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' ................................................. 

ispanya asileri ilerliyor ! 1 Rusyada bir tethişçiter 
grupu meydana çıkarıldı 
Troçkinin talimatı ile hareket eden 

bu tethişçiler devlet reislerine 
suikast hazırlıyorlardı 

----~~~~----------------~~~-----~ 

Başta Badaioz olmak üzere beş 
şelı.ri dalı.a aldılar 

Barsilon civarında 17 Vatikan papazı Milis 
kuvvetleri tarafından kurşuna dizildi 

ortelciz, ademi müdahale anlaşmasına iştirake karar verdi 

Bir nüfus 
hadisesi 

rlekler mi çok yqar, yoksa 
kMmlan mı? Böyle bir sual 
kartqamda insan birdenbire ce

buıamaz. Zahiren erkeklerin be-
t.etekldllleri kadınlara ııilbetıe 
kuvvetlidir. Buna bakmea er

kadmlardan fazla yap.r, deni
. • Sonra kadınlann çocuk . yeti.t
ek gibi ayn bir uzviyeti yorucu 
\'azifelerl bulunduğuna göre, bu 

Un doğruluğuna kolayca inam-

Sonu. Sa. Z Sü. 4) 

iz mir 

Btır'IWlon .,. Barwlontla idam ftlUen aal geMrallerindm G""4tt. Tlrll ........ ... 
Madrfd. 15 (A.A.) - Başvekil, hti-ı 

kamet k11TI'etıerının Kordobaınn 55 Harbe "Atatürk o kadar büyüktür ki y~rt!da 
kilometre şimalinde bulunan Pozeb. /ı • • J k d 'I t_ 
lankayı aldıklannı bildirmiştir. 'Oe onıın arıcınue en isiıe mu1eagese 

Elvas, 15 CA.A.) - Havaa ajansı f -1.!J_ '- • 1 1- '- • t •t t -1 "' ·ırJ' 
- .. ıu.111&1, ı... ..... .,...ı eoonuı .. ıa, auu ne re flUUflPlı.#ICB" aır O Orl 6 meVCU uegı 11'11 1111111•• ,....... .... j... ............ y 1 
, ........ llatU şehrin sokaklannda A 'k • • ugos av nazırı •••••il ~arpışmaıar•n devam ettiğini merı a Reısıcum- B Ş k. B h , 
haber vermektedir. lı d.. 6 k ev 1 e men 

Asi tayyare ve topçu kuvvetleri uru un ir nııtu • 
dün sabah saat 7 de Badajozu bom- söıı/edi İD beyanatı 
bardıman etmefe başlamışlardır. Ta- :1 
arruz saat 11 de durmuştur. Asiler 
harekata saat 17 de tekrar başlamış.. 
lar ve beldenin elyevm harabe halin
de bulunan eski surlarına kadar gel 
mişlerdir. Bu surlar, halkçı cepheye 
mens11p 300 milis askeri ile 500 gönül. 
iti tarafından şiddetle müdafaa edil-
mekte idi. • 

tik asi kuvvetler, Badajoza Tri 
nldad kap18n.dan gf rmişlerdir. 

Htik6met kuvvetleri, .. Eski kale,. 
mahallesine iltica etmişlerdir. Bu 
~halle kesif bir bomb8rdımana ma. 
ruz kalmıştır. 

Asiler, Badajozun 'pek yakınında 
bulunan Sen Kri8tobal kalesini de al-
mıılardır. (Konu Ba. 6 Sil.!) 

la arı 
B. Ruz«lt 

Yııgoalaıı nazarlannd<ın doktor 
Şevki Behmet1, geçenlerd6 yuf'd•muu 
ayaret etmifti. Do3t memleket naa:en, 
ıeyalıati ııe intibalan h.akkınd<ı '"Pra
wda,, gazeteainde "6yanatta bulun -
mıuftur. Bu mütsaBebetle gazetede in
tifar eden ya.ııys aynen alıyoruz: 

"Nazır Şevki Behmen, Sarayevoyu 
ziyareti esnaamda Pravda guetesine, 
Türkiyedeki aeyahati, TUrk demokra
siai ve Tllrkiyenin Montreux konf e -
ranamda elde etmig olduğu büyük mu
vaffakıyet hakkında beyanatta bu -
lunmU§tur.,, 

Doktor Behmen, bizim Bosna.. Her
sek ve Sancak ahalisinden muhacirle
rin Türkiyedeki Y8.§8Ylf tarzlannı an
lattıktan ve Türk milletinin terakki -
!erinden ve beş senelik pli.ndan bah
settikten sonra, Türk demokrasisi 

(Sonu Sa. 3 Sil. 1) 

aşvakilimiz tarafından açıla
ak sergi çqk mükemmel bir 

şekilde hazırlanmıştır 

Nevyork, 15 (A.A.) - Bay Ruz
velt, dün Chauta\P;luada söylediği bir 
nutukta, harbe karşı duyduğu nefreti 
ilin etmiş ve birle,ik Ametikanm her 
tUrlU ahvalde, harbin patlak verme
sine mani olmak üzere büttln gayre
tini sarfedeceğini ilave etmiştir. 

Van gölünde 
Havuzlar idaresine 72 
şer ı onluk iki vapur 

ısmarladı 

ltalya takımı, Avus
turya takımını 2-1 yen«!i 
Bu suretle futbolda ltalyan takımı 

dünya birinciliğini kazandı 

Gepn ~ ladr Mrgiander& blr gllrtınllı .. 
(Ya.mı 3 ünca ıayfada.' 

Van gölü işletme idaresi, Van gölü 
için yaptıracağı yeni iki vapurla Tat
vana karşısında kurulacak tersane i
çin lüzumu olan makineleri 14-Sw 
936 tarihinde fabrika ve havuzlar i
daresine sipariş vermiştir. 

Yeni yapılacak vapurlar takriben 
72 §er ton hacminde dokuzar mil sü -
ratinde birinci mevki salonları ve ica
bında yatak haline getirilecek terti -
batı ve güverte yolcularının istirahati 
le seyahatlerini temin edecek kapalı 
yerleri ve kalöri1er techizatmı havi 
olacaktır. 

Fabrika ve havuzlar idaresi, bu va
purlan H ay zarfmda Van gölünde 
işler bir halde teslim edecektir. 

Tersane makinelerini de vapurla
rın teslimi zamanına kadar mahallin
de monte ederek işler bir halde teslim . 
etmiş ~ulunacaktı• 

Diln11a birindliifni ka Jlf1llCUI ltalfHlll takımı. 
(Y8Z18ı 6 ncı sayfada) 



. niyoruz. 

Tü-rkiyede tumtik laaliyet yal
nız yabancı •eyya1Jar vasıtasile 
inltifal edecek bir İf olmaktan u
zaktır. Daha dofru-.ı turi•tik iJ
lerin inJriıalı bir taraltan yabancı 
seyydlt •etirmek inine, bir taral
tan la ltallı ara.ırula •eyalıat kay
nQfmafannı temin etlerek elde e
dilebilir. 

N .il, yerli sanayİe köylüyü, 
genif Wlr lıitluini bir ptuar yap
malı &ir emeZ.e, tumtilı faaliyet· 
leri de bu pazarın bir parça.ı •ay
mak gayet tabii bir ıey olur. I ç 
larizm mıı1aalrlralr ki bü:e yalnız 
bir pınar lıawndırmalJo kalmaz, 
bir çolr ltq(ialı hizmetlerde de 
lialumn. 

TuViumn laytfaları etralıncla 
teleleül etmekten ne çıkar? 

Mtilnat, •eyahati ~üzel, cazip 
bir ıekilde itiyat. hciline •okmak
tu. Halbalti bide seyahat kor
lıu.u aı:aip bir ataletin tim.ali ha
lini alıyor. 

Seyaluıtt.,. lıorlnıyoruz. Çün
lai •eJGlaatin bütün levazımı, bü
tiln lıonlom CJe cazip taral!arı bir 
yana bıralnldılıtan sonra •eyahat 
luılıilırıten lıorlıunç bir ıey olur 

Mtileat:ir nalıleJer gibi, bir iı
tilUan ~an hallı 11ibi, ""' 11öz 
~aralı yapılan nalıliyat M;zde 

bir tenadlaten ibaret kalır. Bi
sim 6aırllnlıii •ayahat ıartlarımız 
rnelflllf. telmilı bertaral nlııntı 
'IHılnnntwlan 18 inci anr Avrupa
.ana hetsiyor. Bu •eyahatler an
ealı hrwlilmnJ.,. ıilıayet edilen 
lıaynımolt:ır ~ temenni eclilebi
Rr 

Btı aaıle nakliye İ§i, seyahat 
'Hen tNıtandQfın güneıten, yağ· 
mura1111 mahalma edileceği iUtü 
örtülü lllr yer bulabilmesi d~ bir 
:nimettir. 

B• ımtlar isinde turizm itini 
Tealize eJebilmek citf Jen muval
lalri7flflir. 

Sadri Ertem 

kapitülasyonların ilgasına Mısırdaki 
kimler itiraz edecek? 

Londra, 15 (A.A.) - Kahircdeki İn
giliz yüksek komiserinin, elsiliğe ta -
yin edilmesi ihtimali vardır. Mısırın 

Londra konsolosluğu da elçiliğe kal -
bedilccektir. Siyasi mahafiller, Yuna -

lrlanda Lokarno 

nistanla İtalyanın Mısır kapitülasyon -
lannın ilgasına itiraz etmelerinden kork 
maktadırlar. Bu meselenin müzakeresi 
için· beynelmilel bir konferansın içti -
maa daveti ihtimali vardır. 

• 
gırmezse •.• 

-------------~-----------------Londra, 15 (A.A.) - Siyasi mah -
fcllcr, İngiliz hükumetinin, İrlandanm 
yeni Lokarno paktına iştiraki ihtimali· 
ni tetkik etmekte olduğunu söylemekte
dirler. 

Bu mahfeller, irlandanın i§tiraki ol· 

madıkça Ren hududu grantisinin mü -
csair olamıyacağı, çünkü mlimıilerden 
birinin, fngiltercye taarruz etmek üze
re trlanda bava üslerinden istifade ede
bileceği kanaatindedirler. 

Karamürselde yoksul çocuklar 
kampı dün bitti 

KaramUrsel, 15 (A.A.) - Vilayet 
ilk mekteplcrindeki yoksul ve bakım -
sız çocuklar için Herekede bir kamp 
kurmugtu. Aralannda beş öğretmen 
dört müfetti§ bulunan iki yüz kişilik 
kafile, kültür direktörü idaresi altın
da bir aylık kamp müddetini tamam
lıyarak bugün kasabamıza gelmiş ve 
halk tarafından karşılanmıştır. 

Yoksul çocuklar için ilk olarak 
kurulan !:ampın çok iyi ve verimli ol 
duğu bir aylık kamp hayatı, gesiren 
çocukların sıhhat ve neşelerinden bel
li oluyor. 

Çocuklar kampta günde iki defa 
deniz banyosu yapmışlardır. Kendile
rine günde dört defa yemek verilmek 
suretile gıdalarına itina gösterilmi~. 
sağlık kurumlan devamh surette kon 
trol edilm i§tir. 

Kamp idaresi şehrimizde ilk defa 

açılan çocuklar kamp mm faydalan 
hakkında bir brogilr hazırlamakta 
dır. 

Çocuklar burada da gezilerini yap
tıktan sonra evlerine döneceklerdir. 
KARAJCVRBBLDEKI iLK OKUL 

MUALLIJILERININ BEY AHATI 
Viliyet ilk okul öğretmenlerinden 

kırk ldtilik bir kafile yurtta bir tet
kik gezisi yapacaklardır. 

On beş gün sürecek olan bu gezi 
için lzmit istasyonunda bir vagon an
gaje edilmlttir. 

Evvell İzmir panayın açılma tö -
reninde bulunulacak oradan Konya, 
Mersin, Adana, Kayseri ve Ankara yo 
lu ile İzmite dönUlecektir. 
öğretmenlerin yurdu tanıma ve kUI 

tUr sahasında yapacakları inceleme • 
!er hakkında çıkaracaklan broşür i
çin llzım gelen tertibat alınmıştır. 

ltalyanın petrol siyaseti 
akamete uğradı 

l4amga usuıü 
i' lüdür. Meseli. yalnız Ankarada dok- Ankara, ı 5 (Telefonla) - po:;ta 

·ıı~ san be§ yaşına gelmiş olan erkek on daresi mektuplara vurulacak soğ .
11 

altı kişi olduğu halde ayni yaştaki damgalar için getirtilecek makinderı, 
kadın otuz sekizi buluyor. Acaba bu siparişini vermiştir. Bugünlerde gcl~r 
ha! Türkiycde kaômlarm erkeklerden cek olan makineler ilk önce Galata P r 

tahancsinde kullanılacak ve iki a)' ı• .ı daha müreffeh bir hayat geçirdikleri- ı.ı•o> 
fında alınacak neticelccr göre bu 1' , 

ne mi delalet ediyor? Yona TUrklye. bi1tün postahanelerde tatbik edilece 
de değil. her memlekette kadınlar er- · 

tır. ~ 

keklerden fazla hayat kabiliyetini mi ------------------
haiz bulunuyor? 

ASIM US 
v İtalyanın petrol sanayünde dünya 
zeni sanat mektepleri kuvvetlerinden biri haline gelmek hu -

yan hisselerini satın almııtır. Bu kum - ---------------------

Mongol k1'vvetıeri 
ılerıiqoı 

açılacak ıusundaki gayretinin son defa Muıul 
, Ankara, ıs (Telefonla)_ Bu ıenc san petrolleri üzerindeki müzakere netice -
at mekteplerine 432 parasız yatılı talebe ıinde akamete uğradığı İngiliz gazc -
alınacaktır.• telerinde okunmaktadır. 

Maarif Vekaleti Erzurum, Diyarbe- "Daily Express" gazetesi İtalyanın 
kir, Trabzon, Edirne, Konya ve Adana- Musul petrol sah.alarmdaki hissesini 
da birer akpm kız san'at mektebi aç • sattığını bildiriyor. 
mak için hazırlıklnra baılamıştır. A - Irak petrol kumpanyası gimdi İtal -

panya Irakta 32.000 mil murabbaı bir 
arazinin işletme imtiyazına sahiptir. 

Anılo - 1raniyan petrol kumpan -
yası, Royal Daç - Şel Hollanda grupu, 
bir Fransız grupu; bir de Amerikan 
grupundan herbirinin 23 3/4 hissesi 
vardır. Yüzde beı hisse eski İstanbullu 
bir Ermeni olan Gülbenkyan'ındır. 

.. 
danada aynca bir kız ıan~t enstitüsü ~~------~--~~------~~----~-----------~----~~ 

•çılacalctır. Almanyanın yeni Londra sefiri 
Yeni taqinler 1 ·ı· ~ · tt• 

Ankara, ıs (Telefonla) - Nafia ngı fZııerı memnun e 1 
Vcklleti muhucbe itleri müdürü Bay 
Ruhsar Kır1dareli defterdarlığına, ye -
rine de divanı muhasebat murakıple • 
rindcn B. Mahmut tayin edilmiılerdir. 

Almanyanın l..ondra büyük elçili. 
ğine Her von Ribbentropu tayin etmiş 
olmagı İngilizleri memnun etmiştir. 
Deyli Meyl gazetesi başmakalesinde: 

•'Her Hitlerln bu intihabile çok haki. 
mane bir harekette bulunduğunu,, ya. 
zıyor. Her Ribhentropun iti dalinden 
ve pek patavatlı bir zat olduğundan, 

Ras Nasibunun emıak.; 
müsadere edildı 

Nankin, 15 (A.A.) - Bir Çirı ~:~ 
nağından haber verildiğine göre. '/ il' 
Mongol kuvvetleri Suiyuan hudı.ıdıJ t • 

Roma, 15 (A.A.) - Marcta! Graz - zerinde bulunan Şangtu'ya varın~f1:1,, yani, N~güs.ün Pariıteki mU~cı01Uleri dır. Şangtu ilbayı Poutsoy, rnüdeı# 
Rns Naaıbu ıle B. Woldc Marıam ın bU· hattını ve bilhassa Pekin Mançu d 
tün emvalinin milsadercıini emretmit - yolunu tcftit etmektedir. 
tir. Bu kararın sebebi, bu müme11ille - • • 41' 
rin, Habcıistanın sükun ve emniyetini Kredı Fonsıyede kazafl 
ihlal edecek tekilde faaliyette bulun - numaralar .. ti 
malarıdır. tıJr 

Ingilterede iyi tanınıp takdir edildi 
ğlnden bahsediyor. 

Bithaasa gc~en sene, İngiltere ile 
Almanya arasındaki deniz müzakere 
lerfnfn mu,·affaklyetle netfce1'1tmesi . 
ne yardım ettiğini hatırlatmaktadır. J 

Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde 3 ~ • 
ve ikramiyeli Mııır kredi fonıiye 
villcrinin bugünkü çekilifinde: 5' 

1903 ıcinesi tahvillerinden 768
1 
·~ 

·ı eP" 
numara 50.000. 1O11 senesi tah~1 ~' • 

den 291.094 numara 50.000 frank 
zanmıılardır. 

' 



Ankara kadın biçki yur~undan 
bu sene mezun olanlar 

Ankara, (K!lrllnj - Ankara ka
dın ve biçki yurdundan çıkanların 
diploma tevzii merasimi Ankara kül
tür direktörü Bay Rahminin huzurilc 
Yapılmıştır. 

Resimde Bay Rahmi ile (x) rnües· 
sesenin çalışkan müdürü Bn. Belkis 
ve diploma alan bayanlar bir arada 
görülüyor. · 

..._ ______ ~.~~---------------------------------------------
1 z m l r 

İzmir beynelmilel fuarı etrafında 
temaslaı(Ia bulunmak üzere şehrimize 
gelen İzmir belediye reisi Behçet Uz, 
dün ıunlan eöylemiştir: 

- Burada lazım gelen tema11larımı 
Yaptım. Bu ~neki fuar, diğer se
tıelere ni8bctle çok iyi ve üstün ola
caktır. SGO bin metre murabbaı saha 
~inde -ytıpııla ı temat, her müra
caati hıtmin cr(ecek mahiyettedir. 260 
Pavyondt.nı iki tıü::ü şi!71did~n kirala~
»Ltf t.ıe birçonun.m tcsısatı ıkmal edıl-
»ı.iş bulunmaktadır. _ . 

Yalovcıya qidcrck Ataturke tazı
tnatımı arzcttim. Ba.~ba1:an ismet l1ı-

la arı 
önünü ziyaret edcre1: sergiyi açmağa 
davet ettim. Kabul ettiler. Istanbulun 
iştirak vaziııetfoden memnunum. Şi -
mendi/er ve vapurU..rımtzda yüzde 50 
tenziUit yakında b~lıyacaktır. Bun -
dan başka fuara girecekler için de 
ayrıca bir vapur tahrik edilecektir. 

Fuarın hususiyetlerinden biri rie 
geniş mikya.sta Besli film alınmasıdır. 
Bunun için lôzım gelen tertibat alın-
mıştır. . 

Fuar m.iiddctiııce l.riiyük ve küçük 
lcr iç-in ayn ayn eğlenceler h:az1rlan
m1şt1r. A vrttpad.an getirtilen bir sirk 
de lmlımaca.ktır.,, 

----~~--~--~--~~--~~~~~-----

Tiril demokrasisi 
(listyanı l ınrideJ 

hakkında izahat vermiş ve demiştir 
ki: 

u_ 2'ürkiye ıon derece demokra
tik bir memlekettir. Ana yasa ve bü
li.üı kanunlar dcnwkratilc cs<'..slara, bü-
...... y.ı.ı uu.-g~t ı1' ı.>L~T(.U~j.; VWIU:I~ 

't-iiesri haklara maUk oltnOM, devlet 
idaresinde de bütün yurttcışUırın ayni 
'Uret~ vazife almaaı caa,,larına da
Yanmaktadır. 

Biliyorum ki Türkiyedc yalnız bir 
tek p!ırtinin mevcıtt bulunması ve in • 
tihabatta umumiyetle bir tek li8tcnin 
teklif edilmeai dikkati celbetmekte -
dir. Fakat bu partiJıin ba.51nda /!amal 
~tatiirkün bulunduğunu bilenler bu 
1ıaziyetc hayret etmezler. Çok büyiik 
~mpatilerden ba.Jka derin bir milli 
•timat kazanmıf olan bu adam, o ka
dar büyüktür ki !turdda t"e onun ha
J'icindc Atatürk7c mukayese edilebile
cek başka bir otorite mevcut dl!ğildir. 
!Junun içindir ki bn~ka bir partinir. 
ihdası için yapılacak bütün gayre~lcr 
~ur ve neticesiz kalmıya mahkUm
durl.ar. If amaı Atatürkün partisinin 
e.!a,, hattarı :nclerdir1 Bıınlar, partinin 
geçen 3eM7ci toplantısında gö-riqül
'1Lü_, ve kat'i program dahi hazırlan
'1Lıf bulunmaktadır. 

tejik ehemmiyeti haiz bulunmalanna 
rağmen. Türkler tarafından tahkim e
dilemiyorlardı. Bu uygunsuz vaziye
ti tanzim eden protokolların Mon
trcux'de imzalanmış olması ya1nız 
Tiirkiycyi değil, omm sadık miittefiki 
.,,...7,.,.... V. .. g,...o7n••~ıne;1 rl-. f:'JC-t•iudtruı,liil ir. 
Türki1ıe bu ttettoeye vo.Ml olmak 1&u
smrunda Balkan antantı devletlerini 
işbirliğine r.ırılik bulunuyordu. Esasen 
M ontrcu.'"C'de Halkan antantının onu 
te.ik"il eden deı.ılct1crdc11 her biri için 
haiz olduqu hüyilk ehemmiyet tezahür 
etmiş oldu. Bu netice, ayni ::amanda 
Tiirkiµe dış bakam dol•tor Tevfik Ril-§
tii Arasın mahareti srı11esindc elde e
dilmiş bulunmaktadır. · 

Balkan antantının bıt diplomatik 
mıwaf fakıyet1eri ile birlikte ekono -
mik sahada da bir çok mı1vaff ak1yet
Zc-r yer bıtlmnktadır. Balkan antantı 
dcvlctlrri için faydalı oUın bir takım 
kflrarların alınm1ş bulunması da hıt 
sahadaki terakkiyi göstermclctcdir. 

Seyahatim e.~1uunnaa Türkiyenin 
bizim i{'in samimi t·e sadık bir mütte
fik 01.duğu kanaatini edindim. Kat'i 
surette emin bıtlımuyonım ki Türk-iye
de de biz Yugoslm•l.ar hckkında ayni 
şekilde dil~11iilmektedir.,, 

A.z çok ze1ci olan her Türk bu pro
grama maliktir. Esasen program bir 
Çok ~tabancı dillere de çcurilmi§ bulun. -------------------------
~4ktadır. 

Partinin b~lıca altı pren..flbi var. 
dır, bunlar da: Cumuriyct. n.asyontili~ 
ıttı., demokr08i, devletçı1ik (her Şe1Jin 
fevkinde devlet), Mkilik (dinin devlet 
~Zerinden aynlmMı), ve inkildp (es
kinin ortadan kaldırılma&ı ve yeni 
fe!llerin devamlı sıtrette ikame8i) 
Prenmp'Zeridir.,, 

Erzurumda bir çok 
evıere su bastı 

Erzurum, 15 (A.A.) - Dlin ve ev
velki gün fasıla ile yarım saat kadar 
bardaktan bopnırcasma yağmur yağ -
mış, bu müddet zarfında cadde ve SO'" 

kaklar sulardan geçilmez bir hale gel -
mittir. 

Alçak yerlerde bulunan bir çok ev
lere su dolmu§tur. Zayiat yoktur. 

Esa.sen şimdi bu prensiplerin devlet Q"° ya.!08ına temel olarak kabul edil· 
'>ıe8inc de çalıtnlmaJ..-ta.dır. Bu suretle 
demokrasi Tür"k politik hayatında en 
eaa.,ıı prensiplerden biri olarak göze 

~rpmaktadır. S hh r ~ k • . K . J 
MONTREUX MUVAFFAKİYETl l at .,. e ılı aqserıuen 
Boğazlar me&ele.rinift halledilmi.'J 

oı"'4M, ~phuiz Türkiye için büyük 
bir mıma!fa.kı11cttir. Bir milletin vü
Clldu,ıdan canlı bir parçanm koparıl
~ m? yabancı 008iliği altına konul. 
~ ta.saoour ediniz. Boğazkır me
~nde Türkiyenin vaziyeti de bu 
fekikıe tdi; boğazlar, Türkiye için stra 

Niğdeye qeçt i 
Kayseri, 15 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan sağlık ve sosyal yardım baka -
nr Refik Saydam buradaki incelemele • 
rini tamamlıyarak bu sabah sekizde 
Niğdeye hareket etmi§tİr. 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

Adr.: Yenipoıtahane karıııında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
(165) 

a - K.URUN 16 ACUSTOS 1936 ~ 

itfaiye •• • 
torenı 

Eski arabatar Müzeden 
çıkarıldı, hazırlanıyor 

) UltUr ·'!eri f 
' 

Muallim'cr 
arasında 

Gelecek cumartesi günü Taksi~ d 
stadyomunda yapılacak itfaiye törem Kurulan IJOTQ;m san ığı 
için hazırlıklara devam olunmakta
dır. . nizamnamesinae 

Tiyatro haftası 
Bu f!ece 1·De.idoıu,, 
orıeretile ıit i11or 

Tiyatro haftası devam ediyor. Dlhı 
gece halk opereti tarafından Tepeba· 
şı tiyatrosunda Emir opereti oynan· 
mıştır. 

Törende bulunacak eski askeri itfaı 
ye arabaları müzeden çıkar.ılmış, at -
Jar koşularak tecrübelere başlanmış -
tır. 

Bu gcoc şehir tiyatrosu artistleri 
değişıkllkter 9apıldı tarafından Deli Dolu opereti oynana· 

. .. .. caktır. 
İstanbul vilayeti kültür dırektorlu· Salı gününden itibaren şehir haf· 

ğüne bağl~ resmi, husus!v okul~:ır~alı tası başhyacaktır. Salı günü u:an &
bulurum dgret.menlerle dıger kültur tika müzesi sabahtan akşama kadar 
işlerinde çalışan bütün işyarlar ta~n I açık bulunacak ve hususi memurlar 
fından, bir ölüm vukuunda ölenlenn tarafından müze gezdirilecektir. 

Yine itfaiye milıesinde bulunan 
tulumbalar da çıkarılarak eski tulum
bacılara verilmi§tir. Bunlar da hazır
lanmaktadırlar. 

İtfaiye müdürlüğü taraf mdan ba
zı ecnebi memleket itfaiye müdürleri 
çağmlmıştır. 

ailelerine yardım için bir sandık ku- 19 a!';ustos çarşamba akşamı Tak· 
rulduğunu yazmıştık. sim bahçesinde şehir bandosu tara-

Sandığa ait nizamnamenin tazı fından bir konser verilecektir. 
maddeleri değiştirilmiştir. 20 ağustos perşembe günü Bo=:'llZt 

Viyana itfaiye müdürü Bay König 
den dün bir mektup gelmiştir. Bay 
König lstanbula gelerek törende b1;1-
lunacağmı bir müddet kalarak tetkı -
kat yapacağım bildirmiştir. . 

Sandığa şimdiye ka~ar.1000 öğret- yüzerek ~eçme yarışı yapılacaktır. Ya 
men üye olmuştur. Yenı nız~mname)'C rış iç.in müracaat edenler çoğalmak • 
göre; her üye kuruma dahıl' oldu~u tadır. Civar vilayetlerden de yarıp 
zaman 50 kuruş verecek, ve sandııpn iştirak ic;in yazılanlar olmaktadır 
ihtiyat akçasını arttırm8:.k . mak~dılc 
birinci ve ikinci ölüm hadıselerı kar 
şısında 50 ,Şer kuruş tediye edecekler
dir. 

Balkanlardaki diğer bazı şehirlerı 
den de itfaiyeciler beklenmektedir. 

Maarif Cemiyeti ve 
resmi ilanlar işi 

Bundan maada her ölüm vukuundn 
üyeler 25 şer kuruş verece~erdir. 9· 
lüm vukuunda öğretmenlerın sandıga 
verecekleri para en çok bir hafta i
çinde toplanacaktır. 

Resmi ilaruar §irketi ile bu şirket- Kasada, beş vefatı karşılıyacak ka-
te hissedar olan gazetemiz arasında dar para toplandıktan sonra her han
lıukuki bir ihtilaf ~ıkmıştı. Reamt i- gi bir ölüm vukuunda azadan para 
18.nlar §irketinin be§ senelik müddeti alınmıyacaktır. 
nihayet bulduğu için gazetemiz bu şir- Yradım kurumu, yönetim kurulu 
ketin tasfiyesini ve şeriklerden ga- her yıl kinunusani ayında bir toplan 
zeteci olmıyan Kemal Salih, Hofer, tı yapacak, sandığın hesap işlerini 
Samancii, Holi şirketinin ayrılmasını tetkik ederek alakadarlara birer ra • 
istiyordu. Bir kısım şerikler ise şir- por verecektir. Toplanacak paranın 
ketin devam etmekte olduğunu ve 50 liradan fazlası Ziraat bankasına 
tasfiyesine mahal bulunmadığını iddia yatınlacaktır. ' 
ediyordu. lki taraf iddialarında musır Sandığa üye olarak yazılmış ve 
olduğundan gazetemiz tasfiye için her hangi bir sebeple meslekten ay. 
mahkemeye müra.,.caat etmişti. nlmış olanlarm üyelik haklan baki 

Bu sırada Heyeti Vekile kararı ile kalacaktır. Yalnız bunlar taksitlerini 
ı resmi ilanlar işine tavassut vazifesi muntazaman vermek mecburiyetinde • 

ve hakkı kendisine verilmi§ olan Ma- dirler. 
arif Cemiyeti bu işin asıl kendisini Yardım sandığı işlerile meşgul ol
alakadar ettiğini nazan dikkate ala- mak Uzere dört kişilik bir idare heyeti 
rak doğrudan doğruya resmi illnlar seçilmiştir. İdare heyeti başkanlığına 
işini idareye başlamıştı. Bu suretle kültür direktörü Tevfik Kut, ikinci 
Maarif Cemiyeti gazetemizin noktai başkanlığa da ispekter Şevki Berkson 
nazarına fiilen iltihak etmlŞ oluyordu. muhasebeciliğe kız orta okulu direk-
0011 ,;ünlerde 'KPmR ı ~:i.lih, Rofer, tör muavini Tahir Ataman, katipliğ 
Samanden ve HoJ;l ılrkefl "8Dıl llln- de birinci okul bqöğretmenl Adil se
lar şirketindeki hissesini muhafaza çilmişıir. 
edemiyeceğine kanaat getirmiş oldu- Sandığa şimdiye kadar yazılan ü
ğunda~ bu şirket ile olan ~akasını yelerin verdikleri para ile ilk ölüm 
kesmege mecbur olmu§ ve haız oldu- vukuunda 250 Iiı·a yardım yapılacak
ğu hisseyi hukukile birlikte Maarif tır 
Cemiyetine devretmiştir. ı·ı. ·. . k k -ı _ h . 

Şirket izası arasında mevcut olan 1eıncı ÇOCU U up anesı 
ih~il~. sebebi bu_ sureti~ o1!8:dan kalk- yakında açı/ocak 
tıgı ıçın Maarif Cemıyetı 'ile resmi 
ilanlar şirketinin diğer hissedarları . KUltUr direktörlilğünün v_e ç~cuk 
arasında yeni bir anlaşma yapılmış- esırgeme kurumunun yardı~ı~e Dıva~ 
tır. Bu yeni anlaşmayı müteakip te- y~l~da . açıl9:_n ç~uk .. ~tüphanesı 
şekkUl eden idare heyeti dün ilk iç- buyuk bır ragbet gormuştur. 
timamı yaparak yeni devrei faaliye- Kültür direktörlüğü bu durumu 
tine girmiştir. gözönüne alarak Fatih semtin.de de i-

TUrk Maarif Cemiyetinin bu yeni kinci bir çocuk kütüphanesi açmay:;. 
işinde de muvaffak olmasını candan karar vermiş ve hazırlıklara balşamış-
dileriz . tir. 

SOVYET BiLGiNLERi YARIN 
ŞEHRiMiZE GELiYORLAR 

Üçüncü dil kurultayına iştirak et
mek üzere Şovyet Rusyadan gelecek 
bilginlerden Bay Samoniloviç ve Mes
caninof yarın §ehrimize gelecekler -
dir. 

HAPiSHANEDE TAMiRAT 

İstanbul hapisanesi ile tevkifhane
sinde kovuşlarda bazı değişiklik ve 
tamirat yapılacaktır. Bu iş için 6900 
lira harcanacaktır. Keşif ve projesi 
hazırlanmıştır. 

EDIRNEYE TREN GEZiNTiSi 
ÇOK RACBET GôRDO 

Bakırköy ilk mekteplerindeki fakir 
talebeyi koruma cemiyeti tarafından 
tertip olunan Edirne gezintisi bugün 
yapılmaktadır. 

Bu tenezzüh büyük rağbet gör
mUş, iki bine yakın müracaat eden 
olmuştur. Ancak katardaki vagonlar
da 700 kişilik yer olduğundan bir çok 
kimseye bilet verilemiyerek geri çev
rilmişlerdir. 

Bu sabahki trenle gidenler yarın 
sabah döneceklerd:r. Haber aldığımı -
za göre eylül ayı zarfında şark demir 
yolları tarafından da Edirneye böyle 
bir gezinti treni )(aldırılacaktır. 

ISTANBUL AVCILAR VE ATI· 
CILAR BIRLICI KONGRESi 

KUtUphane Fatihte Nakşi Dil med
resesinde açılacaktır. Medresenin kü • 
tilphane §ekline konma işile müzeler 
mimarı meşgul olacak ve planını ha
zırhyacaktır. Kütüphane teşrinievvel
de açılacaktır. 

7 alim ve terbiye heqeti 
şehrimizde 

Talim terbiye heyeti reisi Bay İh
sanla üyelerden Bay Ali Haydar, dün 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 

Talim terbiye üyeleri şehrimizde 
24 ağustosta toplanacak olan dil ku
rultayı müzakerelerini takip edecek -
ler ve ilk, orta tedrisat müfredat pro
gramlarile meşgul olacaklardır. 

NVFUS IST ATIS1 JKLERI 

1935 nüfus sayımından alınan neti
celerin tasnifine başlanmıştır. Bu 
tasnifte her vilayet müstakillen işlen
mekte olup her biri bir broşür halin
de neşrolunacaktır. 

Bu cümleden olarak (genel nüfus 
sayımı) Unvanı altında neşrolunan 
ve bu eserin bir ve ikinci ciltlerini teş 
kil eden kitaplar umumun istifade
sine arzolunmustur. 

Eserin birinci cildi nüfus sayımın
da tatbik olunan esasları. ikincisi de 
Ankara vilayetinin nüfusunu ihtiva 
etmektedir. 

Tetkik ve tetebbü noktai nazarın -
dan ehemmiyeti haiz olan lstanbul.

1 
:Ltmir, ve emsali şehirleri ihtiva ede· 
cek olan eserler de yakında neşroluna
ca!;:tır. 

iNHiSARLAR Vi:[(tLI 

GUmrUkler ve 11"hi .. ~+·r ,·e1 il: 

Polia tiab•rler·ı 

Çanta ile yüzijk 
Ayaspaşda Güınüşsuyu caddesin· 

de oturan Hakkı isminde birisi Na.dk 
isminde bir kızla Hava sokağında 
Etcmin gazinosuna gitmiş, bir baha • 
ne ile kızın çanta.sın& ve yüzilğünü a
larak savuşmuştur. H:ıklu yakalanmUJ 
tır. 

1ramva9dan düştn çocuk. 
Kasımpaşada Byaram yerinde otu

ran 12 yaşında Bayram Tünelden Şif
liye giden numarası belli olmıyan bir 
tramvayın romcrküne takılmnz. dili 
müş ve muhtelif yerler~nden yarala • 
narak hastaneye kaldırılmıştır. 

AGAÇTAN DOŞM'OŞ - Fatihte 
Kırkçeşmede Zincir sokağında oturan 
12 yaşında Ahmet ağaçtan düşmilt, 
sağ kolu kırılmış, hastahaneye kaldJ.. 
nlmıştır. 

UMUMi HARPTA OLEN 
FRANSIZ VE ITALYAN 

ASKERLER/ iNÇiN 
Ayın on sekizinci günü saat onda 

fehrim:tıaeld Franaızlar Fei':iköy me • 
zarlığında harpte ölmüş Fransız asker 
leri için bir ayin yapacaklardır. 

Fransız büyük elçiliği ve bas kon 
solosluk erkanı bu merasime iştirak 
edeceklerdir. 

Ayni gün ve saatte şehrimizdeki 
İtalyanlar da Feriköy mezarhtında 
gömülü İtalyan askerlerinin istiraha
ti ruhu için bir ayin yapacaklardır. 

YANGINDA OLEN iTFAiYECi-
NiN VARiSLERiNE YARDIM 
Tcpcbaşındaki yangında vefat eden 

itfaiye çavuşu ŞükrUnUn ailesine 
belediyece yardım edileceğini yazm11-
tık. 

Şükrü çavuşun varisleri veruet i
lamı almak üzere mahkemeye müra -
caat etmişlerdir. İlam alındıktan son
ra belediye, reasürans ve Dahiliye 
vekaletinin gönderdi~ parayi varisle
rine taksim edecektir. 

lSTANBUL SANAT OKULUNA 
T.4.LEBE KAYDI MÜDDETi 

Ankara inşaat okulu ile lstanbul 
sanat okuluna leyli parasız talebe 
kaydı müddeti dün akşam bitecekti. 

Vekaletten gelen bir emirle talebe 
kaydı müddeti 22 ağustosa kadar uza
tılmıııtır. 

GÜMRÜK AMBARLARllN 
LiMAN iDARESiNE DEVRi 
Gümrük anbarlannm liman idare

sine devrine dün başlanmış, Galata • 
daki bir numaralı ambara kilit takıl
ma merasimi yapılmıstır. 

Merasimde liman idaresi direktörtl 
Bay Raufi Manyas ve diğer davetli
ler hazır bulunmuşlardır. 

Teslim işi üç ay kadar devam ede
cek tir. Anbarlarda 20 milvon ceie • 
rinde 80 bin parça ef;ya bulunmakta· 
dır.' 

Liman j :larcsi yeni talimatnameyi 
de dünden itibaren tatbike b~la~ 
tır. / 

RESiM VE YAZI ::ERGl~I 
Eminönü halkevinden: 
Orta Anadolu cocuklanmızın re • 

sim ve yazı alanmdaki kabiliyc~ıert
ni İstanbul genc;li"{ine tanıtmak • 
talebesini tesvik etmek gayesile K~ 
ı::ehir orta okul re~ı:m öğretmeni Şa. 
hin Özgür tarafınd:m evimizde bir 
(talebe resim ve vazı sergisi) a~ılmJI 
tır. Herkes görebilir. 

MF~KF7, 1'ANKAm TAHVİLLERi 

İstanbul avcılar ve atıcılar birliği 
umumi heyeti dün birliğin Bahçekapı
da Agopyan hanındaki merkezind,.. 
toplanmış fakat ekseriyet temin edile
mediğinden kongre 31 ağustos 1936 
pazartesi günü aaat 18 e tehir edil
miştir. 

Bay Ali Rana. gümrm•ı"r müdüril il<'· Merkez Bankası tahvilleri dtba 
beraber dUıı Sirkecideki giimrükleri j. 83,75 c kadar yükselmiş, Unittlrk 
gezmi3tir. 22,60 dan muamele görınüttür. 
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Hergün bir hikaye 

Otoıİıobil Macerası! 
Alman Hikayesi 

Grete ve arkadaşı Marlis, tiy:ıt. 

rodan çıktılar. Bu iki kadından Mar
lis, güzel bir spor muallimiydi. Ara
balarına bindiler; arabaları, yani 
mavi bir Ford _ Limozin 1 bindiler ve 
evlerine doğru yola çıktılar. 

Tuttukları yol, kendilerini önce 
Uzun Kapı denilen yere götürdü; ka
pının kemeri altından geçince, de
minki geniş ve sakin bağlık, bahçelik 
manzara değişti; şimdi sonsuz bur. 
malrkta, iki yanı hurma ağaçları sı. 
ralanan uzun yolda ilerliyorlardı. 

Şehrin mülhakatından olan yerlerin 
bittiği yere, Gretenin yazlık evinin 
bulunduğa yere doğru ... 

Gidiş, pek o kadar hız.lr değildi; 
otomobil orta derecede seyirle sürülü_ 
yordu. lki kadın, bu sırada temsil -
den nararetle bahsediyorl:;rdı; tatlı 

tatlı sohbetle dönüş. 

Birdenbire, Grete, otomobili bir 
ağaca çarptırdı. Hiç sebepsiz, bir a
ğacın kabuklarını sıyırıp düşürdü. 

Bereket versin, ağaç oldukç.a tazeydi, 
daha kalınlaşmamış, sertleşmemiş, 

çetin bir enge,l şeklini almamıştı. 
Marliş, şaşırdı. Otomobili kulla

nan arkadaşı bu işte pek mahirdi. 
Şimdiye kadar en ufak bir ac~miliği
ne şahit olmamıştı. Onun için, hay
retle Sl>rdu: , 

- Ne oluyorsun, kuzum? 
Grete, hiç cevap vermedi. Gözleri, 

dehş~te uğramış bir jnsanın gözleri 
nasıl btiyürse, öyle büyümüştü. Ay_ 
nadan gördüğü şey, her halde siniri 
zayıf olanların sükunetle karşılıyabi
lecekleri bir şey değiJdi. Arkasıoda 
sakallı bir erkek oturuyordu. Böyle 
bir erkek çehresi, bir hayalet gibi 
görünü,·ermişti; loşlukta tıpkı bir 
hayalet gibi kımıldanıyordu. Evet, 
otomobiJde bir erkek vardı. Açık Li
muzine geceleyin ~inerekr ke~dişbıi 
göstermeaen oturmuş ve nihayei işte 
şimdi, kendini göstermek zamanı 
geldiğine hükmetmişti. ihtimal. oto
mobiJde bulun.anların elmaslarına gö~ 
dikmişti. Kadınları soymak istiyor
du!. 

Grete kendini kaybetmedi; bilakis 
iradesine hakim oldu ve otomobile son 
sürati verdi. Otomobil biraz sonra 90 , 
kilometre hızla gidiyor, adeta uçu
yordu. Takometerin iğnesi, 90 raka. 
mmın üzerinde dansediyordu. Bu 
tempo ile ilerleyiş sırasında, sakallı 

erkek kendilerine hiç bir şey yapa
mazdı; çünkü her hangi bir şey yap. 
mağa danandığı takdirde, kendisi de 
mahvolurdu muhakkak! 

Grete, sanki hiç bir şeyin farkına 
varmamış da başka bir sebeple yana 
doğru iğiliyormuş gibi yapıp, Marli
se iğildi. Şosenin sağ taTafındaki 

manzarayı gösteriyormuş gibi bir ta
vır ahp fısıldadı: 

- Arkaya bakma sakın. • Otomo. 
biJde yabancı bir erkek oturuyor! 

Medis, hiç bir erkekten ürkmez_ 
di; hatta kendisine gönül veren çıl
~ın bir Aşıkın delicesine savldi kar. 
şısında biJe, sükunetini muhafaza et. 
mesini bilirdi. Bununla beraber, va
ziyeti az, çok kuşku uyandırıcı ma
hiyette buldu. Kendi kendine şöyle 
düşündü: 

- Hay şeytan!. Şimdi ne yapma
lı? Eğer başımı geriye çevirecek o
lursam, belki kafama bir torba ge
çirir, gık deylmeden herifin eline 
geçerim; artık ondan sonra da Gre
tenin hali yamandır! 

Yazan: Baynts Şarpi 

l\larlis, el çantasını açtı, aynası

nı çıkardı ve pudralanmağa koyuldu. 
1'alih yardım ediyordu; spor mualli
m esi olduğu ve kafi derecede güzel 
bulu.1duğu halde. gene pudra kutu. 
suna lı:arşı müstağni davranan bir ka
dın olmaması i~ine yaradı. (~te bu 
sayede, tuvalet ayna.sının içine sok., 
tuğu yabancı mi.--afiri iyice seçebili
yordu. Suratı asık, sakalı karma 
karışık bir herif, ki gözleri c;ahit ve 
sır dolu!. Gözlerini Gretenin üzerin. 
den ayırmıyordu. Her halde iyi ma
naya alınamıyacak bakışlar I 

Sakallı adam, ansızın ayağa kalk 
tı. Grett>nin boğazına sarılmak isti. 
yormuş gibi. Bu anda, Merlis, yıldı. 
rım süfatile dönerek, tehdit edici bir 
ta,·ırla, e\·in kapısının anahtarını 

kaldırdı. Bu, kocaman bir anahtar. 
dı. Spor muallimesi, cimnastik ~a. 
lonunda beden talimi yaptırıyormuş 
gibi, haykırdı: 

- Eller yukarı! 
Amirce sesi cimnastik salonunda • 

akis bıraktığı tonla ak.setti. Otomo-
bildeki herif, korktu, ellerini yuka. 
rı kaldırdı, inliyerek, demin oturdu. 
ğu yere çöktü. Anlaşılmaz bir şeyler 
mırıldanıyordu. Acaba sarhoş mu 
idi?. 

- Hiç sesiniz çıkmasın, ha! Yoksa 
geberirsiniz !. Bizim şakamız yok
tur: 

Herif, adeta itaat etti; yanlış ka
pı çaldığını kavramışa benziyordu? 

Grete, otomobili yava~lattı, geri. 
ye döndü ve gerisin geri, şehre doğru 
yol almağa başladı; bu küstah ada
mı polise teslim etmek için .. 

Aynı zaman içerisinde, Plyps fab. 
rikasının umumi direktörü A. B. C. 
Mavrer, şöyle bir macera geçiriyor. 
du: 

O. ka••e•nL..al•ok için, sık9om iüatü 

otomobille şehre inmişti; bir lokanta
da hemen hemen tıka basa denilecek 
kadar bol yemek yemiş, ondan sonra 
otomobilinin yumuşak döşemesi üze
rine yangelmiş, orada kendini hazım 
rehavetine kaptırmıştı. Böyle yap
maktan pek hoşlanır ve sık sık bu 
yolda uykular kestirirdi. Bunun baş
ka bir faydası da, karısının çok defa 
ölçüsünü pek geniş tuttuğu bekletme 
zamanının uzun değil de kısaymış gi
bi gelmesiydi! 

Umumi direktör, gözlerini açınca, 
kendisini hafif salıntılı bir vaziyette 
buldu. Acaba neredeydi? Karanlık
ta bunun farkına varamadı. Ayağa 

kalktı, ellerini saçlarına götürdü ve 
derken .•. bir rövelverin namlusu Ü

zerine çevrildi. Bir anda vaziyeti an
ladı. Kendisini kaçırıyorlardı. Ya bir 
necat fidyesi koparmak, ya doğrudan 
doğruya soymak l'e yahut da öldür
mek maksadile. Alnından ter damla
ları döküldü. Artık mahvolmuş de
mekti; hay.dutların gadrine kurban 
gitmiş, demekti. Sabah gazeteleri, bu
lunmuş bir cesede dair bir haber neş
redecekler, demekti. Ve tam o sıra 
da, motosikletli bir polis, nizami tem 
podan daha hızh giden otomobili, sırf 
bu noktadan durdurmak suretile im
dada yetişmişti. 

Polis, her iki tarafın verdiği iza
hatı da aynı alaka ile dinledi. Kadın 
Jar, ha.'lkına uğradıklarından dem
vuruyor1ar, erkek kaçırıldığını iddia 
edip duruyordu. Her iki taraf da, 
geçirdikleri maceraları başka başka 

esaslardan, fakat aynı hararetle bil-

Tiyatro Festivali 

Tepebaşı Bahçesi~de 
Bu akfam aaat 21 de 

Şehir Tiyatrosu 'tarafından 

DELiDOLU OPERET3 perd~ 
8e•le1clrı: CEMAL REŞiT 1 

Ayrıca Varyete numaraları - Flyatlar 120 -80. 60 kuruştur. • 

KONSMASYON mecburi deilldlr 11t 

Yunan kralının önünde 
yemin edenler 

Atina, 15 (A.A.) - . Yeni devlet 
demiryolları bakanı Spiridomos ve ye 
ni emniyeti umumiye bakanı Mania -
dakis, bugün Korfuda kralın önünde 
yemin etmişlerdir. 

Bu merasimde hazır bulunmak ü
z.ere Korfuya giden başbakan halk ta 
rafından coşkun tezahüratla karşılan
mıştır. 

Lehislanda 1920 zaferi 
kut/ulandı 

Varşova, 15 (A.A.) - 1920 zafe
rinin yıldönümü bugün mcmieketiıı 
her tarafında büyük askeri merasim
le tesit edilmiştir. 

Fransa genel kurmay reisi general 
Gamelin, Varşovadaki merasimde ha
zır bulunmuştur. 

Bır Fransız vapuru battı 
Oran, 15 (A.A.) - L'Oranaire va -

puru Mostaganem açıklarında batını~ · 
tır. Tayfadan 31 kişi boğulmuştur. Bu 
vapurun bir deniz altı maynına çarptı· 
ğı zannedilmektedir. 

Beşik taşta 50 çocuk 
sünnet edildi 

Beşiktaş kızılay kurumu tara-
fından dün gece Suadiye parkta elli 
çôcuk sünnet edilmiştir. 

On iki senelik bir maziye malik o
lan Beşiktaş kızrlay kurumunun bu 
sünnet düğünü çok büyük rağbet gör
müş, sabaha kadar eğlenilmiştir. 

DEFTERDAR MU AViNLIKLERI 

İstanbul defterdar muavinliklcrine 
Edirne defterdarı Bay Cemal ve Balı 
kesir defterdarı Bay Behçet tayin e
dilmişlerdir. 

CANLI HAYVAN SATIŞI 

Sovyet hükumeti şark vilayetleri-
mizden canlı hayvan satın almağa 
başlamıştır. 

Ağustos ayı nihayetine kadar mü
him miktarda muamele yapılacağı u
mulmaktadır. 

diriyorlardı. Neticede anlaşıldı ki, 
kadınlar tiyatroda temsil tekmillen
dikten sonra, kapının önünde birbiri 
arkası sır~ duran bir çift mavi Ford -
l-imuzininllen, yanlışlrkla umumi di. 
rektörl!nldfftt: ll\lı.ıJ'ıp, uy:UJifn adam-
cağızı şehir haricine çıkarmışlar! 

Ortada, bu suretle bir anlaşma 
hasıl olunca, üç macera kahramanı, 
bir müddet birbirlerinin şaşkınlık ifa. 
de eden yüzlerine baka kaldılar; ara
dan çok geçmeden üçünün yüzünü de 
neşe 'Jlydınlattı. Gece macerasının 

böyle bir - Happy end - le netice
lenmesi üçünü de sevindirdi! 

Polis, her iki tarafa da bazı ih. 
tarlarda ve tal"Siyelerde bulunmağı 
ihmal etmedi. Vakit kaybetmem1!k, 
iğbirar duymamak ve seyrisef er ceza. 
1anna çarpılmamak için, bundan son
ra aynı seriden otomobillerini bir 
yere bıraktıkları zaman, kilitlemek 
gerek olduğuna dair bazı şeyler söy_ 
Jedi. Bundan sonra da, umumi direk
tör, direksiyona geçip Grete ile ar
kadaşı l\larlisi, vakanrn başladığı ye. 
re götürdü. O aralık, gece, yarı lan . 

mıştı; hafifçe yağmur sepeliyordu; 
sokaklar, .ses.qizliğe bürünmü"?tü. 

Tiyatro binasının önüne vardıkları 
zaman etrafta tek otomobil kalma
mıştı. Direktör de, kadınlar da bu 
hali görünce irkildi. Üçünün de iç. 
lerine aynı cinsten birer kurt düştü. 
Yoksa bu adam? Yoksa hu kadınlar? 
Meydanda başka otomobil bulunma
dığına göre, ya direktör, yahut ka. 
dınlar bir yalan ortaya atmışlardı . 
Acaba bindikleri otomobil han~i ta. 
rafa aitti? 

Otomobil iyice gözden geçirilince. 
Gretenin otomobiJinin ı;;ırra kadem 
ba.'lhğı öğrenildi. Her halde sahihi 
olmıyan biri, otomobili sürüp şu ~ö. 

rünen sokaklardan birine sapmıştı! 

Evet, sahiden böyle olmuştu. Tem
silde hazır bulunanlardan biri, gavl't 
kayıtsız bir tavırla umumi direktöriin 
mavi Ford _ Limuzinine hinert>k mev. 
dandan uzaklaşmıştı; sanki otomobil 
onunmuş gibi! 

Umumi dirt>ktörün karısı, kocaı;ıı

nı asla heş dakikadan fazla beklemt>z. 
di. En faz!a beş dakika! Kocası da 
ha ~elmedl mi?. Onun iç:n, mesele 
yoktu. Yaparak iı:;, ga,·et 'la,.:;ittf: 
Otomobile atlamak ve sürüp tek ba
şına uzaklaşmak' 

Bleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şerlok Holmes Alen Dıksonun 
l-i,eyecanlı Maceraları 

\:azar..: Arnaııld &alopın -ıs- ~·evireL: V. ll• 

- Çehrenizi ve kıyafetinizi bugün 
hepsinden iyi değiştirmişsiniz. Fakat, 
ue yalan söyliyeyım, her günkü kıya -
fetiniz benim daha hoşuma gidiyor. 

- Beni arıyan olursa seyahate çıktı
ğımı söylersiniz. 

- Pek ala. Akşam yemeğe gelecek 
misiniz? 

- Bilmem, eğer yediye kadar gel • 
mezsem hiç beklemeyin. 

Evden çıktım, Haymarket'e doğru 

yürümeğe başladım. Nihayet 7 5 numa
raya yaklaştım. Baktım: Burası bir çok 
yazıhanelerin bulunduğu büyük bir bi
na idi. içeri girdim. Koridorun iki ta
rafında yazıhanelerin tabelaları okunu
yordu: Bunlar arasında iki banger, bir 
deniz işleri simsarı, bir kürkçü bir de 
sarraf vardı. 

"Pawnbrokcr,, denilen bu nevi sar -
raflar ı ehin mukabili borç para verir -
!er. Bilmem hangi sebeple, Cimin Her -
zog adındaki sarrafı tanıyacağını dü -
şündürr:. 

Bu gibi bir yere her istiyen girebi~ 
lir. Herzog'un yazıhanesi üçüncü kat -
ta idi. Asansöre girmek üzere iken ba -
na doğru koşan bir adam kapıyı kapa -
mamamı işaret etti. 

Asansöre koşan adam yanıma geldi: 
Bu kimdi, biliyor musunuz? Cim 1 artik 
duyduğum hayreti, daha doğrusu şaş
~nlığı siz düşünün! 

Cim otuz otuz bir yaşlarındaki bir 
hizmet!linin giyinebileceği şekilde son 
derece şık bir kıyafet içindeydi. 

Yüzüme baktı, başımdan aşağı bir 
süzdü. Beni tanıyacak diye korktum. 
Fakat tanımadı. Yalnız, gayet nazik 
bir tavırla, hangi kata çıkacağımı sor -
,ı •• 

- üçüncü kata, dedim. 
- Ben de, dedi. 
Bu gibi hadiselerde anlayamadığı -

mız garip tesadüfler vardır. insanın hiç 
ihtimal vermediği şey ayağının dibine 
gelir. Benim aradığım adam da kendi -
liğind::n yanıma gelmişti. 

Asansör üçüncü katta durdu. iki -
mi?: de Herzog'un kapısına doğru iler
ledik. Kapının önünde büyük bir neza -
ketle 

- Buyurun ... diye geri çekildi. 
Gülümseyerek teşekkür ettim ve 

sarrafın yazıhanesine girdim. 
Cim buranın yabancısı değildi. Bek

leme salonuna girecek yerde camlı bir 
odaya daldı. Oradan Alman şivesile ko
nuşan bir adamın sesi geliyordu. Bu 
herhalde Herzog olacaktı. Sözlerinden 
anlaşıldığına göre Herzog Cimi büyük 
bir samimiyetle karşılamıştı. 

Cimin burada ne işi vardı? Betsi 
Hogart'dan çaldığı senedatı rehine mi 
koyacaktı? Bu ihtimalden uzak bir şey 
değildi. 

Biraz sonra Cim odadan çıkmak üze
re idi. Arkasına düşmek nazan dikka -
tini cclbedecekti. Fakat, bir kere bul • 
duktan sonra kaybetmek de istemiyor
dum. 

Ne istediğimi soran odacıya biraz 
sonra geleceğimi söyledim ve tutul -
maktan korkan bir hırsız gibi dışarı sıy
rıldım. 

Caddeye iner inmez düşünmeğe bat
ladım. 

Hayır, Cimi kaçırmamahydım. Hel"' 
zog'un yazhanesinden çıktıktan sonra 
nereye girecekti, bunu öğrenmem la -
zımdı. 

Birdenbire aklıma bir şey geldi: Bu 
usulü bir çok kere tecrübe etmiş ve da
ima da muvaffak olmuştum: 

Bir kapının eşiğinde soğuktan tit -
riven küçük bir çocuğu çağırdım. A -
yzklarındaki koca koca kunduraları sü
riik1eye sürükleye vanıma geldi. Kor -
ka korka yli:ı:iime baktı. 

- Bar.a bak. cocuğum. dedim. El -
1i kuru~ kazanmak ister misin? 

- Elti kuruş mu? .. İsterim... Ne ya
paca ''"rn? .. Ahıv mı edivorsun yoksa? .. 

- Havır. dinli'. Bir iki "a1d1ı:ava kıt
dar karşıki binadan bir adam çıkacak. 

1 

üzerinde pardesü var, başında da yu • 
varlak bir şapka ... O adamı gördün ıııil 
hemen arkasına düşeceksin... Ama bİÇ 
gözden kaçırmadan yapmalısın ... 

- Merak etme... kaçırmam .. 
- Sonr beni Beyker cadde • 

sinde 175 numaralı eve gelir bulursuO·• 
Mister Grip diye sorarsın ... Unutma ti' 
kın? .. 

- Hayır, unutmam ... Beyker cad • 
desinde 17 5 numarada Mister GrİP." 
Parayı sizi bulduğum zaman mı ,,ere" 
ceksiniz? .. 

- Tabii ... Bak, geliyor ... 
Hemen arkamı döndüm ve yüril .. 

düm. 
Birttz· sonra döndüm baktım: Cidl 

aksi istikamette bastonunu döndüre 
döndüre, hızlı hızlı gidiyordu ... Çocuk 
da, arkasına düşmüş, hiç belli etme • 
den, evlerin kenarını takip. ediyordu. 
Ben de döndüm arkalarından gitmdC 
başladım. 

Biliyordum ki çocuk, elli kurufU al" 
mak için Cim~n peşini bırakmıyacak • 
tı. Fakat ya Cim otomobile binerse? .. 

Korktuğum başıma geldi: 
Cim, köşe başına gelir gelmez, orr 

da duran taksilerden birine yaklattı• 
Bereket versin, o sırada yanımdan bot 
bir taksi geçiyordu. Hemen durdurdudl 
ve şoföre: 

- Şu karşıki mavi otomobili talcil' 
et, dedim. Polisim ben. 

Otomobille çocuğun yanından ge • 
çerken durdurdum, çocuk: 

- Otomobile bindi... Ben nasıl pe .. 
şinden gideyim artık 1 diyordu. 

- Sen de bu otomobile bin! dedidl 
ve çocuğu da yanımıza alarak CiııJSI 
hin4Ü4L ~-"mnhili...;taldhe basladık. 

Çocuk yumuşak koltuklara gö.' 
terek: 

- Oh! Ne rahat! dedi. Otornobil• 
bineceğimi hiç aklımdan geçirmiyor 

• 

dum. 
Biraz durdu, sonra: 

- Bana gördürecek işiniz kalmadı 1'i 
artık? dedi. 

- Belki daha olur, dedim. 
Çocuk, gözünü önümüzdeki otoJ1lO .. 

bilden ayırmıyordu. Mütemadiyen: 
- Yetişiyoruz ... yavaşladı ... Ay! JC&' 

şeyi döndü t diye heyecanla çırpınıyot" 
du. 

Bir aralık: 
- İnsnn bir adamı boı yere ta1dl' 

etmez ki! dedi. .. 
- Evet, dedim. Bir sebep var elbet 

te... ı 

Onu yakalamak mı istiyorsunul 
Bu 1ıırada Cimin otomobili yava~ı.

dı ve nihayet durdu. Şehir dışında Al " 

bani yoluna gelmiştik. 
• Cim otomobilden indi. Şoförün pi" 

rasını verdi. ,. 
Ben de otomobili bir kenarda dU;,... 

durdum. Cimin oradaki köşklerden tO" 
rine gireceğini sanmıştım. Fakat. 0 

.. 

mobilden indikten sonra biraz yUrU f 
dü ve yandaki sokaklardan birine " 
tı. 

Çocuğaı. 

- Koş! dedim. 
- Peki! • · .... 

d .. gc~ On, on beş dakika sonra dön il 

di. . J'ılC 
- Geç kaldım, değil mi? ded1

• ıt' 
yapayım ... Yürü baabm yürü ... En 

90 

b. b h k .. .. d durdU· .. ra ır a çe apısının onun e d•" 
içeri girdi... Ev ağaçlann arkasın da .. 
biraz görünüyor .. Bahçenin etraf~n t>Jll"' 
ki parmaklaıklar yaklaştım ... tçerı bl" 
tım... Birisile konuşuyordu. Sonra 
raber eve girdiler. . . ııı' " 

- Bir daha gitsek evi bulabıhr 
• ? 

sın. . .... 
- Tabii 1 o kadar kolay kı 1 şu sJll·" 

kaktan sapacaksın... Sola dönecek 
t<t•··· Sonra tekrar sağa. Hemen oracr .,,t 

- Peki. sen burada kat. Ak§adl uJ 
dokuzda da beni ıimdi bulundu~\!':, .. 
noktada bekle. Al şu bir lira.yt: A~ll' 
ma evi f'."Österdiğin zaman ikı tıra 
Yereceğim ... 

(Ar kaSı vor) 



Olimpiyat -lıç mü-~. 
d ğımız 

ektUplan 

alarında 
.... ksızlıklar 

seçmelerde kazanan takım ikinci 
seçmeleri nasıl kaybetti? 

._. ta••• ela mı1 ,....- da bile 
1111 lyle ,apts1 Ne sini bir fma 
Hl• lııaılu IJi kuU.ndqn, fa• .... 

apar, ptOft11ft1 SaraybmnU ID8n 
.....,.,. snlnlilf amaD 1'Gle!IM 

.... ~ ne nlatnnda ne de yapur • 

..,,"'" bir mendil ftJa el bJimt-

• • • 

-22-
Am oman Jrayboldutu yere 'clalpı 

da1pa baka lraktı.+.Genç im, deHkan • 

ham elinden pabd alıp aittikten -
ra bir defa bile- ....... çe.trip ona caa 
atnMIDlf, rutıete onun ıöılerile kar • 
tdqtılz saman bile bakıtJannda hiç bir 
.. nıpkhlr isi ı&rmemifti. 

O halde tlmmamıftl. 
liu oGUIJ cttcUne aitti. 
JPabt clUtiindO ld zaten eüiden o • 

nunla doet delildi. Hele AN 1ı.enin 
.. lmdlarmda iken Gtlleri pek eeyrek 

" ,..,... ıarebilmlttL Ba,le aman -
larda 6a ıenç Jm ber ftldt ldet oldu· 
tu sn.ı Aslae brp hiç bir aempatl dur 
machlmı WI ediyordu. Ondan tonra 
ile tam bet yd ayn blmııJarcll. Aziz 
bit yıl hcekl laaUni •e burinldl halini 
brp1attam a1dM .... anmacla 

blylk bir latk ıöril,..,SU. Zatesı fe 
nf n arbdqlarile Jlal'lllqtıp ftldt 
onJaraı )'lslmnde de bu bilJ'lk fatlmı 

islerini bahDuftu. 
Bunlan dOfUnerek: 

- Beni tamımmdte Be.bitin auat-
-wt ... 

DedL 
Bu, ona teselli verlyoriu. ÇGül ta· 

mis balde ondan çeldnHydl. Bat8n D
mltlerinl hemea hanen lıaJl>etmlt; yo
lun ilk ac1mtlınnda 1an1mıt olacaktı. 

HWaaUnfi verdi: 
- Hayır, bana attık eekl ıkl• ba • 

kamu. Onunla ftpuNa renWea ta • 
IUflD&k için fırut pkmlla bile bmirde 
her ıün yUa ytlze celeceliz; hem~ he
men bir evde imit gibi )'IPJaCBlus. Bu 
prtlar iH mabadı vuma)'I adaıaala1· 
1r kollylqtıracaktır. 

AN baylı iıtiyorclu, çilnkll GtlleJI 
llYiyordu. Bu 119cf fimdl mtlamıt dr 
lildL önceai l»el1i obnryln bir ...... • 
danberl hiç farkmd• olmıbmn oaa 
sevmekte o1duJunu, onun portresinin 
bfasmm 14;1ne İ"1e ... ..,lt bulmnDUf ba • 
lu"lı'n'hlnu an1ıvordu. 

nnun1" mes•nt o1ıcı1r .... tyct., 
1'un11 h',. "°"""-'""''""· !!f,..Af da 

ftthm'1oıc!ao lanld 1Mm1ar Ptaa 

ır gençliği ve Türkiye 
Mısırlı izcilerin seyahati münase
betile Elehramda çıkan bir yazııı 

neşrediyoruz 

• • • 
-as-

ııtanbul So~ ufukta kayboJmaa -
tu. Aaia timdi portatif andalya)'a o -
turaaUf, bqım arka11 da)'llDll. Tnk • 
pnm kırçıl ııre yua layduma bakıyor
du. 

o anhk aJdma bir filpbe ıelmitti: 
- Gtller acaba biriaine nipnb veya 

lhlll delil mi? Bayle olmua bile aca • 
ba onun da kalbinde bqka blriliae 
kaqı bealeaea ve qb bemiyen hil1er 
yok mu? .. 

Bu diltllnce onun canını aıkıyor, b· 
famnın içini fena hayallerle dolduruyor 
du. Bu unda ıG•ertenin biru lSteain • 
den çocuk ...teri celiyordu: 

- 'imdi ma bende ... 
- A ... Vallül olınas, brdqim ... Da· 

.. tten 111'11111 llYIDadnn kt .• 
- Yeter artık, bulandırma 1-
- Ben kendim 11Danmm, Snim .. 

Sell ,.... flkerlm. .. 
- Şimdi de ma Sevimde ••• Ra,.ıt ba

r..., ... 
Bunlar. -n-mrun wmca!fmc!a an. 

_.. eocukJarclı • 
... ela baracla, lamape, hltuk ye. 
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ispanya asileri ilerliyor 
(Üııyanı l ıncide) 

AsJf..ER DÖRT ŞEHRi DAHA 
ALDILAR 

Cet>.Iüttarık, 15 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, 
asiler Kadarlo, 8an Enrik, SabineL 
las ve 1'esoril1o şehirlerini zaptetmiş. 
lerdir. 

Hükftmet k!lvvetlerinin 200 den 
fazla telefat vermelerine mukabil a . 
silerden ancak yirmi ölü vardır. Asi. 
ter, külliyetli miktarda silah ve cep. 
hane ile bir çok kamyon almışlardır. 

Şimdi Malaga yolu üzerinde kain 
Estepooa şehrini muhasara etmiş bu-
1 unmaktadırlar. Fakat Esteponayı 

zaptetmek için günlerce zamana ihti. 
yaçları bulunduğu zannediliyor. 

Mevsuk bir kaynaktan haber veril. 
diğine göre, asi tayyareleri t.arafm. 
dan hasara uğratılan Jaime 1 zırhlısı 
Malagadan Carthagene hareket etmiş. 
tir. Orada tamir edilecektir. 

Elvas, 15 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin haber verdiğine göre, a
siler artık Badajoza tamamen hakim 
bulnmaktadırlar. Milislerle yapılan 
son çarpışmalar gece nihayete ermi,. 
tir. 

G:ı.zeteciler yarın Badajoza girebt. 
leceklerdir. 

Lizbon, 15 <A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: 

Badajozdan maada tekmil Bada.. 
joz vilayetinin asilerin elinde bulun. 
duğu haber veriliyor. 

lSPANYOLLAR PORTEKIZE 
KAÇIYORLAR 

Lizboıı, 15 (A.A.) - Badajozun tes. 
lim o'Jması üzerine, yüzlerce lspan
yol mültecisi ve ezcümle Badajoz as. 
keri ve sivil kumandanları Portekize 
gelmişlerdir. 

Madrid, 15 (A.A.) - Harbiye ba
kanı, hükumet kıtaatının Kordoba vi. 
)ayetinde Pozoblanko yakınında kain 
Beleba:r..ar şehrini zaptettiklerini sôy_ 
lem iştir. 
!llADRID ÇOK TEHLiKEYE GiRDi 

Paris, 15 CA.A.) - Seville radyo 
merkezi, asilerin şimal ve cenup or
ı..luJannın birh~9ıne:,ıl ndice.slnde Mad. 

ridi daha fazla tehdide baş1adıklarr. 
nı haber vermektedir. 

BADAJOZ ŞEHRi YAN/YOR 
Elvas, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinin bildirdiğine göre, asiJer 
bütiin gece muharebelere sahne ola~ 
"Eski kale,. mahallesi mfüıtesna olmak 
üzere . tekmil Badajoz şehrini zaptet
mişlc?rdir. Blr~ok evler dinamitle ber
hava edilmiştir. 

Şehir alevler içindedir. 
HUKüi"1ET TEKZiP EDiYOR 
1\fadrid, 15 (A.A.) - Harbiye ba_ 

kanr, asilerin Kadalajara şehrini zap. 
tettiklerine ve Alacala de Henales İs
tikametin de i!erlemekte bulundukları 
na dair olarak General Franko tara~ 
fından radyo ili! neşredilen haberleri 
tekzi o etmektedir. 

Harbiye bakanı, bu iki şehrin hü. 
kumet kuvvetlerinin elinde bulundu. 
ğunu 8Öy~miş ve bu kuvvetlerin Ter. 
mel i.stikametin de ilerlediklerini ilave 
etmi~tir. 

Barselondan hareket eden tayya. 
reler Saragos krşlalarından ikisini 
bomb.trdrman etmişlerdir. 

Hususi zabıta dün l\.fadridde yüz.. 
den fazla kimseyi tevkif etmiştir. 

ASIL/iJR 23 öLU, 38 YARALI 
l'ERIJJIŞLER 

Madtid, 1:> <A.A.} - Dahiliye na. 
zm, bu gece neşredilen bir tebliğde 
BadaJozda kanlı bir muharebe cere. 
yan etmekte olduğunu bildirmekte
dir. Kadarama ve Somo:-;icra cephe. 
)erinde yeni bir şey yoktur. 

Hükumet kuvvetleri hükumet tay. 
yareleri tarafından bombardıman e. 
dilen Ovido şehrine ~iddetle taarruz 
etmektedir. 

Terrncl ,·iJayctinde hükümet kuv
vetleı'i sağlam mevziler zaptetmişler 
ve bu mevzileri tıh!<im etmekle mes. 
gul bulunmuşlardır. • 

Ka\'ere.s vıl:1yetinde milisler bir 
asi kolunu bozguna uğr'atmrşlardrr. 
Bunlarda 2.'3 ölü, 38 yaralr vardır. 

Asiler Gipuzcoa ve Navare vilayet 
lerinde de ağ ır lıir zayiata uğramrs. 
lardır. ~ 

Hüktlmet kuvvetleri Avila drnrın . 
da Siera Navalmaral şehrini zaptet 
mişlerdir; 

AL!'ılAN TAYYARELERi HALA 
GERi VERiLMEDi 

Berlin, I:> (A.A.) - ispanya hü
kurnetı, kendi k uvvetıeri tarafından .. 
zaptedilen Alman tayyar<?lerini henüz 
iade etmemiştir. 

Yarı resmi mahfeller bu tayyare . 
terin bir bomhardıman tayyaresi ol. 
madığını ~öylemektedirler. Bu mah. 
felJer, tayyare rniirettcbatının tüfek. 
!erle ,.e rövelverlerle mü:.;ellah bulun
dukarını ve fakat, bu vaziyetin ihti - ı 
lal halinde bulunan bir memleket için 

GUn doğuvu 437 
GUn babşı 19.42 
Sabllb nama:ı:> :130 
Oğla namazı 12 19 
lk1n•11 namazı 16,19 
Akşam namH.Zı 1 9.4 ~ 
'i a l8ı oa.ıruu.ı 21 4.1 
imsak 2.21 

Ytlm geçen g1lnlert 225 
Yılın luılan gtl nıerı 140 

4 ::ıa 

19,42 
3 30 

12 19 
l tı, l 9 
!942 
21 41 

2.23 
226 
1 ~19 

ltalya takımı, Avus· 
turya takımını 2-1yen

1

İ 
Bu suretle futbolda ltalyan takımı 

dünya birinciliğini kazandı 

da en iyi çareleri halkçı cephe zimam 
darlarile birlikte tetkik etmek üzere, 
refakatinde birlik katibi B. Corc Bu. 
ison bulunduğu halde, tayyare ile 

Berlin, 15 (A.A:) - 200 metre kıJ1" 
bağala::na (Erkekler): 

2 
1 - Hamuro (Japonya) 2 dakika 

4 

sı 1 O, olimpiyat şampiyonu. 
4
, 

2 - Sietas (Almanya 2 dakika 

9/ 10, . 44 
3 - Koike (Japonya) 2 dakıka 

2110. o 
4 - ito (Japonya) 2 dakika 47 6/ 1 : 
Bertin, 15 (A.A.) - Gillle ve halter~ 

... x bıll' 
Mısırlı Muhammet Ahmet .mC8 

KURUN 
.,:ctO' 1 

..;autenıı~ ı.:owıenı~n yı..zıtar g •· 
e ıg 

ye girmek tc;ın l li'f' Ulrfınıtı kl\~E'lltn 

ı:ete ı kelimesi vazıl malıdır 

ı<.arşıtııc ısUyeo okurlıı.ı mektupısrııı' 
ıo kuru,ıuk pul ıcoymalıdırlar 

ıcteD• 
1$a~ıımıyım yll7.ıl1trı Jten ıcönderıne «" 

ıuy.net:ıl7 vnttıuım ıı,: mektupıarm 1~1ıuı 
konuıao IMrHlıı-ın 1<a v tıolmKEıod811· • 
olarak çıkan yazılardan dolayı dlreııtöf 
IUk, Uetllne ııoru sorını almsı. 

'"' Giinü geçmİf sayıla' 5 kurcış 

Adre 

nderler 

Kllfllf 
ıl dc ':iştıren aboneler 2ı'> 

Madride hareket etmiştir. -ırttı' 
Uawtt-mlUle çıkan yazılarla ,.,.ı-

17 PAPAS KURŞUNA DiZiLDi bPr bakkı wt kt-ncılıll ıçıncılr. 
__--=:;;; 

Vatikan, 15 (A.A.) - Vatikan ec- ~..._...,.;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiıiiiii_... 

zahanesini idare eden Fate Bene Fra. 
telli papaslarrmn İspanyadan aldıkla. --· Hipnotizma --1 
rı bir habere göre, Barselon civar.n. 
da Kalasellas tatil kampında bulu. 
nan arkadaşlarrndan 17 kişi milisler 1 
tarafrdan kurşuna dizilmiştir. 

Dün ve Y ann Kitaplarındaııdıt 1 
Fiyatı 1~0 kuruş~ 
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~omutanlığı 11 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~I Satınalma Komisyonu Uanlan _ • 

Is tan bul 

70 kilo şerit haıinde çelik saç 
50 ,, ,, ,, 

60X O,ZO 
ıısxo,20 

60 ,, , , ,, ,, ,, 95X 0,20 

M, M 
,, 
" 

75 ,, ,, ,, " " 55)" 0,20 " 

İstanbul Komutanlığı birlikleri 
için 568 ton saman 24/ 8/ 936 pa
zartesi günü saat 14,30 da kapalı 

zarfla ihalesi yapdacakbr. Muham• 
men tutarı 15620 liradır. Şartname
si her gün komisyonumuzda görü
lebilir. isteklilerin 1172 lirahl< ilk te-

Yukarıda mikdarta\·ı ve cb'adı yazılı çelik saç !evhalar nu~une-

si mucibince 24 - 8 -· 936 tarihi ne rasthyan pazartesi günii saat 
15 de pazarlıkla satın alınacaktır. İstek!ilerin nümunesmı görmek 

minat mektubu veya makbuzu ile üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde- güvenme paralariJe birlikte Kabat a!!ta İnhisar!ar Levazım ve Mü ba-
lerinde vesaikle beraber ihaleden en yaat şubesindeki Aln:l Komis..,onu n~ müracaatları. (125) 
az bir saat evveline kadar teklif mek 
tuplannı Fındıklıdaki Komutanlık 500.000 Adet elektrilc kapsülü P. No. 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 1 000.000 Adet d:ımmit ka!l sülün No. 

(210) Yukarıda ..;im ve ma tarhsrı yazu. kapsüller tc.rtnacıeleri 'fJ'JUCİ-

• 
lstanbul Komutanlığı birlikleri 

hayvanatı için 862 ton kuru ot 1&· 

tm alınacaktır. ihalesi 24/ 8/ 1936 
pazartesi günü saat 14,45 de kapah 
zarfla yapılacaktır. Muhammen tu· 

binc~ 21 - 8 - 93€ te.rih~ne rasthyan c-.ıma günü s·~:ıt 15 de pazar
lıkla satın alınacakhr. lstt ki ilerin şarhıömelerini ııröı 'l'lek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olu nan gün ve saatte % 7.5 güvenme 
para~ariyle birlikt>? Kabata~ta lnhi sarlat levazım ve mübaya!lt ştıbeıi 
:nüdı.lrlüğündeki ahm komısyouuna mü .. z caatları. (85) 

tan 28015 liradır. Şartnamesi 250 11.000 takım nane etiketi 
kuruş mukabilinde verildiği gibi ko 15.000 ,, portakal etiketi. 

• G. Antep sosyaıl alanda gerçekten 
lıiıYÜk adımlar atan modern şehirleri

' llıiı.a.endir. 

kişiden fazlası bu parlak gardcnpar -
tiye iştirak etmiştir. Bayanlar, tertip 
heyeti Uyesi olarak büyük bir zevki 
selimle baloyu idare etmişlerdir. 

misyonumuzda da görülebilir. istekli Nümune ve şartnarr.eleri mı.ıci hince yukarıda cins ve mjktan ya· 

Bu hafta çocuk esirgeme kurumu 
• laraf ından halkevi bahçesinde verilen 
• hrdenparti cidden çok gilzel olmuş -

t11r 

Şarkurul üyesi bayanlarla tanınmış 
bayanların ve tertip heyetinin baş -
kan doktor Saip Özer ile birlikte çı
kanlmış resimlerini bu vesile ile der-

lerin 2102 liralık ilk teminat makbw. zıh likör etiketleri 27 / 8 / 19:i6 tarihine rastlıyan per,embe günii 
veya mektuplarile 2490 sa~h kanu• I saat 15 de pazarlıkla ~dtın alınacaktır. isteklilerin nümune ve fart. 
nun 2, 3üncü maddelerindeki vesaik· namesini görmek üzere her gün ve pazarıık için de tayin olunan gün ve 
le beraber ihaleden en az bir saat ev saatte % 7,5 güvenme parasiyle bi:-likte !<abata~ta İnhisarlar levaz1m 
veline kadar teklif mektuplarını Fm· ve mübayaat şubesi müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları 

Başta ilbay bulunduğu halde mem 
' leketin tanınmış zevatından beş yüz 

dıklıda Komutanlık satmalma ko· ''281,, 
ceriyoruz. misyonuna vermeleri. (211) 

~ :ı. "' 1 - Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedelli sekiz 

Akçekoca Haıkevl•Ode İstanbul Komutanlıeı motörlü yüz bin beyaz zarf 25 - 8 - 936salı günü saat 15 de açık eksiltme 
vasıtalan için lüzumlu olan 48206 suretile satın alınacaklır. 

Akçakocada açı_ kilo benzin satın alınacaktır. ihalesi 2 - Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere lS bin adet 
24/ 8/ 936 pazartesı' gu"nu·· ... at ı 5 de kurşun kalemi yazısını ıilmeğe ma hıuı lastik 28 - 8 - 936 salı lan Halkevinde gün ,_ 
kapalı zarfla yapılacakbr. Muham- günü r.aat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. den güne genişli- , 
men tutan 15908 liradır. Şar'-am- 3 - İsteklilerin parasız tartna meleri almak için her gün ve ek· yen bir terakki gö- uı ... -

ze çarpmaktadır. si her gün komisyonumuzda görü· siltme için de tayin olunan gün ve saat!erde % 7,5 muvakkat güven-
lebilir. isteklilerin 1193 liralık ilk te- me parasile birlikte Kabataşta Le vazım ve mübayaat tubeıindeki Bu arada spor ve 

tiyatro §ubelerinin minat makbuz veya mektuplariyle alım, satım komisyonuna müracaatları. (233) 
faaliyeti de bil- 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
hassa kaydedilme- delerinde yazılı vesaikle beraber iha
ğe değer. Halkkevi leden en az bir saat evveline kadar 
spor şubesi iki fut- teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko
bol takımı vücuda mutanlık satmnlma komsiyonuna 

Kayseri Tay yare fabrikası 
direktörlüğünden: 

getirmiştir. Yuka _ vermeleri. (213) Kayseri Tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve tor-
rıdaki resimlerden • • • nacı, kaportacı uataları imtihanla alınacaktır. imtihanlar Kayseri Tayyare 
üstteki bu takım- İstanbul Komutanlığı birlikleri fabrikasında yapı1acaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta itçilere de-
ları bir arada ola- ihtiyacı olan 20000 koli kuru fa.sul· recelerine göre (3: 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve 
rak gösteriyor; alt ya ihalesi 24/ 8/ 936 pazartesi günü imtihan ağustos nihayetine kadar devam edecektir. (191) 

~kire~m, Ak~- s~t16da~&ebiltme~yçd~~~~-~=====~e=====~~~~~~~~~~~~~~ 
koca Halkevi gene: k Ş ~ 1 ca br. artnamesi her gün komİa· !erinin Yanık efe 
piyesini temsil et- yonumw:da görülebilir. Muhammen 
melerindcn sonra tutan 3000 liradır. Üteklilerin 225 ._------------------~--------.. -
çekilmiştir. liralık ilk teminat makbuz veya mek Değeri 

--------------------------- tuplariyle beraber ihale günü vakti Lira K. 
Pey parası 
Lira K. 

Balıkesir belediye Herekedeki Çocuk muayyeninde Fındıklıda Komutan· __ _ 

reisliği kamın lık satmalma komisyonuna gelmele- 312 83 23 47 Süleymani ye: E!maruf mahallesinde Tirya
kiler çarşısında 57 Nr. h dükki.nm S0/120 ta, Baııkesirde belediye ı:eisliği :vali İzmit, (Özel) - Herekede kurulan n. (214) 

ı,~l'afmdan yapılmak~ idı ! . ~ckıller çocuk kampı bir iki gün sonra bite- • "' "' • 
L?'eti Balıkesir belediye reısının be - K 
':<tiye meclisi içinden intihap edilme - cektir. Çatalca Mst. Mv. omutanlığJ 
hl?ı.i kararlaştırmış, bunun üzerine !3a- Bu sebeple kamp idare heyeti İz- için 100 ton leva ve 100 ton Krrıp-
kesir belediye meclisi fevkalade mitten anne ve babalardan mütcşek - le kömürü 24/ 8 / 1936 Pilzartesi gü· 

ı:ılarak toplanmıştır. kil bir davetli zümresini Herckcyc 
nü saat 15,30 da açık eksiltme ile 

Yapılan intihapta 23 reyden 16 çağırarak kampta ağırlamıştır. 
~Yle Naci Kodanaz belediye reisi ol- Davetliler çok neşeli ve iyi bir ihalesi yapılacaktır. Muhammen tu· 
~U§tur. Avukat ömer Edip de altı gün geçirmişler ve çocukların yaşa - tarlan Levanın 1500 Kmp)enin 
~y almıştır. ma, okuma, hayatlarından büyük bir 1700 liradır. Şartnamesi her gün 

Balıl\din yeni belediye reisine memnuniyet hissederek dönmüşler- komisyonumuzda görülebilir. istek· 
~ll'Vaff akıyct dileriz. dir. lilerin leva için 113 kınple için 128 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

~ 1 - Bir kilosuna ( 4,S) buçuk kuruş değer verilen yüz elli bin· 
eıı yüz ıeksen bin kiloya kadar arpa ve bir kilosuna iki kuruf de
f~ biçilen yüz yirmi bet binden yüz kırk bin kiloya kadar odun 
~iltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın kapah zarf eksiltmesi 1 - 9 - 1936 salı günü saat 
{lt) d~ ve ilk teminatı (607,5) altı yüz yedi buçuk lir~ ve odunun 

lira ki cem'an hepsi 241 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıdaki Komutanlık sa-
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(216) 
~ :,. J{. 

Gülhane hastahanesi ihtiyacı 
olan 80 kalem hariciye laboratuvar· 
lan alat ve edevatı satm alınacaktır. 

16 83 1 20 

512 84 38 45 

106 84 8 05 

156 16 11 75 

hissesi (5881) 

Büyükçarşı : Sahaflar caddesinde 23 Nr. lı 

dükkanın 6/ 10 hissesi. (2369) 
Yemiş: Ah ıçelebi mahalleainde eıki Y Jmur
lacılar yeni Zindankapı caddesinde eski 298 
yeni 62 N r. h dükkanın 480 de 60 hisse-
sı. (5022) 

Unkapam: Yavuzersinan mahallesinde Fırın 

sokağında eski 9 yeni 11 Nr. Jı h.~len üze
rinde 6 N r. sı olan dükkanın 1/4 hisseai. 
(1168) 

Tnhtakale: Demirtaş mahallesinde Uzunçar§ı 
caddesinde eski 124 yeni 299 Nr. lı dükkanın 

138 2400 de 138240 hissesi. (5913) 

Yukarda yazılı hisseli mallar sa tılmalc üzere 31 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmu§tur. İhalesi 9 - 9 - 936 çarıamba günü saat 
lS d~ komisyonda yapılacaktır. İs tcklilerin Mahlulat dairesine gel-
meleri. (263) 

~~eksiltmesi 2 - ~ - .. 1936 ~arşamba günü saat (11) de ve ilk 
~ınatı da (210) :kı yuz on lıra dır. 

İhalesi 30 Eylul 1936 çarşamba gü· --------------------------

3 - Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuz veya banka mek
~t>ları içinde bulunduracakları teklif zarflarını ve odun için temi
~tlarmın ıartnamede yazılı vaktinde komisyona vermiş olmaları . 

(422) (372) 

,,. 
Göz Hekimi ,-D=--ü_n ___ Y_a_r_ı_n_ 

Dr. Şükrü Ertan ve 
C&taıotıu Nuruosmanıyc cad. N,. Jı Tercüme Külliyatı 

(Captollu Eczanesi yanında) 110? kitap olacaktır. 58 zi çıkmıştır. 
Sab günleri meccan~ndir. Müracaat mahalli: VA KIT kitap evi 

Telefon. 22566 ··-.. ·--.. -···-······-,........ ________ ' 

nü saat 14 de açık eksilbne ile yapı
lacakbr. Muhammen tutan 3400 )i. 

ra 75 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebilir. İstek
lilerin 255 liralık ilk teminatları 
makbuz veya mektuplariyle beraber 
belli gün ve ihale saatinde Fındıklı
da Komutanlık satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (217) 

• • • 

günü saat 14,30 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 
4031 lira 35 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda görüleb!· 
lir. İsteklilerin 303 liralık ilk tem!Jlat 

makbuz veya mektuplariyle ben;. 
gün ve 1aatte FmC:lıklıdakl Komutan 

lık satmalma komisyonuna gelmele-

ri. 

Gülhane hastahanesi ihtiyacı için • • • 
85 kalem göz aletleri satın almacak• Gülhane hastahanesi ihti:;ncı o-

br. ihalesi 30 Eylul 936 çarşamba! lan 37 çeşit asabi 22 çeşit bakteriyo. 

loji ve 6 çept dahiliye laboratuvarJa. 
n alatlan satın alınacaktır. !halesi 
30 EyJul 1936 çarpmba günü saat 
15 de açık eksiltme ile yapdacakbr. 
Muhammen tutan 850 liradır. Şart

namesi her gün komisyonumuzda 

görülebilir. 

isteklilerin 64 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektuplariyle beraber 

belli glin ve saatte F mdıkhdaki Ke> 
mu tanlık 

gelmeleri. 

satmalma komisyonuna 

(219). 
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Posta tıtrliğine l 
girmlyen yerlerej 

18() 9C!O 600 180 

Tllrlı:lyenlD her posta merkezinde H.UliUN'a abo.ne yazılır. 

YAZJ VE YONETIM YERi: 
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pcıare: 

l YB.ZJ tıılert: Telefon 
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h .. ıa 

ıst&DbuJ 
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Eski FEYZiATi • •w· • ı • .. 

f Yatılı Kızlar ve erkekler için~! ç:lerde: A:a~lk, !,~"Ç Lise !.11:atısız 
1 1 K.ayıdlar başlamıştır. İstiyenlere mekteb tarifnames: gönderilir. kayd için her gün mektebe ı I ve tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine mü-

racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 • 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

-
<~ 'l/4. ..•• 

••• i/t".._ 

1 mının11111m1mmıı1ın11nım~1m11m11nı11m11~11ın11ooım11ııııııın1~1ın11~11nı1Wijfill~llffilffilllmlınlmllınlnımnımm11mı~lllllllmlllllllllllmmm11nınıJ!! KUR UN D 
0 

k t 
0 

r u 

- Ü e Ba ! Necaeddin Atasagun 
- Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Kayseri Bez Fabrikasının :: Lalelide TayyjU'e apartımanların-
§ da daire 2 numara 3 de hastaları-

• nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 !! 1 den 20 ye kadar muayene parasız
== dır. 

§§'§ ...... -------~------= E;;5 .. 

!! Yerti Mallar Pazarlarında satılıyor g§ 
Ei2 

Sümer IJank Kayseri bez fabrikasının imal ettiği 12 - 14 § 
EE! E - 16 nutnara iplikler bükf:imetçe tesbit olunan fiatlarla (nak· ~ 

liye hariç) pazarlarımızda doğrudan doğruya fabrikatörlere = 
satılmaktadır. =: 

ihtiyacı olanların siparişlerini kaydettirmek üzere, Birinci = 

Valaf handa 17 - 18 numarada Yerli Mallar Pazarları idare- ~ 
ii sine müracaat etmeleri. ~ 

lıılm1H1111~m~mıımıımoom~ooı~ım111mıııwımmı~mıımıınmooıımımııımımıınııırwmmınııııı~ 

YAZLIK VE KIŞLIK 
Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar 

paşa S. No. 12 ev kiralıktır. 4 oda, balı 
çe, hava, manzara, konfor. Üstündeki 
14 No. ya müracaat. 

ZAYİ 
1924 ders yılında Darüşşafaka be

şinci sınıfından aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
518 Sabahattin 

Istanbul liman sahil sıhhiye mer- r o·· ' 
k · I k · d un ve Yarın ezı satına ma omısyonun an: T .. K··ır 

1 - Merkezimize ait Çanakkale istimpotu açık eksıltme ile ta etcume u ıyatı 
lnİr ettirilecektir. Keşif bedeli 2 382 iiradır. Bu kıymetli eserleri sonradan 

2 - Bu işe ait şartname şun 
lardır. 

A - Fenni 1 şartname. 
B - idari şartname. 
3 - istekliler bu şartname ve evrakını parasız olarq,k lstanbul 

Limanı Sahil sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 24 ağustos 1936pazartesi günü saat 14 de Galata· 

da Karamustafa paşa sokağmda mezkur merkez satınalma Komis 
fonunda yapılacaktır. 

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

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

Lal!:li Lfitüf apartımaru saat 4 - 7 t 

kadar telefon: 22459 

MELiKE CEMAL 

Harbiyede 

B vü 
bahçesinde 

Me 11cut proğrama ı ıaveten 

Melik c m 1 
Revüsü başlamıştlr. 

Fiyatlarda tenzilat yapllmıştır. harıçten 
meze kabul edilir. Teıefon: 4909t 

..... .a ........................................... ~ 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satına.ima komisyonu ilanları 

M uhtelif elektrik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli (31000) lira o.an yukarda cinaı yazılı mal 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürtüğü Satınalma Komis)'onun· 
ca 28 eylül 1936 tarihınde pazartesi günü saat 15 de k~palı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) lirayı havi teklif ınek
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona venneleri ..,e 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ..,e· 
saikle mezkur gün ve taatte komisyona müracaatları. (190) 

24 : 26 : 28 : 30 temmuz 1936 günlerinde gazetenizde ııeşreclilnıit 
olan muhtelif cins egeler ve muhtelif cins makkaplar hakkındaki 
ilanlarm hükmü yoktur. Şartnamelerinde değişiklik vardır. YenideO 
ilan edilmiştir. (222) 

Muhtelif • 
cıns makkaplar 

Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal 
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonutı· 

ca 30 eylül 1936 tarih!ı1de çarşamba güııü saat 15 le ka;>alı zarf j]e 

ihale edilecektir. Şartname paras iZ olari:.k komisyondan verilir. 'f3 

liplerin muvakkat teminat olan (1 290) lirayı havi teklif mektupları 
m mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendileri 
nin dt! 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 addelerindeki vesaikle meı 
kUr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(223) 

Muhtelif cins eğeler 
Tahmin edilen bedeli (11031) lira olan yukarıda cinsi ya~uh uıal 

zeme Askeri Fabriltalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuıı· 

ca 29 eylül 1936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruşu havi teklif rnek 
tuplarını mezkur gündt: saat 14 e kad.ıt komisyona v~rmekri ve 
kendilerinin. de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek· vesa 

ikle mezkUr gün ve saatte komis)' ona müracaatları. (220 
1 

4000 kilo sarı sabunlu kösele 
1000 ,, ,, V akıtı 
250 ,, Şaplı deri 
250 ,, Salmastralık şaplı kösele 

1000 ,, ,, Kromlu kö sele 

Tahmin edilen bedeli (15500) lira olan yukarıda miktarı ve dı15j 
yazılı malzeme Askeri Fabr:kalar Umum Müdürlüğü SCcltmaLna 1'<> 
misyonunca 1 eylül 1936 tarihinde salı günü saat 15 te kaı-alı 7arf il~ 
ihale edilecektir. Şartname parasız olal'ak komisyondan verilir. . 

Ta1iplerin muvakkat teminat ol an (1162) lira (50) kuruşu ha"' 
teklif mektuplarını mezkur günd!! saat 14 e kadar komi~yona -ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 nu maralı kanunun 2 ve 3 üncü 111ad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraco.athır•· 

(224) -. ---
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Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
Ve olgunfok--0.ersleri: Türkçe, Fransızca, - 1ngili:.:ce, Almanca, ~ itaiyarıc• 

Rusça - edebi, tarihi mesleki her türlü tercümeler - gramer, tahrir, ticar~t 
mektuplan, bankacılık, ve muhasebe dersleri: Kıyasi ve gayrikıyasi fiille.~ııı 
tasnifatı ve tatbikatile cümle teşkili ve esaslı konuşmalar: Kuvvetinize gor; 
16 büyük tablo üzerinde sonsuz mükaiemcler: 5 lisanla ihtiyacınız olan der ıf 
!erden her mektebin imtihanlarını da hazırlıyoruz. 1914 senesinden be 

usulü tedris muvaffakiyetile tanınan ( Çemberlitaş karşısındaki yaba ne• 
Diller ve riyaziye kız - erkek oku]u) ecnebi mekteplerini aratmaz, birkaç 

S - Eksiltme açık olacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 178 lira 65 kuruş muvakkat !emi· 

nat parası ile en az 3000 lirahk bu gibi tamiratı yaptığına dair bir 

derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Dersler hususi tek ve"f
1
.a . , .. 

ayni sınıf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişile gündüz akşam gece de verı 
yor. 4 kişile dersi 30 kuruş - 6 kişilik grupla dersi 25 kuruştur. Bilenle~ ve., 

·ı· ıstı Sahibi: ASIM US - VA KIT Mııthaas ı bilmiyenler her zaman kabul olunur. Haftada kaç ders lazımsa ven ır. 
ehliyet ve~ikası gösternıesi §arttır (187), Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengiı yenler bütün sene devam ediyorlar. Direktör Ziya Çetinkaya 


