 

~" ~dliır· ~ell&W lllWle ~ 
tipte hapiuneıer inta11 uauaun 

llanruu •tlüa •ıı-=••· tık olarak 
Nuilli, Berıama Ye Bartmda billt ha-

....... piMlll NıJ6clMir. 
V eJc&lM Ankara, tıtanbui •e tsin1r • 

de Jlll)a.U oJall pebk Jaapiaaneleri 
ltlt ........... ~dtt. 

Kulem zammı olacak 
Ankara, l3 (teletonıa\ - Orta ted 

rilat mUllDimleriaden bet Jla@ne la " 
iti matta ,. .. c:ak*. allllU ~ 
Bq Saffet Anbnm laqbnbialdakl 
komlaJOft iadem ammı ı5recck mual· 
llmlerin lidUerlni tetkik etmektedir. 

~t~~>-• .... 
terle or4u mlfttttt'ettftt '1macak ma • 
kim Mblllt>b01tftll11l 1lldJe veklletta • 
ce .. tm almmau Tekiller heyetinin ka
rarma iktiran ctmiftir. 

v aJ v yan yo ! 
··- ....,_ ,...ı.l dlploına l ::r:t idare llln etti. Ordaya hareketi 

tllı...,,,,,, ,..apr: ıeUtü 
• ~ Hrt1' lift ,,t\o ~OllbtM teatlll .ar., .-ld1aMi 
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11oien .U.'9 ban l.lr eti - · dal hatnlmat dataıau. fakat 

rll•e•lftlr· J.M8 de A~ •· b ~l ~ eamu te 
tUlller •• ••M r Lun.• dlr. 119oUal Ma.mı dlllataRI 
JIU'fa)•n•ı•a.."911 ba ilk laadiM. pnb, Adbl.takı sillı ....... 
dlr. ~ ~.,._ • talllMlltt 

y '81dblıD aiımektedlrı. 

alyul peta lçert.iae 11aldılama atıaa. Çtlnkü YananWıtan, Akdentse h"' 
llrll eılf fr Y~ avtlıt . thl olmal \'hMadtleslnde hayati bir 

tindenberl slp.t Ydlyette aldatıcı llr ••ur. 
fwla ı•DI ....... BUhaasa ltalyallln Malta11 mtlda. 

l'abtıeqr91 Mr wlaranm hq dt fal ~ltttae1 bir ~le soktuta• 
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Yaşar n nıına ma" 
dalya basbralım 
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lb liz - Mısır 
anlaşması 

lıtgılf ePfl6e n ı 
dflllc liıor 
tAıe•. l9 (A.A.) - ~eteler. 1'11; 

bula lnaWa - Mna muah~ 
11 it .. ı.tar ohtiktatırla1'. 

8'a ...._ •-11aı •Hl üstte tar 111lt,U1l ..... bere lspaa~ 
Mlllllaıt•M.ıl · tlld •ı\• rt.ıı- , l11l1uıaı .,... 4akl lrtleaa ııdlaaret ettiti bir 

.,.. ... , •ıratiNr ,..._. .a ma9'a iapaı.nıye dost bir Yuaal8. 
1Aft ye ..,... •lrıf,.a wı,. tttf ilan ...,.. •üa"tk lhımdır. 
kltleltrl ....... da ••ale .. leeektl. Al•ıata *lll ltaı,.. sibl ftSIJ'etl 

_..,.... .. kil llM•M, ••*· allk:.i llt faklp edlJor. Çlnkl hatlr. 
ml Mr im tih~&l .estıe ad~edeHk .... C*arma•alnl ~ .......... _.. 
•~ ıetWuını ta. • • ._*' u.tte:•••·~~M~•wili••••Wııııı. 
A"111' ettif lll•tlitlA t'9t kiti 1*hlfl ...... ~~--~1 

UUtnı_ fti_ ._ Nuı .......... - , .. 
lıl•ı ... a ondan mtlsaade aldL Ve prldfltde pnlfİetaek 
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il Avrupa Postası il'. 
F ransada Erkô.nı Har
biqe Plô.nları Çalındı Boğazda 

yüzme Yarışı 

l 
1 

Pafis _ Soir gazetesi Fransanın 

Alp hattındaki aderi vazigetine dair 
ban veıikaların çalındığını haber ı·e. 
riyor ve hadiseyi şöyle anlatıyor: 

Parlsten kalkan tren Cham bery'ye 
geldiği zaman eşya vagonları açılıyo!' 
ve bazı eşyalar çıkartılıyor. Bu sıra. 
da mühürlü bir sandığın delinmiş ve 
Yerlece bazı kağıtların serpilmiş oldu. 
iu görülüyor. Hırsızların acele ile 
kaçtıkları anla ılmaktadır. 

Miihürlü sandığı gönderen harbiye 
nezaretldir. sandığın içinde bulunan 
kağıtlar da milli müdafaaya ait ve. 
sikalardır ve Alp mıntakası erkanı 
harbiye reisine gönderilmektedir. 

Sıkı bir tahkikata başlanmı~, fakat 
şimdiye kadar hiç bir netice ahnma
mıştır. \'akanın Pariste mi, yoksa 
yol e..;;nasmda mı olduğu d~ öğrenile. 
memiştir. 

Birinciq e 200 Li~a 
kıymttınLl.e bir 
kupa verıligor 

Büfeler temiz tutulacak, 
halk rahatsız eailmıyecek 

Şirketi Hayriye ve Akay idaresinin 
vapurlarmdaki büfe ve kahveler fena 
ve hattl çok çirkin bir vaziyette olduk 
lannda.n bunlarm prket ve idare ta· 
rafından yolcularm ihtiyaçlarını te· 
min edebilecek surette mükemmel ve 
modem hale getirilmeleri için Dahili· 
y_e Vekaletinden alakadar daire nez
dinde teşebbüsatta bulunulmuştur. 

Aralarında Öır 1,irket 
kurmayı düıünüqorlar 

lngiliz - Alman manevrası 

Gelecek hafta yapılacak Boğazı 
yüzerek geçme yarışı sporcular arasın
da büyük bir alaka uyandırmıitır. 
Bu yarışa bclccli~ de ehemmiyet ver
mektedir. Bu seneden itibaren !stan
bulda her sen.e yapılacak olan bu ya
rış gelecek sr.meden itibaren beynelmi
lel bir yarış mahiyetine sokulacaktır. 

Bu sencld yarış birincisine 200 lira 
kıyme~inde. bir kupa verilecektir. İkin
ci ve tiçüucUye -de yine kıymetli bedi
ye ler ver.ilecehtir. Yarış için şimdiye 
kadar on 'beş yüzücü Türkiye İdman 
ittifakı yiizüciilUk ajanlığına baş VU· 

rarak fairolerini yazdırmışlardlr. 

Ancak bu cihet temin edilinceye 
kadar büfelerin temiı tutulmuı, çalı· 
şan çocukların kıyafet, temizlik ve 
81hhat bakımından matlup vaziyette 
bulunmaları; yolcuların hiç bir sebep 
ve suretle rahatsız edilmemeleri hu
susunun polis tarafmdan mütemadi 
kontrollerle temini Dahiliye Vekile· 
tinden belediyeye bildirilmiıtir. 

Sirkecideki Nümune gümrüğ1uıde 
yapılan muamelelerin çok iyi neticeler 
vermesi, tüccar eşyalarmm kom.i8yon· 
culann fazla mesailerine lüzum hiue
dilmeden tüccarın eline kolayca ulaş
tırılması komisyoncular arasmda bil· 
yük bir tcllş uyandmnl§tır. Son gjln· 
lerde bir çok komisyoncular Avrupa· 
da olduğu gibi aralannd& ıirketler 
kurmağa karar vermişler ve kon111ma
lara baglamıılardır. 

'e Joıırnal bu başlik altında ~L'l'· l 
1/ft%f.1/(1t': 

"Bi:lt! ne demişlerdi? Bir ~okları. 
ilin a·tik Almanyantn lngiltere elçisi 
18ydıkları B. Yon Ribbentrop bundan 
çok daha enel Lôndraya ciddi ihtar. 
lada balunmu'° Madrid hükumetinin 
dört ,ı\lmanı öldürmesi üzerine Al. 
manya ispanya ile alAkasını kesecek, 
bunıtı bir bahane edinerek ispanyaya 
katır ffddetli harekete ge~ecekmiş. 
Banlarm hiç biri olmadığı gibi Al . 
man hariciye nazırlrfı İngiliz harici. 
!'esine Franmn1n lspanya i~lerine ka. 
rı~mamak prenslpine iştirak ettiiini 
~ra!ıatle bildirdi. 

Siyaset oyunları göz önünde bu -
Jun:I uru? ·ırsıı t>u hadisenin göründü. 
tü trntlar garip olmadığı anlaşılır. 

Du, t ::hlikenin önüne gtçmtk için 
npllan yaygara siyaseti n "tutun 
beni, >oksa fena yaparım 1,, gibilerden 
bir şeydir. 

İluhakkak olan bf r şey varsa o da 
ıu ki• bugün yeni bir Alman - In. 
rllfz manenaları karşısında bulunu-

yoruz. Bu manevralar yeni hir şey 
değildir. Biz hunu J,o~arno mesele
sinde de gördük. Rugün hpanyol 
meselesinde görülen manevranın, bu. 
nun bir devamı olap olmadığı insanm 
hatırına gelebilir. 

Yarış beynelmilel bir mahiyet al
dıktan sonra dünyanın her tarafından 
yüzücülerin. geleceği muhakkak 'örill; 
mektedir. ,, "' 

c 

DEL.l 'Ml, DECIL MI? SUÇLU
, NUN AKLI V AZIYETI _, 1 

l ARAŞTIRILIYOR ,.J 

E;;asen lngiliz - Alman manevra. 
sı hiç bir şekilde hayret uyandırma . 
malıdır. lngilizler ltnly:ınlarla ya. 
pacaKları kavgayı geri bırakmağa 
mecbur oldular. Fakat ltalyanları 
a.c;li affetmiş ddillerdir. Tie;lri mü. 
nasebetlerin tekrar başlaması için iki 
memleket arumda yapılan müzake- JSu6iyeyi öldürmekten suçlu thsa-

nm fduruşınasına. latanbul ağırceza 
relerin 'akim kalması bunun en son hak~rinde dün sabah devam edildi. 
delilidir. Hariciye nazırlığında B. Bu dava, suçlunun Bakırköy akliye 
Edene, Lord Hallfaksın vekalet etme- ha.stahanesinden raporunun getirtilme 
si de sebepsiz değildir. Çünkü Lor- si win kalmıştı. Dib:ıkü celsede rapo
dun Almanyaya karşı olan dostluğu run geldiği/anlaşılmış/suçlunun deli-

liği hakkında ka~lyet ifade etmediği 
me~hurdur. görülmüştür. 

Hulasa Bitlerin talihi varmış! Ak.. / thsanın dehliğini tesbite yanyacak 
deniz anlaşamamazhfı, Avusturya ü- bazı dosyalann bulunduğu iddia edil
zerindeki emellerini gizlice tatmine 'miş, valı:tile bazı vak'alardan dolayı 

Yaradı ispanya meselesinden de bir yapılan tahkikat safhalan yasılı olan 
bu dosyaların poliste bulundup aöy.. 

pay atamıyaeak mı acaba? 1 lenilerek, bunların getirtilmesi ıatenll-
Smt Brice miştir. 

Polla Haberleri 

Sen mi, ben mi? 
Bir sarhoş ötekini 
biçakla yaraladı 
Fenerde Hayduda oturan Adem 

evvelki gece saat birde Keresteciler
den geçerken Tahtakaleli .Asım ile 
ka.rşıl&§J1111tır. Ildai de ıarhot olduk
larından birbirlerin• yol vermek yU
zllnden kavga etmişlerdir. 

Asım, bıçakla Ademi karnından ve 
kolundan yaralaııınştır. Yaralı hasta
haiıeye kaldırılmq, Alım. yakalanmll" 
tır. 

YoZME Btı.MEDtCt tçlN- Beeik
taşta oturan 25 yaşında Hasan Çıra
ga.n ilarayı önünde denize girmiş, yüz
me bihnedilfnden boğulmuştur. Cese
di bnlunamaml§tu'. 

Öğrendiğimbe göre §irket kurmak 
istiyenler bir kaç partiye aynlmışlar 
ve ayn ayrı muhtelif aermayelerle bir
le,.meğe karar vermillerdir. 

Türk eshamı 
Evvelki gUn 80 liraya çıkan Merkes 

Bankası hlsaelert; dün 81 liraya. yUk· 
selmiştir. Bu yükseli§ piyasada bUyük 
bir canblık huaule ıe~. 

Diğer Türk eeh•mı da iyi vaziyet
lerini muhafaza etmektedirler. Üni 
TUrk birinci 22,40, ikinci 20~. tlçUD.· 
cll 21,5 den eatılmqtır. 

"Tas" muhabiri 
Sovyetleriıı -ru,, ajauJ TUrkiye 

muhabiri Bay St.oklitaki. llet hafta 
sonra. tekrar memleket.imla dömnek 
üzere tedavi için Çekoalovakyanm Ma
riband şehrine gitmi§tir. 

B. Stoklitski'nin bulunmadığı za. 
manlarda işine muavini Bay Mayjel 
devam edecektir • 

ADLiYE BINASI YAl'ILACAIC 
ARSALAR 

Büyük harbe ait sırlardan bir,i 
daha meydana çıktı 

Hııfky.erf, bu isteği kabul etnriı, du~ 
ruşma.J.9 eyltlla kalmıtbr • 

qEMIYETLERDE JDARE 
HEYETLERi SEÇlllURI 

'1ki defa · feshedilen terziler cemi
yeti' idare 'heyeti Jntihabı ayın yirmi 
yeciinoi ~tı ~ 

DAL KIRILINCA - EyUpte Yeni 
mahıllede otmu 9 114mda Cemil kee
taaıe ajacm& çıknul. dal kmlmca ye. 
re dileerek yaralaıımJI, hıatahaneye 
kaldınlmlfbr. 

OTOMOB!L ALTINDA KALDI -
KUçttk Langadıt Atmıtca sokağında o
turan Rııa., Galatadan geçerken toför 
'Nobum illı'llllifl bu lauul otomobil 
altmda kalmış, muhtelif yerlerinden 
yaralanarak hastahaneye kaldırılmıg
tır. 

Adliye Vekllell belediyeye bir ta. 
kere göndererek İltanbulda yapılacak 
adliye binuı arsalarmm kıymetlerinin 
takdir edilerek Hsteehıhı g&lcterilme
ıdni lstemlttf. 

Belediye tapudan icap edea malt. 
matı w harit&Jarı ptlrt:m,tttlr. Yakın· 
da belediye dalml encUmen1 buralarm 
kıymetlerini takdir ederek keyfiyet 
Vekllete blldirilfıeektir. '\1nnt"1Jir se.ne sonra ancak şirndil 

hü,.Ulr h&l'bln en mühim sırlamıdan 
biri :ıneydana çıkmıştır. 

lırgiliıce People gazetesinde okun. 
dquna göre, bu gizli hakikat, mu. 
huamatı 1918 den çok zaman evvel 
bitirebilecek mahiyette görülen veya 
öyle tel!kki edilen bir plana aittir. 

1910 senesinin iptidalarında Japon 
hiikOmeti lnglltere, Fransa ve RUA. 
)'aya bir plln arietmişti. Bu plan 
mukabil kuvvetler üzerine k:ıhir bir 
asker kuvveti sevk etmek suretile za. 
teri daha yakınlaştırmak etrafında 
ldL 

Söyle ki, Japonya 1,000,000 asker 
eef erber edecekti. Bu askerler, itil4f 
kunetlerl, Jlzırn gelen nakliyat ge. 
nıllerini hazırladığı uman harekete 
nıitheyya bulunacaktı. 

Teklif edllditfne göre, bu yeni 
orc!u. Ja1>on donanması toplannın 
atetl al.tında Belçika sahillnde kara.. 
1a ihraç edilecek ve Alman sat cena. 
hnfl tehdit edecek ani bir taarruza 
teçerek sahilde kalacaklardı. 

1915 seesl nihayete ermeen Ja
»odta orduu bir milyon efrad temL 
iline hbır bulunuyordu. Gelecek yıl 
içinde de icap eder8e iki milyon daha 
temin ~decektf. 

Japonyanm bu hwnıstakl bUtiin te. 
f etıilatı havi olan pllnı itillf devlet. 
lerttafn ukert ~netine tem edihnit. 
~ tıaflam bir pllıi oldufU anlaşılını~ 
ti. 

Bununla beraber İngiltere hükft
metl muhteHf Mbepler clola,mlle ••
nı muvafık bulmamıt ve tatbikine en- ; • Otelc\ler eenilyetf . idare heyeti 

ip'tihabı 20 ağustos günü yapılacaktır. 
ret olmuştur. SiGORTA ŞiRKETLERi 

MeselA İngiltere ve Fransa tara- , ~ 
tından Hİndiatan ve Afrika askerle ' ı;ıAKKINDAKI TETKiK 
rlnin istihdamı tasavvuru Amerikad' Bundan bir mildde~ bnce ıliRorta 
hiMlyatı tahrik etmi~tl. Amerikaıun şirketlerinin vaalyeUeri etnfmda. ya
hilsnil niyeti ise mali ve diğer sebeP- pılan tetkiklerden aonra ham'1anan ra. 

. • porlar İktisat Veklletine verllmlttlr. 
lerden llzımdı. Japonları ılen ,stir- Vekilet bu :raporlarm·tetkllrine devam 
mek de gene Amerikada fena aksi te- etmektedir. Tetkikler bittikten IOnra 
sir yapacaktı. vekllet tedbirlerini alacaktır. 

lngiltere hlikOmeti, bundanı ba"'a EYVP KAYMAKAM LiGi 
beyaz ırktan olmıyanlann, harbin;'ka.. Eyilpte ..fiır kua tefkil edildiği ve 
r.anılmasına edecek~rt yardım nett. 4.7.936 danılt:ibaren faaliyete bqladl
ctelnde, lmparatorlutun muh~lif fi villyet tarafmdan allkadarlara res 
lnHkilerlnde, lnrillz hakimiyetini men 'bildirflmiıtir. Kaymakamlığın 

k kadrosu tamamlanmak iU.eredir. 
tehdit edebilecek bir yerli ır gale. Ancak belediye teekilltı gelecek 
yanı bat göetereblleceflnden endi~ hazirandan itibaren olabilecektir. ÇUn 
ediyordu. kU belediye bUtçeliııde buram için tah-

Rusya, Japonlara karşı hissiyatı sisat yoktur. 
noktasından ve ltalya dahi doğrudan ıYOL PARASI VERMIYENLER 
dofruya, Japon askerlerinin Avrupa_ Yol parası venniyerek Yollarda ça-
ya gelmesini en 80n tedbir olarak is- hp.caklar 15 eyUHdan itibaren çalıt-
tiyordu. tınlmıya baglanacaklardır. 

Bu vaziyet karfIAında Japon teklifi Bu gibi mükelleflerin hangi gün, 
hangi yollarda çalıp.caklamu göste-

geri çevrflml,ti. ren listeler kaymakamlıklara gönde-
Fakat it bununla bitmemişti. Er. rilmietir. Para vennlyecek olanlar bu 

teal sene Som taarruzu Urnit edilen listelere bakıp günlerinde yollara gi· 
neticeyi vermediğinden itilaf devletle. deceklerdir. 
ri Japonyaya hala asker göndermek VAZiFE SAATLERiNDE 
fikrinde olup olmadığım sormuşlar. DIŞARI ÇIKANLAR 
fakat Japon)'a, ilk defa teklifinin Bazı belediye memurlarının vazife 
reddedilmesinden duyduğu infial ne. saatlerinde muhtelif bahanelerle vail
ticesinde yeniden bayle bir vaziyet felerini bırakıp dışan çıktıktan yapı
temin etmemiştir. lan tefti3lerden anlqılmlŞbr. Bu me

. HmslZ Ml, ~ts M:l- Ka
dıköyde Oamanağa mahallesinde n
yum lokantasının ka.pıımı kırarak 
içeri giren Fazıl ianiinde birisi elinde 
keeerle yakalanmıştrr. 

Ruim pap mahallesinde Asi.liye 
IOkAğmda oturan Fazıl kendisinin elek 
trik mühendiai olduğunu, lokantaya 
elektrikleri tamir için girdiğini iddia 
etmi~lr. Tahkikat yapılmaktadır. 

CIFTEILEClNAYET DAVASIN
DA ÇiFTE GELDi, ŞAHiTLER 

GELMEDi 

Perikliyi öldürmekten suçlu Ali 
Rızanm duruşmasma, fstan bul ağırce
za hakyerinde dün 18.bah devam edil
dL 

Bu dava, suçlunun cinayeti işlerken 
kullandıfı bahis mevzuu olan bir çif
tenin hakyerine getirilmesi ve evvelce 
dinlenilen amme phitlerindeıı Alek
sanla Huana göaterilmeıi için, düne 
brrakılmıgtı. 

Çifte gelmiş, ta.kat şahitler gelme
dlfinden, duruşma 3 eyltila bırakıl
mıştır. 

DAiRELERDE YEMEK 
YEMEK YASAK EDiLDi 

Belediye memurlarmın öğle il7.er
leri lokantalardan dairelerine yemek 
getirterek yedikleri ve bu suretle gar
BOnlarm ıık, ınk resmi dairelere girip 
çıttıldan görlllmtıŞttır. 

BALO VE SONNET DOGCJNU 
Çocuklan :Eairpme lmnmlu tua

f mdan yokaul çocuklara JardDn Jllak· 
sadile bu ayın yirmi ikinci cumartesi 
gUnU &kp.mı Sarayburnu parkı ala
franga kısmında bir kır baloea n ailn
net düğünü tertip edilecektir. Çoeuk
larmı slimıet ettirmek 1sti7Uler 18 
ağustoı aa.lı gUnU akşamına Udu sa· 
at 18 den 19 buçuğa kadar Ve111edler
de Sllt damlası mUeuesal dahilindeki 
Çocuk F.lılrgeme kurmnunda kayıt it
lerini yaptırabilirler. Balo 'ft cltljlıniln 
fevkalAde olmuı için hrmn tarafm· 
dan eğlenceli bir program hazırlan· 
mıgtır. 

HOSNO YALMAA 
lktiai.t Veklleti mu.tepr wklll 

ve teftiş heyeti reiat Hu.D Yallllan 
on (iln kadar kalmak tıı.ere. mıuunen 
şehrimbe gelmiştir. 

1icaret anl11pna/arı 
Muhtelif memleketler nerdlndelıt 

ticaret anlqmalan eti'afında temMlar 
yapmak ve yarım Jıabm1 anlıppıan 
tamamalmak için Avrup&J& gitmit 
olan İktisat Veklletl möa~ l'&ik 
Kurdoğlunun Londradakl WllJllalan 
bitirdiği btldfrllmektedlr. Jıftstefar 
buradan Paiis, Berlüı '19 Pnga uğn· 
yacaktır. Bunlardan bqlla Romaya da 
uğramUJ ihtimali vardır. 'l'Jmukrm 
bir ay kadar dah4 JUrecrli söylemnek 
tedir. 

Peçeta fiıatiarı 

Tekrar G e 1 d i!,, 
murların maaşlarından kesildiği gibi 
kendilerine ihtarlarda da bulunulmuş
tur. 

Bundan sonra müfettişler sık, sık 
bu gibi teftişlerde bulunacaklardrr. 

Van ve belediye reisinin emrile 
memurlann dairelerinde- yemek yeme
leri yasak edilmiştir. 

Peçetanm blrdtnbint cllfliMll ~ 
rhıe ~anya ile ticaret J&Paı tUccar
alrmıızm bUyiik miktarda aran uf
nyacaklan ortaya Qkmıotı. Bıut111l iı
zerine İktisat Veklletf nezdinde yapı· 
lan teşebbüsler btltttn tttccarları mem
nun edecek şekilctt net~' ve 1A JOfir ~Al,.... zırlılıltı., 

J'Wlill J.,,,,,,.. ıtıhlllerille gitJMlerinin 
l'rwttMtla ugandırdıjı endifegi ifQrd 
wttikten ..,.,.. algor ki: 

\ı\lmanya harpte kaybettiği yerleri 
~krar ele geçirmek Umit!ini hlll ınu. 
haf aza -etmektedir. Eski imparator
luk arazisinin himayesi altında yer
lerin ...e mU8temlH:tlerinin gene 
teııdistnlll olatafinı düşilnUyor ve bu. 
•un prtın1 iN 1§ i~ıı hazır bulunmak
ta .. alaanml gketmekte rirüyor. 

Ahnanya, 1935 de 'F.ransa ile Jtal. 
n arumcJa bir ya'kmlqma görür 
drmn hemen Bilyük Brltanya Re 
bir deniz anlaşması yaptı. Çünkti Ak-

deniıdeki vaziyetinin tehlikeye girdi. T ARABY A YOLU 
. Celal Bayar tüccarlafla sarar ;ömıe-

parçasını almasın? Hacı Osman - Tarabya yolunda meleri için pecetanın eak1 fiyat i1uriJı. 

tini rtirüyordu. ____________ ..._ __ 

Bug11n iki yeni hadise Almanya. 
nın l~hine çalı§ıyor ve ümitlerini kuv. 
vetlendiriyor. Fransada bugün ha. 
ricl siyasette ,hiç bir kuvveti olmıyan 
bir halk cephesi hükQmeti bulunuyor. 
ispanya mthlhl§ bir dahili harple par. 
çalanıyor. Bu muharebe altı ay sli . 
rebilir n ondan sonra da Jspanya 
halkı son dertte myıf düşecektir. 
Fransa ile ispanyada Sovyet ruhu da 
işlemektedir. Binaenaleyh, bu iki 
memleket muka\•emeti ~n az olan iki 
uzuvdur. 

Ba l'azlyet brıısutda Almanyt\l 
rıiçin hiç olma7.S& ispanya Fasının bir 

•. , General Franko da kudisine bazı tamirat yapılacağmdan bu yol den helap edilm.mi lmv attma al· 
· dttnden itibaren bir hafta mUddetle mıştı 

zafer temin etmek içın çahşan Roma bUtlln tasıma vaaitilarıiıa kapatılmıt- P~ fiyatları cllln birdenbire Jtlk 
ile Berlini mükafatlandırmak.tan geri tır. selmiştir. 
kalır mı? Şüphesiz kalmaz. Şması ---------.,...-~-----------------~----
muhııkkak ki, Blumun ve Pierre Cot. 
un ispanyaya yardım etmekte gö8ter
dikleri tedbirsizliğin bir neticesi ola. 
rak 1913 - 1914 de bttytlk harbi b. 
zırlıyan iştahlanıt tekrar kabardıiJnı 
göreceğiz. 

Bundan ba§ka, diktatörltik rejhn. 
leri harbe, Sovyetlıme karp 1ıU mu-

Gazetemıze girecek 

Resmi ilanların 
Tek merc'i Türk Maarif Cemiyetidir. 

Adres: Y enipoıtahane kat,amda Ernnnn han, 2 ci kat Tel. 21111 
(165) 

harebe olarak ılrdiklerini ileri •tlrt-'l••lllilllilllii•lli••lll••ili•••••••••••••• 
cekl~rdir. 
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Hergiin bir hikaye 

Kekemenin Aşkı 

Bakır kekeme idi. Fakat Eser'i 
de seviyordu. Eser de onu seYiyordu. 
Liki.1 Bakır kekemeliği yüzünden 
biri~ bulamıyordu. Bulsa da bfr pot 
kırıyoı, o işte uzun boylu kalamı . 

yordu. J 
l~i olmazsa nasıl evlenebilirlerdi? 

Eser akıllı idi, her şeyi tam mana. 
sile ~mıriyet altına almadıkça pek de 
rin stvgisine rağmen k~ndisini tam 
bir yoksulluk içine atmak istemiyor. 
do. 

Son.ndt. şöyle bir uyuşma yolu 
buldular: 

Bakır bir işe girip de orada altı 
ay 41.evamh surette kalırsa, altıncı a. 
yın sonunda derhal evlenecektiler. 

Bu, hayatta bir istikrar demek 
olacaktır. 

Nakleden: Hikmet Münir 

sında Bakıra konuşma sırası düşmü. 

yor ve o rahatça çalışıyordu. 
Nihayet fiatlarını sordu. 
Aksiliğe bakın ki Bakır heyecana 

kapı!maz mı? Hem her zamankinden 
daha fazla bir heyecana kapılmıştı. 

Belki de mağazanın en zengin müşte. 

risile karşılaştığı hakında daire şefi 
tarafından az en-el kulağı bükülmüş 
olduğu için bu heyecana duçar ol. 
muştur. 

Bakır kendini topladı. 
Her zamanki gibi dilini açmağa ya. 

rıyacak peresengi kulJanacak, yani 
"köpek!,, diyecekti. 

Dedi. 
Fakat yava, ~öylfyememit. hızla 

kadının yüzüne doğru ve: 

Jzmir panayırı 
Behçet Uz şehrimizde 

temaslara başladı 
İzmir belediye reisi Behçet Uz, bey

nelmilel se'l"gide İstanbul pavyonunun 
hazır !anması' etrafında görüşmek üze
re şehrimize gelmiş, dün Ticaret oda
sııun Türkofis ve sanayi müfettişliği
nin iştirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Cumartesi günil tekrar bir toplantı 
yapılarak vaziyet tam.amile tesbit edi
lecektir. 

İzmir sergisinde İstanbul tüccarla
rı tam.amile yerli malı teşhir edecek
lerdi. Sergi beynelmilel olduğu için 
yapılan müracatlar üzerine ecnebi fir
maların malları da kabul edilmiştir. 
Sergide İstanbul n:'l.mma açılan dört 
pavyondan başka bir çok tanınmış fir
malar da ayrı pavyonlar tutmuşlardır. 

BEKLENEN SEYYAHLAR 
30 ağustos günü !n~iliz bandralı 

Strahumor vapurilc 1000, 30 ağustos 
günü Orontos vapurile 450 seyyah ge
lecektir. 

-

Kleraas Terraı 
E s·R AR 1 

f eni Şer lok Holmes Alen Diksonun 
.l-leyecanlı Maceraları -\'.azaı; : .ırnauld <.ialopin -13 - Çevireı.: V. b· 

Bu şoförün otomobiline bindim. E- bundan sonra aklıma her ıeyin ıeJıııtsl 
ve gidiyordum. Yolda, geçirdiğim bu pek tabii idi. 
kazayı düşünüp durdum. Acaba? .. Ha- Beyker caddesine gelince ıof<SrilO 
yır, bunun imkanı yoktu. Bir kast ol· parasını verdim. Bir ihtiyat olrnak U .. 
duğunu düşünemezdim. Fakat, bu kur- zere, numarasını aldım. icabında bani 
şuni otomobilin şoförü bini çiğneme · şahitlik edebilirdi. 
mek için hiç bir şey yapmamıştı. Dü · Odaya ~irer girmez Cimin odasıJI• 
meni kırabilirdi. Bu şoför acemi mi idi da bulduğum gazeteleri gözden geçir .. 
deli mi yoksa ... Mahsus mu öyle hare-ı mcğe başladım. Gazetelerin beti ıs 
ket etmişti? kanunuevvel tarihini taşıyordu. 

Dün gönderdikleri tehdit mektu - Evvela, aradığım izi bulamadJtll· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ Sonra düşünmeğe ba~a~m: 

Kahraman Or~dumuzun Cim bu gazeteleri niçin aakJıyord&J? 
Herh alde bir ıebep vardı. F6kat kekemeliği, hayatta onun 

için en büyük engeldi. Eserle Bakır 
buoo da bir çare bulmağı düşündü. 

Jer. 
Dakır en ziyade "B, P ve O,, harf. 

- Köpek?. DiY.e haykırmıştı. 
Bunu işiten kalantor kadın birden 

duraladı. Sonra bayılır ıibi bir hal 

geçlr<!~::dedin. Ne. Bana hakaret geçit resnlinden intibalar 
ediyorsun sen!. Nerede buranın mü. ~ 

Gazeteleri satır satır okudum. Sif"' 
denbire bir isim gözümün önünde br 
rekcte başladı: 

Vilyam Bron. 
Ieı1 üzerinde kekeliyordu. Acaba ba. 
zı kekemelere tavsiye eciildiği gibi bu 
harflerde veya bu harfleri andıran 
sesde bazı harflerden bir kelimeyi 
önceden çabucak söyleyip kendisine 
bir anahtar vazifesi göremezler miydi. 

dilril? Nerede buranın şefi. Bu a- . · ·;'?·~: l 
dam hana hakaret etti. 

Mesel! her hangi söze başlamadan 
evvel bir kerre çobucak : 'köpek?" de. 
mek •.• 

Bakır: 

- Acaba o o o olur mu? diye 
sordu. 

- Tecrübe edelim. 
Ettiler. Filhakika yardımı olu. 

yordu. Her hangi söze başlamadan 
önce hızla bir kerre "köpek I,, diyor 
ve ondan ötesi su gibi geliyordu. 

Fakat Bakır, bu kel!meyi içinden 
söylemek zaruretindeydi. Hem öyle 
yapıyordu. 

Aksi takdirde bir yerde bir hadi.H 
çıkarması pek miimkflndü. 

BUtr, reni str«lll ltlr mapuaa 
satıcılık ediyordu. Her söze başla . 
madan önce, kekelediği harflerden 
mürekkep kelimeyi sessizce kendisine 
tekrar ettikten ıonra btilbUl gibi ko . 
nuşmak neticesinde epey muvaffaklyet 
kazanmıştı. Bfylece aylar geçiyor. 
du. 

Bir, iki, iiç, bet. tam beş buçuk 
ay geçmişti. 

Bcıkır, her defa sevgilisine rastla. 
dıkça yaklaşan saadetin kokusile ade. 
ta bayılıyor ve neşeden çırpınıyordu. 

Mağazada işi çok iyi gidiyordu. 
Kekemeliğini kısmen sezm:ş olan 

ve nedense ona karşı uımamamı~ bu. 
lunın ipekli dairesi şefi müstesna ol
mak U.ere onu herkes tabii buluyor 

' hattA seviyordu. 
Günler g~miş, Bakır'ı Eser'e ka. 

vuşturacak altıncı ayın otuz birinci 
günü gelmişti. 

Fakat o gün mağazanm en kalan. 
tor müşterileri de mevsimlik alış ve. 
rişluinl yapmağa gelmişti 

Bunlar şişman bir erkek, daha 
şişman, hem yüksek boylu, sert bakış. 
lı ltlr kadından ibaretti. 

Etkek karısına doğru: 
- Allah aşkına söyle, diyordu. Ne 

idi1 Hatırhyama7.88m deli olurum. 
Dolar, peni, frank, şilin. ya öteki. 
Ah hııtırlıyamazsam bir daha hiç ak. 
lıma g~lmlyecek. Deli olacağım. 

Karısı ise hiddetle: 
- Şimdi zamanı mı canım? Diye 

çıkışıyor ve bir yandan ipekliler tez. 
glfyna doğru yürüyordu. 

Balantor bayan, kekeme Bakırın 
tezgahına yaklaştı. Bir çok mallar 
indlrdı. Malların indirilmesi esna.. 

Bu sırada Bakırın muarızı bulu 
nan daire şefi yetişmiş, bayana iti 
zarlar tdiyordu. 

Bakırın da ditl bUlbUI gibi konu. 
şuyor. Türlü özür dilemelerde bulu. 
nuyor ve kekemeliğinin esrarını acıklı 
bir şekilde anlatmağa çalışıyordu. 

Fakat olan olmuştu. 
Daire şefi "Bu memurun derhal a. 

tılacağını,. söylüyor ve ,,bunun mües. 
sese namına bir itizar sayılmasmı" 
diliyordu. 

Artık her şey bltml~tl. Sevgili 
Eserden Umidi kesmeliydi. Altı ayı 
muvaffakiyetıe tamamlayıp sonunda 
koğulmak!. Eseri kaybetmek. Bun. 
dan daha bUyük felaket mi olurdu? 

Fakat bu sırada bir şey oldu. Ka. 
lantor bayanla birlikte gelen kocuı 
blrdeıı ytrlnde aıçramıı "Ah bul elam!,. 
Diye ha1kırm9taı 

- Buldum. Kopek! .•• 

Ve bakıra dönerek : 

- Senin alnından öpsem yeridir. 
Diyordu. Sen "köpek,, diye haykır
ma.saydın Rus paralarından birinin 
"Kopek,, olduğunu hatırlıyamıyacak.. 
tım. Ben her milletin .:>arafarının bü. 
tün çeşitlerini öğrenmek azminde. 
tim. Hepsini ezberledim 8anryorum, 
unuttum mu deli oluyorum. AmerL 
kanın Dolar, &nt. lngilterenin 
Pavnd, Şilin, Peni. Almanyanın 

Mark, Fenik. Fransanın Frank, San. 
tim, Su. Ru.syanın Ruble. Sonra?. 
Hay Allah razi olsun ~endt!n dellkan. 
h !. Sonrası Kopek işte. Rus para
larından biri de Kopekdir. 

Köpek demesydin .•. 

Adam karısına dönerek: 

- Affet karıcığım, dedi. Yazık 
değil mi bu delikanlıya. Bak kekeme 
imiş de ancak o kelimeyi söylemek su
retile dilini açabiliyormuş. O sana 
hakaret etmeği nasıl aklına getirir. 
Sana kim hakaret edebilir1. 

Adam karısının kulağına eğilip 
her ne ise bir şey daha söyledi. 

Kadın yatışmıştı. 

Bu defa erkek döndü, daire şe. 
fine: 

- Şimdi bu delikanlıyı işten çıka. 
nrsanız bir daha buraya ayak bas. 
mıyacağımıza emin olun, dedi. Her 
gelişimizde onu burada bulmalıyız. 

Daire şefi kendi kendine dişlerini 
gıcıdatarak, fakat karun kadar zen. 
gin ve kaçırılması hiç caiz (Jlmıyan 
müşterilerin yüzüne gülerek: 

- Baş üstüne bayım. baş üstüne 

Tiyatro Festivali 

Tepebaşı Bahçesinde 
Şehir 

Bu •kfam •••I 21 de 
Tiyatrosu tarafından 

Mum Söndü 3p•rd• 

ZENGiN VARYETE 

KONSMASYON mecburi değildir 
Fly•tlar: 120 • 80 • 80 kurufhır. 

Yukardan aşağı: Topruıarımız, pıgadcmi::, 
Trakya manevralarından sonra yapılan 

topçularınuz, tanklanmıı 
büyük geçit resminde 

bayım. Diyordu. 

O akşam Bakır, sevgilisi Eserle 
buluştuğu zaman eserin ilk suali şu 
olmuştu: 

- Altı ay dernmlı surette bir işte 
kaldın. Ya bundan sonrası ne ola. 
cak? 

Bakır, sevgili.<~ini kucaklamadan 
önce emniyetle cevap verdi: 

- Merak etme, o da emniyet altına 
alındı. 

Aradan bir kaç gün geçmeden ka . 
lantor müşteri tarafından nıa~aza 

.müdiriyeti vasıtasile Bakıra 300 lira 
da gönderilmişti. 

Dün ve Yarın 
Tercüme Külliyatı 

100 kitap olacaktır. 58 zi çıkmıştır. 
Müracaat mahalli: V AKIT kitap evi 

---. ................................................... . 

Yunanistanda işçi 
ihtilafı halledildi 

Atina, 13 (A.A.) - Dün akşam 
Metaksas ile patronlar ve amele mü
messilleri arasında bir iş kontratosu 
imza edilmiştir. 

Bu kontrato mucibince asgari üc
retler ve maa~lar tesbit edilmektedir. 
Kontratoda devletin hakemliğine mü
racaat edilmesi gibi diğer bazı husu
sat da vardır. 

BAŞVEKİL KORFOYA GlTTt 
B. Metaksas, bugün öğleden sonra 

Korfoya hareket etmiştir. Orada kral 
ile görüşecektir. 

İngiltere kralının Korfo ve Zanta 
adalarını ziyaret edeceği söylenmekte
dir. 

lngillerede hava kazaları 
Londra, 13 (A.A.) - Dün Bucking

hamshiredeki hava kazası, senenin bi
dayetindenberi vukua gelmiş kazala
rın otuz dördüncüsüdür. Bu kazalarda 
ölenlerin miktarı 71 e hal i~ olmuı::tur. 

Geçen sene Ingiliz askeri tayyareci
liği, yirmi beş kazaya uğramış ve kırk 
beş kişinin ölümüne ağlamı§tı. l 

Yazıyı okudum: 
"Kendi icadı olan' bir tayyare ite 

yakında Salisburi'de •tecrübeler yap• • 
cak olan meıhur tayyareci vnyaıll 
Bron birdenbire Ortadan kaybolmUI .. 
tur. Vilyam Bron, tayyaresine koydır' 
ğu yeni aletin planlannı da beraber 1 .. 

lrp götürdüğü için Tayyarenin bir eıi· 
ni yapmak imkanı da kalmamıştır.' sıı 
esrarengiz hldise muhtelif ıekillerde 
izah edilmektedir.,. 

Başka bir gazete daha ileri gidiyor 
ve Bron'un icadım bir ecnebi de.,Jete 
sattığını iddia ediyordu. . .. 

Ceyms Rid'in bana Vi~yam Brott ... 
dan bahsederken göıterdiği çekingenli 
ği timdi anlıyordum. Arkadaıını bÖY1' 
bir hiyanetle ittihama cesaret edeıııi .. 
yordu. 

Klerans Terras esran yavaı yı••f 
aydınlanıyordu. lıin içinde bir caıuf" 
luk meselesi olduğu muhakkakt.ı. !• 1" 
kat Betsi'nin niçin öldürüldiiğUnil b 

1
r 

türlü anhyamıyordum . Yalnız, kaili ~ • 
duğum bir şey nrdı: Cim her hal, e 
bir çok ıeylcr biliyordu. Belki birisin•" 
adamı idi, hattl birisinin katili de 01' 
bilirdi. Fakat Betsi'yi onun öldilrtne : 
diğinden emindim. Cim esmerdi, h•1 tr 
buki Betsinin avucunda bir tutam "I' 
saç bulmuştum. Cim katilin arkad• .. 
olabilirdi. Bu büyük bir ihtimal dahi 
lindeydi. Betsi uyurken katile kaprY' 
açmış olabilirdi. 

1 
e 

Cim, muhakkak surette, eV11e c .. 
bahsettiğim o korkunç cemiyete nıeıt • 

ı ' d d b' ' "rUyOf suptu. kınci erece e ır ıt go 9" 
du. Fakat ona bu işi gördürmek içlıt e ,, 
kiden o?an bir cürmünden istifade ~t rs 
tikleri muhakkaktı. Başını ölilııt :... 
kurtarmak için, bu esrarengiz adatıııar 
ra boyun eğiyordu. Çünkü bu adam 
polisi bile ellerinde tutan insanlardıİ,er 

Cimi bulup tevkif edersem ban• 
şeyi açıkça anlatacaktı. 111 

Cim beni tanıyordu. ÇünkU JCter• 
11 

T ·ık . . ~ . unla usu errasa ı gıttıgım zaman on. . beııi 

uzun konuşmuştum. Bunun ıçın. urı 
tanımasından sakınmak lazımdı. BUfl .. 
da tek çaresi hemen çehremi ve kır' 
fetimi değiştirmekti. ın' .. 

Londra caddelerinde bu kovala Jıl~ 
ca uzun müddet devam ede~n.ir ;eörff' 
bir neticeye varmadan kalabıhrdı. ~ ,, 
rümde bu kadar nazik ve bu kadar 
rışık bir maceraya atılmıı değildİfl''ot' 

Karşımda yalnız katilin mensUP. at" 
duğu gizli cemiyet değil, polis de " 

dı. 1'!9 
Bu cinayeti yapanı ceza~ız ~~eııi 

bırakmama!: kimin menfaati idı · $l "' 
bu maceraya sürükleyen şey cıah• fSIC " 

yade merakımdı. Ne olursa oJıun d&Jııt' 
selenin esrarını öğrenmek lıtiyor ıY' 

b·1· em eeı Katili bulursam ve tuta ı ırı kl.,.. 
çarptırmak mecburiyetinde kalaca 
dı. 

VI 't 1,-
Şimdiki halde tahminler'e vaki sarı 

çiriyordum. Elimde deliller "8~~· ctelil 
ıaçlar, siyah ipek maske. Bu ık~. idi: 
belki hem kafi idi, hem de ••· gl: ;çil' 
Çünkü bir çok neticelere vartıı8 e .. 
ba1langıç noktası olabilirdi. Fak~t, tsıf' 
ğer fp ucu yerine geçmezlerse )ııÇ 
metleri kalmıyacaktı. ) 

(ArkM' var, 



Olimpiyat mektupları 
.............................. ~~ 

Bisikletçilerimizin mu-
vaff akıyeti büyüktür Balıkesir 

Su da ister, 
park da ister! 

Norveç Jtalyaya karşı 
oynadı, fakat 

çok hakim 
yenildi 

/stanbulda bulunan ve memleketle

Berlkı, (Hmusi surette gönderdiği- yapılan sporlardan birisi olan fakat rine daima gidip gelen Balıkesirliler
ıniz arkat'laşınxzdan) - Bugün bizi şimdiye kadar bizde çok ihmal edilen den yakın tanıdığımız bir zat dün bize 
a.lakadcır e:loo iki müsabaka yapıldı. bu kısımda çalışmalarına devam ede- şu mektıLbu gönderdi: 

Bunlardan biri burada sabahleyin rek böyle muvaffakiyetler kazansın· Son Posta gazetesinde "Balıkesir-
llekiule başhyan bisiklet müsabakası Jar. · 
diğeri de Kielde yapılan yelken final liler park ıstemiyor su istiyor,, başlı-
Yanşları idi. NORVEÇ TAKIMI İTALYANLARA ğile b:r yazı gördük. Bunu okuyanlar 

Yelken yarışlarında alman netice- NASIL YENİLDİ? da zannederler ki Balıkesirliler haki· 
leri telefonla da bildirdiğim gibi mem Berlin, (Hususi surette gönderdiği- katen park istemiyorlar .• 
ııuniyeti mucip değildir. Starklas mü- miz arkadaşımızdan) - Bugün futbol Balıkesirliler hayat ve sıhhatin, be· 
labakasında 12 millet arasında 11 inci, §ampiyonasının dömifinal müsabakası dayi ve mehasenin ne demek olduğunu 
Oilmpiya yole müsabakasında ise 25 İtalya ile Norveç arasında büyük o-
lnillet arasında 20 inci olduk. limpiyat stadında yapıldı. 90 bin kişi- çok iyi takdir ederler . .. Balıkesir hal-

Bisiklet müsabakasına gelince, sa- nin huzurunda oynanan bu maçta ilk kının efkarına tercüman olduğunu 
hahleyin saat 8 de güreşlerin yapıldı- devre oldukça hareketsiz geçti. Ve Nor tevehhüm eden bu muhabir ayni za
fı Doviçlandhale salonunun karşısın- veçlilerin 1--0 mağlup olmasile bitti. manda bir memleket için sıhhi bir za
daki bisiklet stadından 29 millete men İkinci devre ise birinci devrenin ta- ruret ve su kadar lazım olan bu par
IUp yüzden fazla bisikletçi hareket mamen aksine olarak fevkalade heye- kı acaba temelinden sökUp atacak mı· 
ettiler. Bu hareketten tam iki buçuk canlı oldu. Norveçliler başlar başla-
laat sonradır ki. sabahleyin yollanmış maz beraberlik golünü yaptılar ve mii- dır? Biz Bahkesirde bu zihniyette bir 
olanlardan 20, 25 kişilik bir kafile yo- kemmel de kombine bir oyun oynıya- tek insan tasavvur etmiyoruz. Bunu 
lun başında görüldü. Saatlerce hiç bık- rak İtalyanları 45 dakika nefes al- yazan muhabir herhalde Balıkesirli ol· 
~adan tribünlerde bekliyen on bin ki- dırmadan sıkıştırdılar. masa gerektir. 
ilden fazla seyirci arasında ani bir Fakat bu tek kale oyunu bir netice Çil kil B l k · · 'B 1 k · ı·ı · 
hareket oldu. Ve Uç dört dakika son- vermeden müsabaka beraberlikle bitti. n a 1 esırı ve a 1 esır ı erı 
ra yarışın başında gelen ilk grup bitiş Bu vaziyet karşısında oyun 15 da- bilmiyor. Balıkesirliler, su da isterler, 
)erinden hakemlerin önünden geçti- kikalık iki devre ile yarım saat uza- park da isterler. 

LSS § 2 5 

Sinop Ceza Evinde 
Okuma yazma öğrenenler diplo~a

Jarını törenle aldılar 

Sinop Halkevinin Sinop genel ceza 
evinde açmış olduğu kursta okuma 
yazma tahsil eden cezalıların tasdik
nameleri törenle verilmi§tir. Bu tören
de nutuklar söylenmi§ ve cumur baş
kanımız Atatürk ve arkadaşları min-

net ve şükranla yadedilmiştir. 
Yapılan bu törende tasdikname a

lan cezalılar ile törene igtir:ak edenl9'i 
bir arada gösteren resmi yukarıya ko
yuyoruz. 

ler. tıldı. YUz senedenberi memlekete su geti-
& ~~ arasın~~m ~~ &~~~.n~~arh~be~~ ~med~~~~n m~~ir oo~------------------------------

lardan ikisini görmek bizi çok sevin- miyen bir gol yaptılar. Ve Norveç bU- sene evel Balıkesirde bulunmuş olsay- K •• ı d ) k • J 
l dı, bugUn kendisine hayat veren ve dirmişti. tün gayretine rağmen, buna mukabe- oy er e yapı aca ış er 

Ankaralı Talat birinci ve ikinci ge- e edemedi. Ve kat kat üstün bir oyun .. h 
~n Fransızlarla, İngiliz ve tsviçrelile- çıkardığı halde mağlfıp olarak tasfi- memleket alkı tarafından yüz bin li
!'lı;ı arasında başbaşa gelmişti. Hepi- yeye uğradı. ra sarfile on Uç sene evvel on bet kilo
Jnız Tali.tın 5 inci ile 6 ıncı arasında Bu netice İtalyayı doğrudan doğru- metrelik mesafeden, tamamen asri ve 
bir derece aldığına emindik. Bisiklet ya finale götürmektedir. fenni bir surette memlekete getirilen 
ıederasyonu r · 1• sayl H"" ·· N ·1· Yarın dömifinal ma"ının ikinci ve eıs av usnu aı ı ~ içme suyunun nasıl bir himmetle geti-
levincinden yer·nde d d H sonuncusu oynanacaktır. Bu karşılaş-
L 1 uramıyor u. a- p rildigwini bilirdi!. Kaldı ki kullanma SU· .. enılere vaziyeti sorduk. Onlar da bi- ma, olonya ile, Avusturyayı yenmiş 
~ haklı olabileceğimizi fakat asıl olan Penı arasında yapılacaktı. larınm çoğalması için her sene olduğu 
.. arann, vaziyeti tamamen tesbit et- Halbuki bu akşam geç vakit mat- gibi bugün dahi sarfedilmekte olan 
ltıiş olan sinema filminin muayenesin- buat servisinin verdiği bir bültene na- mesaiden hiç haberi yoktur. 
den sonra verileceğini söylediler. zaran, yarın Polonya Avusturya ile Bir memleket efkarına ancak 0 TalaAtın e ıt ld w d oyıuyacaktır. Avusturya macı kazan-n az a ıncı o ugun an memleketin intihap ettiği mUmeuille-
eınin olarak oradan ayrıldık. mı!iJ olan Penı hükmen maıfüip edil-

Ak~am matbuat bürosunda elimize miş ve tasfiyeye uğraması 18.zım gelen ri tercüman olabilirler. itte dUnldl ve 
\'erilen netice listelerinde Tali tın 0 • Avusturya galip sayılmış.. bugUnkU belediye heyeüdlr ki: Bpn
ll.uncu olarak göst~rildiği, ilk 15 kişi Bu it nasıl olmuştur? Bunu tafsi- dan on Uç sene evvel memleket sula
i~inde de, hiç olmazsa 13 - 14 üncü ol- latile diğer mektubumda bildirecegim. rile alakadar olurken park ihtiyacını 

;~~:~~!1;ı~~~nın ise isminiı-...... •••r•aıiilmlila ..... .,., .. .,1ııı1a .... , .. r ... ıiiıııt...,. ,.,.A•paıliıı§ •kıiıoıııiİ .. ,, da o zamii dü§~-'!Jt?rih' o 
·c;ece her tarar kapalr oldu~ndan c· L d. saın ... ~, ~":;jil_.-.... 

linıdi bu mektubu yazdığım dakikaya 1 m on os hat ve derman veren bu müesseseyi 
kadar da hali. bu işin nasıl olduğunu bugün me~dana getirmeğe muvaffak 
lnhyamadım. olmU§tur. Dervişin zikri ne ise fikri 

Mamafih ıo uncu da olsak. bu bi- Bu Pazar bir gös- d d d l anı ılın için büyük bir muvaffakiyettir. e 0 ur er er, aşılıyor ki Balıkesir 
Fransa, t~ilterc, Almanya gibi, ferİŞ maçı yapacak de aprk fstemiyen tei bir ki§i varsa, 

~lkm yüzde ikisinden fazlası bisikle- o da mutlaka bu muhabirdir! 
~ binen milletlerle boy ölç~mek ve Cim Londosun Türk pehlivanlarile 
lncak bir, bjr buçuk metro, ve bir sa- gUreşişi kat'ileşmi§tir. Ancak bir çok 
lliye kadar bir farkla birinciden sonra Türk pehlivanları Cim Londosa m~y
hnıı bitirmek memleketimiz hesabı- dan okuduklarından, Yunanlı güreşçi-
11& ve yeni canlanmıya başlıyan bisik- nin hepslle ayn, ayn güreşmesi mUm
let sporu namına iftiharla kaydedile- kUn olamıyacaktır. Bu itibarla dün de 
Cek bir muvaffakiyettir. yazdığımız gibi önümüzdeki pazar gü-

Unutmamak lazımdır ki, birincinin nU Taksim stadyomunda Türk pehli
l'ekoru iki saat 33,0!'S dakika, bizimki- vanıan karşılaşacak, bunların araaın
llbı ise 2 saat 33,06,3/5 dir. dan seçilecek birinci Cim Londosla 

Bunlar resmi listeden çıkanlmış gUreşecektir. 
l'akamlardır. Pazar gUnU SWeymanla Rüat, Ka
"--Bisiklet olimpiyatlarda şimdiye ka- ra Ali ile Arif MUliy!m ile Tekirdağlı 
-r ya.ptığımız karşılaşmalarda güreş- Hüseyin kargılaşacaktır. Son olarak 
ten sonra en iyi muvaffakiyeti göster- Dinarlı Mehmetle Anitaksos güreşe
, ltıeğe muvaffak olmuştur.. cek, Cim Londos da Dinarlının babası 

Çok temenni edelim ki. bu spora Yusuf HUseyinle bir gösteriş gUreşi 
\terilen ehemmiyet bu hızla gitsin, ve yapacaktır. 
tençlerimiz, bütün dünvada en ba!':fo Güresler saat dörtte başlıyacakhr. 

Tefrika No. 28 

YA1.A N: KADU:\.CAN KAFLI 

hrloaya doğru ıade bir şekilde ta -
ranrnıı olan pa;lak ve kara saçlar, ge -
llitçe bir alın, çatık ve kara kaşlar, ela 
tözler, gözlerin etrafında biraz morluk, 
biraz kemerli ve sert bir burun, ince 
dudaklı geniıçe bir ağız, köteli bir çe
llc, kemikli ve esmer bir yüz, sert bir 
boyun ve uzunca boylu tok ve olgun 
bir vU t cu ... 

Bu, çirkin bir delikanlı değildi. 

Ustelik, vaktile on üçünde olduğu 

halde on yaşında görünüyordu ama, 
Iİrndi yirmi iki yaşında olmasına rağ
l'rıen yirmi yedi yaşında olduğunu söy
lerse kimse bunu çok görmezdi. 

Çok, pek çok deiiımiıti. 
Artık onaı 

- Sıska! ... 
- Pmnkt ... 
Dem~e kimsenin dili varamazdı. 

Şüphesiz o da değişmiş olacaktı. 
Bir saat önce, vannı yoğunu kay • 

betmiş, emelsiz bir dervitti. Halbuki 
şimdi kaybettiklerini bütün parlaklıği· 
le karıısında bulmu§. onlara kavuımak 
arzusunun harlıyan bir ateı gibi yü • 
reğinde coştuğunu hissediyordu. 

Kararını verdi: 
- Ben de yarınki vapurla gideceğim. 

Onunla karşılaşınca beni tanımıyaca • 
ğını hiç sanmıyorum. Tanımasa bile 
tanıtmak için elbet bir çok bahaneler 
bulacağım. Evlerimiz yanyana •. Her 
z;ıman yüz yüze geleceğiz ve konuıa • 
cağız. Zaten çocuklukta çok çekişen • 
terin bUyüklUkte biribirile pek iyi an • 
laştıklannı söylerler. Biz de öyle ola
cağız. 

Oeee r~ ftkte kadar giket hulya -
lar içinde yan sarhoı yafadı. Beyaz 

Karısına kızınca eve 
ateı ve1'miı I 

Balıkesirde DUrsunbeyde Mezarlık 
mahallesinde geceleyin bir yangın çık
mış, iki ev yandıktan sonra söndUriil
mii§tür. Tahkikat, yangının bir kasıt 
eseri olduğu.nu ortaya koymuştur. Tah 
kikata göre evinden yangın çıkan Sü
leyman kızı Esma kocası Mehmet ile 
kav~a etmigtir. 

lçgUveysl olan Mehmet bu kavga-

Fiyatlar geçen seferkine nazaran yan 
yarıya indirilmiştir. 

23 ağustos pazar gUnU de Cim Lon
dos sr,-;:melerde birinci çıkacak Türk 
pehlivanile :gUreşecektir. 

gül aerpintileri, beyaz ipekler, beyaz 
duvaklar, beyaz gelin taçlan ... 

Beyaz, beyaz.. Atkın gülütünden, 
bahar sabahlanndan, vuılattan ve sa • 
adetten örülmüt olan sonsU% bir beyaz
lık ! .. , 

• • • 
- 21 -

Erkenden postaya uğradı ve baba • 
sına bir telgraf çekti. Sonra vapura git
tL 

Birinci mevki güvertenin parmak • 
lığına dayanarak rıhtıma ve gelen yol· 
culara bakıyordu. Uzaktan bir genç ku 
veya kadın gördükçe: 

- Geliyor! ... 
Diye kalbi sarpıyordu. Sonra çar • 

pıntısın birdenbire duruyordu: 
- O değilmiJ t .. 
Vakit geçtikçe üzüntüsü artıyordu: 

- Yoksa gelmiyecek mi? Vaz mı 
geçti? Onun sözlerini çok iyi duydum 
ve hiç unutmadım. Bir yanlıtlık olma -
sına imkan yok! ... O halde niçin gel • 
medi. Her halde vaz geçti. Gördün mü 
aksiliği! ... 

içinden hep b8yle •öylüyordu. 
Vapunm kalkmaama ancak yedi da

kika kalmıJtı, 

lnegöl Halkevi 
hayırlı, faydalı, 

köycülük kolunun 
önemli çalışması 

· lnegöl Halkevi üyeleri köylülerle bir arada. 

İnegöl, (Özel) - Halkevimizin köy
cülük §Ubesi köy gezileri faaliyetine 
başlamıştır. İlçebay A. Bayoğlunun da 
katıştığı bu gezilerde köylerin sosyal 
ve sağlısal durumları incelenerek kal
kınma ve gelişme çareleri hakkında 

konuşmalar yapmakta öğütler vermek 
tedir. Hemen bütün köylerde kökiln
den halledilmesi lazım gelen işlerin 

önünde helalar, gübrelikler ve su me-

darı sonra gündüz kendisine ait eşyayı 
alarak evden çıkıp gitmiştir. Gece Es
ma kUçük çocuğµ ile evde uyurken 
Mehmet eve girmiş ve alt kattaki sa
manlığı tutuşturarak kaçmıştır. 

Mehmet yakalanmıştır. Cu.muriyet 
müddeiumumtıiğince tahkikat derin
leştirilmcktedir. 

Aziz neredeyse bütün ümitlerini! 
kaybediyordu. . 

Yolcularını uğurlamak için gelenler 
vapurdan çıkıyorlardı. Hatta tayfalar, 
rıhtımdaki babalara bağlanmış olan pa
lamarları almak, merdiveni kaldırmak 
için hazırlanıyorlardı. 

Tam bu sırada, birisinin rıhtımdaki 
kalabalığı yararak geldiğini gördü. Ön
ce kumral bir saç yığını, sonra sevimli 
bir yüz, daha sonra çevik ve genç bir 
vlicut göründü. 

- O ... işte o ... geldi!. .. 

Aziz sevinçle böyle söylendi. 

Onun a . kasından şiımanca bir adam 
da soluk soluğa ön tarafa geçiyordu. 

Genç kız beyaz beresini eline almıı· 
tı. Sırtında beyaz ketenden bir spor 
gömleği vardı. Bacaklarına gri renkte 
bir golf pantalonu geçirmiş, belini gli· 
seden geniş bir kemerle sıkmıştı. Ayak
larında taban ve topuklan lastikten 
spor iskarpinleri bulunuyordu. Bu kı -
hkla, ensesine dökülen dalgalı ve kum • 
ral saçtan da olmasa haşan bir oğlan .. 
dan hiç bir farkı kalmryacaktı. 

Şiımanca adamın boynuna sanldı ve 
CSptU. Ona bir feyler s8yledl. 

. - Allaha ıamarlacbk amcacıpl • 

seleai geliyor. Kendilerinden istenilen 
işlerin yapılması köylUye biraz gUç 
geliyorsa da işin önemine akıl erdirin
ce kısa bir müddet içinde" bitirile-

ceğine söz veriyor ve bu ir§attan qo
layı minnettarlık göstermekten ken-
dini alamıyor. ' 

Köycülük şubesi üyeleri evleri bi· 
rer birer dolaşarak sağlığa iararlı ci

hetleri köylüye anlatıyor ve çarelerini 
de gösteriyorlar. Yapılacak iglerin kaç 
günde biteceğini kararlaştırdıktan son 
ra o zamanın geçmesini bekliyecek, 
tekrar o köye gidip işlerin bitirilip bi· 

tirilmediğini kontrol edecekler. 

H. U. 

Dediği besbelli idi. 
Sonra bir dağ keçisi çeviktiğile mer

divenleri ikiıer ikiıer çıkmağ~ batladı. 
Yanı baıında, çıngırak gibi sevinçli 

bir ses duydu: 
- Anne, bak, güler ablam geliyor

Vallahi ol ... 
Bu, on bir yaıtannda bir kız çocu • 

ğuydu. Genç annesi cevap verdi: 
- Sana gün doğdu artık .. Vapurun 

altını üstüne getirirsiniz 1 Onun, yaşı • 
na rağmen .hiç değişmediğini söylüyor
lar ... 

Aziz genç kadına bakb: 
- Doğru mu söylüyorsunuz? Sahi • 

den öyle mi? 
Diyor gibiydi. 
Bu, onun için iyi bir haber değilaL 

Eskisine göre hiç değiımedi,Yse onu .da 
gene eskisi gibi görecek demekti. Ca
nı sıkıldı. Lakin bu çok sürmedi ve ken
disini avuttu: 

- Belki görUnUıte !'eğiımemiıtir 

ama, görütlerinde çok fark olması ıa • 
zım ..• 

Dalgınlık arasında: 

- Aziz t.. Arlı!. .. 
Diye bağınldrğını duydu ve Şere • 

ftn sesini hemen tanıdı. 
. - · (Arkan .,.., . 



Ke.malizm 
( U !t yanı l incide) 

Hiç şüphe yok ki (Kemalizm) :mef
btitlunu her~ngi siyasi veya iç~ai 
meslek gibi tarife kalkışmak dogru 
değildir. (Kemalizm) i en iyi biır su
rette anca« hadiseler içinde görmek 
mUmkündür. Onun için Tekin .Alp da 
bu mefhumu izah etmek için eserinde 
tarihi hadiseler silsilesini tahlil usulü
nü tercih etmiştir. 

Fakat bana öyle geliyor ki (Kema
lizm) i fikirlerinden, ideal gayelerin
den ziyade bu gayelere varmak için 
takip ve tatbik ettiği usuller, metod
lar ile anlatmak daha kolaydır. Ve 
(Kemalizm) in asıl fink vasıtaları da 
bura.dadır. 

Milli mücadelenin harp usullerinde 
kendine göre bir başkalı}t olduğu gi_bi 
inkılap devirlerinde tahakkuk eden ıç
timai ve siyasi tahavvüllere gitmek 
için tatbik edilen usullerde de bir hu
s\ısiyet vardır. Nihayet Türk milletini 
ekonbmik sahada yükseltmek için mü
racaat edilen devletçilik sistemi de 
başka memleketlerdeki sistemelere 
benzemez. 

~emalizm, bütün dünyanın Türk 
milletini artık mahvolmuş sandığı bir 
zamanda kurtuluş mi.icadelesine baş
ladı ve bütün bir hususiyet dünyasma 
karşı muvaffak oldu. Bundan sonra 
gene asırlardanberi bayat ve ilerleyi~ 
yolunda Türk milletinin önüne geçen, 
ayaklarına takılarak onun mukadde
ratına hakim olan manevi esaret .zin
cirlerini kırdı. beş on yıl içinde hür ve 
müstakil bir millet yarattı. Saltanat 
müessesesinin yıkılması, cumuriyet 
abidesinin yükselmesi bu arada oldu. 
Milli mücadele günlerinde iken, henüz 
inkılap hareketleri başlamadan dahi 
(Kemalizm) cumuriyetçi idi; fakat 
cumuriyet 'inkılabını yapmak için sab
retmesini bildi ve milli mücadele dev
rin· le saltanat müessesesine yürekten 
bağlı muhitleri bile kendi arkasından 
kurtuluş hedefine doğru yürütmek 
imkantn"r buldu. 

(Kemalizm) kadını peçeden ayır
mış~tt. Hayat içinde erkekle kadın yan 
yan '"'lı~m~a başlamıştır. Fakat bu 
işe h'ç biT vakit polis elini karıştırma
mıştre. tçtinıai seviyece yüksek olan 
in.dm muhitlerine serbesti vererek, 
s'lnra bu muhitleri memleketin her ta
rafın'3. nUmııne göstererek maksadınaı 
va,,,m1şhr. Sözün kısası (olamaz) sa
n lan bir çok inkılaplar hep (Kema
lizm) metodu sayesinde muvaffak ol
:nu"tur. Hetşeyde sadece millet düşün-

,. ,ıı .. hareket c mek, akıl yolundan 
"'İtmek: en yeni ilim ve fen vasıtala
rından i~tifade etmek, asırların uçu
rurr i 1rını inkılapçılık hamlesile aşmak 
fakat her hadise karşısında aklın, 
fennin ve tabiatin icaplarından ayrıl
mam~k. tarihin verdiği dersleri ihmal 
etJlıemek, en küQlik kuvveti israf ey
ler'-'ilek, lier sarfedilen kuvvetten en 
bü- ı k ranc!ımanı alab:Imek .. !şte (Ke
r· alimt) in belli başlı vasıfları bun
l :: rdır. 

Harp A ~ ademisinde 
Harp akademisinde bugün saat 14 

de İstiklal harbine ait film gösterile
cektir. 

Olimpiyat mü
sabakalarında 

CUl'ıtA Cumflrteıt 

Takvim t4Ağustos l5Ağustos 
=======1"'6 C. Evel '!.7 C. Evel 

Gün doğuou 4~7 4::18 
Gtlo batı§ı 19,42 19,42 
Sabab namazı !'l.30 330 
Oğle n&m&Zl 12 19 12 19 
lldndı llıun&ZI 16,19 16,19 
Akşam namazı 19,42 19.42 
Yatsı oa.nul» 2142 2141 
[.mpJt 2.jl 2.23 

Y ıtm geçen g11nler1 223 224 
tılm kalan gtınlerl 142 141 

PARALAR 
• Londn ti~~ . -- • vt1an11 L4~-

•Nnyor~ 12r. - • lıladrtd 16 -

•Parti t68.- • BerltD tıO.-

• lıWJ.ııo 196.- • VIU'JOVS 2:J.-

•Bı11kMI ~4.- • Bn&.pqı. 24. -
• .A;ttDa ~.- • Btlkrq a.-
•Cenevn S'JO.- • BeJgr&d lıS -
•Sotya 26- •Tokob&ma 84 -

• Ari:ı8teı'da:ll 8!.- •Aıtm 1171 -

•Prat IJIJ - • Bü..lr:not 244. -

• Stokbo1ın 88-

ÇEKLER 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sat.ınalma komisyonu ilanla.ı-ı 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli (31000) lira o;an yukarda cinsı yazılı ıral· 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komis)onuo· 
ca 28 eylül 1936 tarihınde pazartesi günü saat 15 de kC:'palı zarf j)4' 
ihale edilecektir. Şartname (8 ir) lira (55) kuruş mukabilinde 
komis}ondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ol an (2325) lirayı havi teklif nıek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 fi: kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve--
saikle mezkur gün ve taatte komisyona müracaatları. (190) 

24 : 26 : 28 : 30 temmuz 1936 günlerinde gazetenizde neşredihnif 
olan muhtelif cins egeler ve muhtelif dns makkaplar hakkın<i3kl 
ilanların hükmü yoktur. Şartnamelerinde değişiklik vardır. Y enideıı 
ilan edilmiştir. (222) 

l\1uhtelif makkap!ar • 
cıns 

T uhmin edilen bedeli ( 17200) lira olan yukarıda cinsi yazılr ınal· 
zeme Askeri FabrikalEı.r Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonun· 
ca 30 l'ylül 1936 tarih;ııde çarşamba günü saat 15 te ka;>alı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname para,; ız olau.k komisyondan verilir. 1a· 
tiplerin muvakkat teminat olan (l 290) l•rayı havi teklif mektupları· 
nı mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin d~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ıneı· 
kur gün ve saat::e komisyona müra caatlarr. 

(223) 

Muhtelif cins eğeler 

b tı' İdaremiz ihtiyacı için tartna mesi mucibince (20.000) kilo et' 

zin 24/ VIll/ 1938 tarihine rastlıya n pazartesi günü saat 11 de paı:et 
hkla ıatın alınacaktır. isteklilerin ıartnamesini görmek üzere e 
gün ve pazarlık için de tayin olu nan gün ve saatte % 7,5 güve';,':,i 
paralarile birlikte Kabataşta. lnhiı arlar Levazım ve Mübayaat tU ) 

Müdür!üğündeki Alım Komisvonu muza müracaatlarr (237 · 

340 kilo demir çember ka• alyeai 
920 ,, bakır ,, rap tiyeıi tarı 

Roma, 13 <A.A.) - ı\.disababadan Şartname Te nümuneleri mucibince yukarıda dns ve rrılktar ı!S 
bildirildiğine göre, Ras Seyyum, ya- yazılı malzeme 28 - 8 - 936 tarihine müsadif cüma günü saalteri· 
kında .Asmaradaki sara)'ma gidecek ne 
1 1

.. • G 1 G .. de pazarlıkla satın :ıhnacaktır. Is teklilerin ıartname ve nün:ıU ~e o an va ıı umumı enera razyanıyı güıı 
ziyaret etmiştir. ni görmek üzere her gün ve paıa rhk için de tayin olunan ı..e~'· 

RM KüSanın damadı Decaz Hai1u saatte % 7,5 güvenme para1arile birlikte Kabataş ta inhisarlar ur,.· 
da ltalyaya ba~ eğmek Uıere Generaı zım ve Mübayaat Şubesi Müdürlü ğündeki Alım Komisyonuna ııı 
Grazianiyi ziyaret etmiştir, caatları. .0891 



lstanbul Belediyesi ilanları . 
; .... 

Sıılılmak ü:1ere Me:rat işleri Müdürliığü eşya şubesine Y ervant 
tarafından getirilip 1097 sayıya tefhir kaydettirilen hasır beş!k açık 
utbnnada ıatılamamıştır. tlan tarihinden itibaren on beş gün içinde 
•bibi ıelip betiğini götürmediği takdirde sotılacaktır. (B.) (366) 

Afyon ilbaylığından: 
iki defa kapah zarf uıuliyle eksiltmeye konulan ve evvelce ilan

ları ya.pıian Afyor.da yapılacak 14627 lira 75 kurut bedelli vali ko
Dağı bakiyesi inıa:ıtına talip çıkma. dığmoan işbu vali konağ. in,aah 
IS Temmuz 936 tarihin-:ler itibaren haftanın pazarte,i, çar!amba ve 
CUına günlerinde eııcümen huzurun da saat 14 den itibaren pazarlık 

-etiyle 24 Ağustos 936 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle pa· 
larlığa konulmuştur. 

1 - Bu pazarlığa iştirak edecek ict.liplerin Nafia Vekflletil'den 
l'eami ehliyet vesikaıı almaları ve talipltrin kendileri ya mianar veya 
llliihendiı ol.malan •eyahut ta teabhüt edecekleri bu işin hitamına ka• 
iar ~zareti fenn~yesini noterden muıaddak bir senetle teahhüt et
lbit bir mimar veya mühcndi, bulmalatı ve bu mimaı ve mühe!ldis 
99 fe!'!l memurunun da bu nezareti fenni,!teye kabul Ptmiı olduğuna 
tlair bu senedi mü.terek imzaıariyle ibraz etmeleri lazımdıa . Teah· 
'*titler bu ıuretle ~üracaal edeceklerdir. 

2 - Muvakkat teminat 1fl98 liradtr. 
l - Eksiltme tartnamesi vıe tefe:ruatı daimi er.c.ümen ve Nafi~ 

Müdürlüğünde gö1'&ilebilir 
• .& - Taliplerin 25 Ttmm11z 936 tarihinden 24 Ağustos: 93t: ta· 

tibinıe kadar her ~zarteai, çarıa:ın ba ve cuma günleri ıaat 16 da dai• 
iDi endlmende pazulığa iftirak ede bilec~lderi ve encümene ve Nafia 
Müdü,.lüğüne müracaatları ilin olunur. (75) 

Nafia Vekaletinden: 
Fılyoa - Zonpldak hattmm Filyottan Çatalağ:tına kadar olan 

-.ı yedi kilemetreıik birir.c:i lmım ray fertiyatı kapalı zarf usuliyle 
lllünabaaya konulmllfbu'. 

1 - Münakasa, 17 / 8/ 1938 pazarteıi ıünü ıaat on bette Anka· 
lada Nafia V eklleti Demiryoll.n İnf&al daireıindeki münakasa k<>" 
lıliayommda :rapdacakbr. 

ı - Bu itin muba1nmen ltedeli (32000) liradır. 
3-MUYakkat teminatı (2400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık ıenel prtnamesi, vahidi 

fiyat cetTeli, münabta prtnameai, poz talimatnamesi ve dıier plan 
•e tiplerden müreldrep bir takan mtinakaaa enakı (160) kurut mu 
lsabilinde Demiryollar intaat daireıinden verilmektedir. 

S - Bu eksiltmeye ıirmek iıti yenler 2490 No. h kanun mucibin· 
te ibramıa mecı.a,. .w.w.n ..nak •• ...ua.larla 7 - 5 - 1938 ta· 
rilıli v. 3297 No, lu reual ceridede ilin .dllen talimata ıiire bilGmum 
ltafia itlerini 'ftf& demiryol inıaat itlerjni :rapabileceklerine dai.- ve
rilınit mutealıhitlik 'teaikaamı •• fiyat teklifini havi zarflarını mer 
~ kapunun tarifab dairesinde hazırlıyarak 17- 8 - 1936 pazarte 
il günü saat on dinle kadar Demiryollar inpat dairetine makbuz mu-
it.bilinde vermele.-i lazımdır. (49) 

Sıhhi müesseseler arthrma ve 
eksiltme komisyonundan 

Haydarpaıa Nümune haıtahaneıinin 936 mali yılı iliç ihtiyacı 
q,palı zarf uaulü ile eksiltmeye konulırıuıtur. 

1 - Ekıiltme 26 - 8 - 1936 günü ıaat 16 da Cajaloğlunda 
~t ye lçtbna1 Muavenet Müdiirlüiü binaaıl!da kurulu komisyon-

' yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiat 7261 liradır . 
3 - Muvakkat ıaranti 544 lira 59 kuruttur. 
4 - lıtekliler tartnameyi parasız olarak hastahaneden alabilir

ler-
6 - lıtekliler cari seneye ait Ticaret odaıı veıikasile 2490 sa

tılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat ıaranti mak 
"-z veya banka mektubu ile birlikte befü gün eksiltme saatinden 
~ir ıut evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (265) 

lslanbul limanı sahil sıhbıye 
merkezi sabnalma komisyonundan: 

Merkezimiz için 1500 - 2000 bin i.ıeı yüz ili iki bin teıa~ke ben· 
-ııı ıatın alınacakı. r. 

A,. - Tahmin be~eli çift tenekesina dokuz yüz yirmi kuru,tur. 
!j - Şartıı&DM::l#r merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Ekailtm2 21Ağuıtoı936 cuma günü saat l~ de Galatada 

t-amuatafa pata ıokaiı c.da mezk\ir nıerke7. ıabnalır ... komisyonun· 
et_ yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapal. 2arf usu tiyle yapılacaktır. 
E - Eksil~eye ıir,--ceklerin Ticaret Odasından 936 senesine ait 

'°eıikalarmı raıtermeleri ,arttır. . 
f- - Eksiltmeye gfteıcekler ıaat 14 e kadar teAlif mektuplarını 

'-lilhUrlü olarak makbuz mukabilinde komisyona ver:nele"İ ı;.&rttı: 
(128) 

ZAYİ 
L.__ !llr;\41• derdUMU ilk oln:i1dan •ldı·ı---- Hipnotizma 
llllL ~eyi sqi etUm. Yenili-
~ alıC'iımdaa eskisinin hükmU yok- Dün ve Yann Kitaplarındandır 

• Fiyatı 100 kuruıtur 
,J19 M eld1t.clt 

_(V. No. 17694) 

; 

Or~sıhhlihtipao!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~ 
insan tartmağa mahsus baıkül sa• Müteahhidince temın edilemediği cıhetle mukavelesi t.ehediltta 
tın alınacaktır. İhalesi 28 Eylul 130 tane ~üyük ve 3 tane küçük vagon mutambaıı 22 eylül 936 "11 
936 pazartesi günü saat on dörtte ıünü açık eksiltme yolµ ile Ank3 rada idare binasında ı~tın alı~ 
açık ekıiltme ile yapılacaktır. Mu- caktır. MuhaDUPen- bedeli 11880 liradır. 

Bu ite girrnr:k istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanunu 
hammen tutarı bin iki yüz elli lira· 
dır. Şartname komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin doiban 
dört liralık ilk teminat makbuz ve-

ya mektupla..-iyle berab~ belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
satın alma.komisyonuna ıelmeleri. 

tayin tottiii veıikalar ve reamt gazetenin 7 - S - 936 T. 3297 No. iM. 
nüahaaında intiıar etmiı olan talimantame daireainde ahnmıt vesi• 
kaile birlikte aynı aiin saat 15,3C da Mal•enae dairesi dokuzu~ 
Merkez Komityonunda buır buJ)f.nınaları lbımdır. Bu ite.: ajt- tart· 
nameler Haydarpatada Tese!lüm ve Sevk tefliğinden, Ankara-
Malzeme dairesinden parasız olarak dağıtılmaktadır. (242) 

(65) (139) idaremizin Nafaa romorkörüne ait kazanı 24/ 8/ 936 pazartesi günt 

l 
• • • saat 1 O da Haydarpatada gar binası dahilindeki 1 inci iıletme komia~ 

Orou sıhhi ihtiy•cı olan 5 çeıit nu tarafmdan açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
ampul satın alınacaktır. ihalesi Yapılacak tamirin tahmin bedeli 700 lira ve muvakkat teminab 5251. 
28 - 9 - 936 günü saat 14,30 da kuruttur. 
açck eksiltme ile yapılacaktır. Mu• Bu ite girmek iatiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettilt 
hammen tutarı 878 liradv- Şartna- vesikalarla birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komisyona müracaatı.. 
mesi komisyonumuzda görülebilir. lizımdır. Bu ite ait tartnameler komisyondan paruız olarak ~ 
isteklilerin 66 liralık ilk teminat tadır. (208) 
makbuz veya mektuplariyle bera
ber belli gün ve ıaatte Fındıkhda , 
Kom.utanlık satın alma komiıyonu-

na,ıelmeleri. (66) (140) 

I • • • 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

f .... bul leyli Tıp Ta!ebe Yurdu talebesi için mevcut prtnam• 
Ordu sıhhi ihtiyac: olan 5 çetit sind.W evıafına •e tutulan nümunelerine g&re (600) adet Jüa fan .. 

ditçi makinesi ve cih~zı satın al .. la açdk ekıiltme ıuretile alınacaktır. 
nacaktır. ihalesi 28 - 8 - 936 l - Eksiltme: Cağal'6ğlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai Mua .. 
pazartesi günü saat 15 de açık ek net müdürlüiü binaıındaki komiayonc!ıt 19 ~936 çarıa.mba rün.I 
ıiltme ile yapılacaktır. Şartname- .. t 04) de yapdacaktır. 
ıi her gün komisyonumuzcla görü 2 - Muhammen fiyat: B:r fanilam• fiyatı (tlG) ll'ilruttlir. 
lebilir. Muhammen t-.Jtarı 2536 lr 3 - Muvakkat '-tinat: "67,, lira (50) k.,..tu.. 
radır. ilk teminatı 191 liradır. la 4 - lstekliler nümaneleri çenherlicat ci.al'llKfa Fuat;>ate Mir~ 
teklilerin ilk teminat makbuz ve- kartıımda Tıp Talebe Yurdu merke~DGe görebilirler ve pıtname:rf 
ya mektuplariyle beraber belli güll de parua olarak alabili?'ler. 
ve ıaatte F ındıkhda Komutaiılds 5 - İıtelrHierin cari seneye ait l:caret Odaaı veıt1tan " lnı ite 
satın alma komisyonuna gelmeleri. yeter mu-.akJtat aıalc* veya banka mektuptarile ftkti.Mn evvel 

· '(67) (141) komiayoaa gelmeleri. (161) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 210 ka· 

lem göz aleti aatm alınacaktır. I· 
halesi 28 - 9 - 936 pazartesi giP 

nü saat 15,30 da kapalı zarfla ya· 

lstanbul Jandarma satınalma 
komisyonundan : 

cw pılacakbr. Mutiammen tutan 8371 
liradır. Şartnamesi her ıün konıiı· 

yonumuz da görülebilir. lateklilerin Sandık 
628 liralık ilk teminat makbuz ve- Kutu 
ya mektuplariyle birlikte 2490 sa• ~!ın ip 
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde Sıcına 
veaaikle birlikte teklif mektupla · 
nnı ihale saatinden en az bir saat 

K.. 

989 
~37 

lllilı.l.n 
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7altmin IHJeli' 
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14 21 
45 21 
52 31 
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-n ,. 
evveline kadar Fındıklıda Komu· ( - Yukarıda cirıi mikurı tahmin beeleli ve ill telDİDatı yuıb 
tanlık ıatın alma komisyonuna ıel· dört kalem anballJ malzemesi kapalı ek,iJtme ile ıatm alınac-altır. 
meleri. "(88) (142) 2 - ~ilme Gedil.pefll jan cfanm dikim evi Linasıaa ı.n-

• • • bul J ıabn alma komisyonunda ve 17 - 8 - 936 pa:nrteai tünü aaat 

Ankara hastanesi içi~ t 12 ka· 15 de 7apılacaktır. 
lem alet satin almacaktır. ihalesi J - Malzeme11in heJttİDib bir iıtek1iye ihalesi calz oı.l.p aiM 
2 teşrinievvel 1936 cuma ıünü sa· sandıkla kutunun bir istekliye. iple ıicimin diğer bir iıtekliye iahll 
at 15 de kapalı zarfla yapılacak- de caizdir. . 
tır. Muhammen tutan 5749 lira 4 - lıtekliler iatedikleri kalemin ilk teminat makbtl& n,a .... 
25 kuruftur. Şartnamesi her gün tubunu vesair kanuni be!gelerini ve teklif mektubt.mu haTl in.pala 
komisyonumuzda ıattilebilir. la- zarflalmı eksiltme aaatinJen bir .. at nviline katlar li.....,_. Yer 
teklilerin 431 liralık ilk teminat mit bVhmmalan. 
makbuz veya mektuplarile bera· ~ - Şartname •e numuneler her gün komityon~a r8rftleMUi 
her 2490 No. lu kanunun 2, · 3 cü O•l 
maddelerindeki veaaikle beraber 
ihaleden en az bir saat •••eline 
kadar teklif mektuplarını Fındık 
bdaki komutanlık 1&tınalma ko 
misyonuna vermeleri. (228) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
satınarma komisyonundan: 

• • • 1 - Jan.terma dikit" evi için yirmı miiyon elli bin :nme ....wt 
Gülhane hutaneai ihtiyacı olan ve üç milyon bet yib' bin metre beyaz makara ipliii kapalı mi ..-

58 kalem bevliye aletleri satm a · liyle ôıiltmele koaulır&Jttur. Renkli İptiiin tahmin beMI! eekis bin 
lınacaktır. ihalesi 2 tetrinievYel yirmi lira ve beyaz iplilin bin elli lira k. cem'an ''9070,, Hracbr. ş.t 
1936 cuma günü saat 14 de açık kliıd~ her gün komisy\lnumuıda görülebilir. 
eksiltme ile yapılacaktır. Muham· 2 - Eksilttne 17/ 1!1!>36 pazarte.i ıünii aaat 15 de Ge4ilrpaıada 
men tutarı 1182 lira 50 kuruttu?'. jand&.rma dikim evi biııasnı-taki kom11yonumuzd.,. yapı!uaktu. 
Şartnamesi her gün komisyonu- ~ - Renkli v• beyaz mat ara iplifhnn bir lıtekli) e •halesi c:als 
muzda ıörülebilir. lıtPklilerin 89 clduiü ıibl ayn ayn bte~Jilet~ de ihaJHi caizdir. 
liralık ilk teminat makbuz veya 4 - lsteklile,.in renkli ipl;k için 61802,, lira beta• ı,lilr ifia 
mektuplarile belli gün ve saatte "79,, liralık ilk gü" ~nme akça11na ait Vf!2ne makbazu veya banka kr 
Fındıklıdaki komutanlık ıatınal· falet mektubunu ve kanunda yazılı aair belgeleri baYi olan tddif melr 
ma komisyonuna gelmeleri. (229) tuplannı ekıiltme saaHnden bir saat ~vveline kadar llomiiJ••M• 

• • • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 3 

çeıit müsekkin ilaç satın alınacak

tır. ihalesi 2 tetrinievvel 1936 
cuma günü saat 14,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. Muham-

za Termit bulumn'lları (92) 

men tutarı 1584 liradır Şartna 
mesi her gün komisyonumuzda 
ıörülebilir. isteklilerin 119 lira
lık ilk teminat makbuz veya mek-

tuplarile beraber belli sin Ye ,.. 

atte Fındıklıda komutanlık 1&tm
alma komiayonuna ıelmel.i. 

(230) 



ABONE ŞARTLARI 

MemlekcUmlzde 
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l'tlrklyenJn ber poata merkez.l.ııde IUJ'BUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONE.TlM ' YERi: 

ıldare: 24870 
l Yazı t~lerı, 2.i~U 

Telefon 

l.ltanbul. Ankara Ca<SJııJti fVAKJ'J yurdu) 

relgra1 adreal: ti.UUUN letanbuJ 
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Evinizde ona 

FRiGıD 
Yuvanıza sıhhat, neşe, se
rinlik ve hayat getirir. 

FRiG i DAi RE SİZ 
geçen yaz günlerinizin ne
kadar neşesiz olduğunu 

ona Sj:i~hip olduktan sonra 
anlıyacaksınız. 

Biraderler v 
Galata: aren ca esi - Beyoğlu 
istiklal caddesi, Ankara: Bankalar 
caddesi - Izmir Gazi bulvarı ve 

SA TtE'nin bütün subelerinde 

• 
lstanbul limanı 

merkezi satıalma 
sahil sıhhiye 
komisyonundan: 

Sıcak ve bunaltıcı 
günlerin dostudur. 

ayırmaıısınız 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasag-un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Mwtamlemler için maa kasket ydli malından 16S takım yaz Lalelide Tayyare apartımanlarm-

Kıymeti 
Muh.:ımmeneai 

lira K. 
2~5 73 

Teminaiı 

t1 uvakka teai 
L ı ra K. 

22 18 

lık v~ kıtlık elbise ile 168 çift fotin ayrı ayrı açık eksiltme ile yaptrrr da daire 2 numara 3 de hastaları-
laca!ihr. m kabul eder. Cumartesi günleri 14 

1 b den 20 ye kadar muayene parasız· 1 A - Kıtlık elbise erir. tahmin bedeli iki bin et yüz altmıı iki, 
dır. 

yazlıkların bin yüz yetrnit altı :ira, fotinlerin ise dokuz yi\7 yirmi dört ~---------------: 
liradı1, 

B - Şartnan:.eler merkezimizn levazımından P'-rasız a!ırur. 
C - Eksiltme 18 Ağvıtoı 936 salı günü ıaat 14 de Gal0ıtad?l Ka· 

ramustaf a pa§a ıokağncla mezkur merkez satın alına komisyonunda 
yapuacaktır. 

D - Eksiltme açık •..,larak yapılacaktır. 
E - Kışlık eU iaenin muvakkat teminatı yüz -toksan \ki lira on 

6eı l:uruı,yazlık el Liselerin sek.sen sekiz lira yirmi kurut F otinlerin 
'de a.4tmıf dokuz li":"a otuz kuruştur. 

F - isteklilerin •erzi ve kunduracı olduklarına ve .halen bu itle 
meıgul bulundukıarına dair Ticaret Odasının 936 Jt-neıi vesikaları
m g&termeleri t:ırttr Aksi takdirde eksiltmeye gireme2l~r. 

G - Eksiltmeye gireı:eklerin temiuat paralarını eksiltmeden eve 
vel mezkur merkez vezn~ı.ine yatırtnalan ıarttır. (129) 

lstanbul limanı sahil sıbbıye 
merkezi satınalma komisyonundan: 

Be§ikta§ icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı

nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
kahve rengi istor ve bornoz korneç 
mayi çini soba ve tabla ve boru man
ken sandaliye beyaz nikel iki kişilik 
karyola masomya belediye rusumu ve 
ıihale pulları müşterisine ait olmak 
üzere 21.8.936 tar ihine müsadif cuma 
günü saat 10 dan 12 ye kadar Beşik
taş Akaretler Spor caddesi 92 numa
rada satılacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak memuru
na müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 17696) 

1 stanbul l k"inci 1 cra Memurluğun
dan: 

136 22 

Kadıköy Cafera~3 MübüTdar 
ve .:addesinde ik .yüzlü ve için 
ki.gi:· kulübesi bulunan 11 / 13 
arsAmn tamamı. 

13 97 Kadıköy Raıimpaıa Karakolb 
S. 1~ sayılı ve 12C ziralı düklı 

. mua3•yen mahallinin ı / 6 hisie.• 

Yukarıda mev. ve cfos ve kıvmetk:ıj yazılı Mahlôl yerler sŞ. 
mak üzere açık arthrma, a çıkarılmııt~1· ve ihaleler• 17 - - 8 - 9 

pazaı-tesi günü saat 15 de Kadıköyünde Vakıflar müdüriyetinde "" 
lacaktır. İsteklilerin mün·caadarı (101) 

Müsabaka imt.ihanı . 
fstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında 

Odamız sanayi şubesinde ihdas edilen iki nıemuriyete taliP 0~ 
5 ağustos 936 tarihine kadar kayıtlarını icra ettirmİ§ olanların, ~ 
tihanları yapılmak üzere 20 ağust oa 936 perşembe günü saat do 
buçukta Odada hazır bulunmaları. 

Merkezimiz aıotö":"leri ihtiyacı için 12 kalem mü\derrik malzeme 
açık eksiltme ile ıdın almacaktır. 

Bir alacaktan ötürü Salma Tomruk 
ta Neşter sokağında 76 nuınaarlı evde 
haczedilmiş olan Singer d·ikiş makine
si ve saire 21.8.936 tarihinde cuma 
günü saat 9 dan itibaren 10,30 a ka
dar ikinci açık arttırma suretile satı-
lacağından almak istiyeceklerin yu- _ ______ .:.,.__._,_ _____ __________ _ 

~a;1~~/i~~:10y~:. yerde hazır bulun- Usküdar Kız Sanat Okulu l - Tahmin bt-deli !274 Hra 75 kuıuttur. 
2 - Adı geçen eşva için ıartnameler merkezimiz .Jevuımından 

parasız alınır. 

3 - Eksiltme açık o1arak 21 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de 
Galatada Karamustafa P"-~a ıokağmda mezkUr merkez satın alma ko 
misyonunda yapdacaktır. 

4 - Eksiltme açık ; apılacaktır. 
&- Teminat parası 95 lira 60 kuruttur. 
6 - Eksiltmeye gİrE"Ceklerin teminat paralarmı ~ksiltmeden eY. 

:rel ınezk:Qr merke7. ve'zrıeııine yabrmaları §arttır. (134t 

(V. No. 17693) 

ZAYİ 
İstanbul 43 üncü ilk okuldan aldı

ğım şahadetnameyi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

!50 Oeldl 
(V. No. 17692) 

Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası 

Neşriyat DirektörU: Refik A. Sevengi.ı 

Direktörlüğünden: 
15 - 8 - 936 daıı batlıyarak okula yatılı ve gündüı:lü tale 

alınacaktır. OkUia ilk ve ôrta -oliullaraan ımezun ·olanlar alınır· 
11 

okulu bitirenler için tahıil müddeti bet ıene, . orta okulu biti.re d 
. • ., . d' y 1 .. t " 3- .. - - • a 4 00 )ıra ıçın uı sene ır. atı ı ucre ı partıde alınma.K zetc ~ Y• 
İşyar çocuklarından % 10, kardeş talebeden % 15 eksik olınJf'· ~ 
mak ıçin pazarteai ve perıembe günlel'i 9 dan beJe kadar 

0 

ba§vutınalıdır. ~ · ı .(345). 


