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Su ıcupundaıı v~ı.Jısını bırık 1 

tiren olnıyucumuı KURUN r!:ı • 
toruna kendini parasıı muayr 

ne ettirebilir. 

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

Hükllmet cephesi bom-1 Berlin olimpiyatları kapandı 
bardıman edildi O l ·ıl tl d k ~ t 

Milis kuvvetleri mukavemt gösterdiler qun ar .. mı e er ~rab"! ~ l a 
lııgiltere Fransanın bitaraflık teklifine musabaka/arı e ıttı 

müsbet cevap verdi Müsabakalara ferdi olarak iştirak eden 
Alman cevabı hcızır mı? suvarilerimiz çok alkışlandllar 

~ ~--
Ben.claye, 16 <A.A.) - Havas •· ı 

Jaaaı muhabirinden: 
lhtillldlerin lruna karşı yapmlf 

Olduklan taarruz akamete uğramış
tır. 

Dön sabah saat altıdan ona kadar 
lrun etrafında şimdiy~ kadar gö
tillmemft tiddetli bir meharebe ol -
lllaştur. 

llatillldlerln Burgostl.an nareket 
1hniı olan tayyareleri. 10 kilometre 
ı.tıdadınca, htikOmet ku\'Vetleri cep
lttsinl bombardıman etmişlerdir Fa
kat hflkOmet kuvvetleri f'i1baodan a-el 
llllf olan 1000 kadar mi'ls kavvetile 
takviye edllmlt olduğundan, şiddetli 
"1 mukavemet 1töstermı~ler ve son-

ra mukabil taarruza seçerek ihtilll
cileri bflyUk zayiat vererek çekilme
te mecbur etmiılerdir . 

Oile vakti lrun ce~'..ıeıoıinin her ta· 
raf ıncla .uktln yeniden teessüs et· 
mit bulunuyordu. 

HITILALCILERE Gi)RE 
Seville, 16 (A.A.) - S.-ville radyo 

istasyona qafıdald tebl•Ai netretmiş 
tir: 

"Madrlt hflktlmetl tarıtfından n•ş
redllmlt olan haberler "ilifına ola • 
rak Cordouede sUkQn hU!. üm !lUrmek 
tedlr. Orada mtinakallt ,., umumi 
mUe.sseseler normal surette faaliyet
te bulun•aktad•rlar. 

Sonu: Sa. ! 8f1. ! J 

Milletler Cemi yetinin 
ı·slahı meselesinde 

Fransa mukavelenamedeki 

?~ 
Olfte: Prf,rfalanaa otobiü; altta: Baa tahar..ede bulunan Emrullah f'f! Ahmet 

Bir otobüS parçal0:ndı 
kazanın kurbanları ağır yara

lanan iki kişiden ibarettir 
lıtı l>ta gece aut altıda Bomontide 

Wk 8ir kaza olm111, Kepn 13 nu
~ otobtla parçalanarak içindeki-

afır aurette yaralanmlf}anhr. Ka
~~ir tesadüf eseıı6 olarak hiç bir va· 
~ hayatına 'kıyılmadan atla-

tnY_a.k'a yerine giden muharririmizin 
~tını aynen yazıyoruz: 

lllL Otobüs Şifllden Harbiyeye gelirken 
~ontide önilnden geçmekte olan 
~ lıadma çarpmamak için toföriln 
~~ yolu değ!ştirmesi yllzilnden 

lotör Stıreyya direkaiyonu çevir-

dikten sonra hızını kesememiş ve bü
tün süratile 287 numaralı eelktrik di· 
reğine çarpmıştır. Otobüs bundan son
ra da durdurulamamış. on metre ka
dar ilerdeki tramvay bekleme yerine 
yllrilmUş ve kaldınmm üzerine çıkmış 
tır. 

Burada tramvay bekliyen bulun
saydı feci bir muara hasıl olacalrtı. 

OtobUa, burada durabilmiş, fakat 
içinde bulunan otobQs sahibi Uzunköp 
rilltl Ahmetle Emnıllah afır surette 
yaralı olarak Etfal hastahanesine kal· 
dmlmJl)ar. Şoför SUreyya, bir kaç 
aıyrk.tan bqka yaruı bulunmadığı i· 

Sovyetler !Dinarlı Yunanlı Makso-
Birliğinde · l d • 
hazırlanan suikast su tuş a yen l 

T •.. ha . ıJ:\k Mülayim- Kara Ali karşılaşmasında da 
Poç" ı aısede a u ası K AJ• 1. ld 
oımadıfını sögıiigor ara 1 ga ıp sayı 1 
Moekova, ıs <A.A.> - Birleşik bir Cim Londos 'la Kara Ali mi karşılaşacak? 

Troçkiat - Zinovieviet tedhi§ te§kill-
tmm meydana çıkanlıııuı hakkında 
hllldllnet tebliğini mevzuu behseden. 
gazeteler, çok yalanda aleni surette 
muhakemeleri yapılacak olan bu çete
nin hareki.tını fiddetle takbih etmek
te ve Stalinin 1..enlniet idaresi altında 

Sovyetler Birliğinin her sahada kazan 
dıfı büyük muvaffakiyetleri tebarüz 
ettirmektedir. 

TROÇI(t DİYOR Kt. 
Londra, 15 - No"eç polisi tarafm· 

dan isticvap edilen B. Troçkl suikast 
meaeleslle alAkası olmadığım söylemiş 
ve gazetecilere verdiği bir mWikatta 
da Sovyetler Birliği lşlerlle meşgul 
bulunmadığım beyan etmiştir. 

çin, karakola göttırülmtlştür. 
Otobtla sahibi B. Ahmet hastaha

nede kendisini ziyaret eden muharri
rimlu ilk söz olarak §UDlan söylemiş
tri: 

- Otobilstlm ne oldu? Biz nerede
yiz? .... 

Ahmet, baygın olarak hasthaneye J 
getirilmiş olduğundan hiç birşeyden 
habersiz bulunmaktaydı. Bir müddet 
aonra kendisine gelmiş ve hadiseyi şöy 
le anlatmıştır: 

- Otobüs giderken bidenbire bir 
gUrillttı oldu. Gözlerimi kapadım. Bir 
yere çarptık. Gözlerimi bir daha işte 
biraz önce burada ~- Başka birşey 
bilmiyorum.. Otobüsü tamir ettirm~ 
tecrübe yapıyorduk.,. 

B. Ahmet kolundan ve başından• 
ağır yaralıdır. Emrullah da başından 
ve muhtelif yerlerinden ağırca yara
Janm11 b\llundufu için geç vakte ka
dar ayı)amamJttqt. 

JliUciyim - Kara A1i kar§ılaf,,...,.,_ Jaey~ı Mr 8tMu 
(YUlll 5 inci laJ.faC1al 



1 iıaretler 1 
Kalite ve kantite 

"-Bir lise isteriz! 
"- Bir orta mektep isteriz! 
Bazı kasabalardan, ıehirlerden 

böyle sesler çıkaT. Fakat bu ses
lere karfl kimsenin kalkıp da bfr 
ıey söylemesine imkan yoktur. 

Derhal insana : 
-Maarif clüımanı, cehalet ta· 

ralta-rı, diye mukabele ederler. 
Şüphesiz, kimsenin mekteple

ri kapatalım, liseler açmıyalım eli. 
ye bir ıey söylemek ahlınclan ger
mez. Bunun için ben sal, tertemiz 
arzularla mütemadiyen cehalete 
lıaTJı seferber olmak istiyf>nlerin 
emellerini anlıyorum. Bu sal emel
lerin tahakkukunu onlar kadar iste 
Jiğim için bu taleplerin bir an için 
talaalıak ettiğini tcuavvur ecliyo · 
ram. Acaba o zaman cehalete kar 
)1 cephe alınmq olacalı mıdır? 

Meffla; hocasız mektepler. der
me pıtma, ıaraJan buradan clev
firilmİf hocacılJaTla iclaTe edilm«-k 
İdenen müeuaeler. memleke -
tin irfan hayatına, lıültür seviyesi
ne neler Ucive edecektir.? Bundan 
mmbet bir netice elde edileceğine 
lıani Jefiliml Kani olanlann ela 
lialanaıcajına pek inanamıyorum. 

• * * 
Kültür İ§incle kalite üstünlüğü 

'birinci planı ifıal etler. 
Şüphem bizim kalite itibariyle 

'de bir sürü müesseseye, hocaya, 
)'iz binlerce talebeye ihtiyacımız 
fH:ırtlrr. 

Fakat bu kantiteyi kaliteden 
ayırdıktan •onra sadece kemiyet
ten meded beklemek, sadece ke
miyet ile kültür clavcuını kazana. 
cağımızı sanmak hatalann en bü 
yiifü olur. 

V.-~- -....-.-..-~~ ----L• 
iyi hoca, iyi iaaTe karmayı birinci 
planda İf .aymak gerektir. 

Sadri Ertem 

Bulqar Kralı henüz 
BerJinde 

Sofya, 16 - Berlinde bulunan kral 
Boris şerefine propaganda nazın B. Go 

• f>els, Hariciye nazırı B. Neurath tarafın 
dan verilen ziyafetlerde, harici mese
lelerden bahsolunmu!J ve nutuklarda 
BUyiik harpteki Alman Bulgar silah 
arkadaşlığı anılmıştır. Kral, kraliçeye 
yapılan ameliyat sebebile Bcrlinde bir 
.bç gOn daha kalacaktır. 

iktisat Vekilimiz 
Çanakkalede 

Çamıkkale, 16 (A.A.) -İktisat Ve
kili Celi.l Bayar ve refakatinde bulu
nan lş Bankası umumi mildürü Mu
ammer Erit bu sabah Çanakkaleyi 
f.elrif ederek bir milddet şehrin muh
t.ellf yerlerini gezmişler ve saat 11 de 
Bozcaada ve Ayvalığa müteveccihen 
hareket etmiglerdir . 

Ordu t1atisi flefat etti 
Ordu, 16 (Hususi) - Ordu valisi 

B. Hayri Bugün birdenbire kalp 1ek
teslnden vefat etmiştir. Cenazesi ya
rm bilyUk bir törenle kaldınlacaktJr. 
Şehrimlzin kalkınmasında büyilk ya
rarlıkları görülen valimizin vefatı bü
tnn Ordululan müteessir etmiştir. 

Giresonun ;ık f1ndık 
mahsuıü 

Giresun, 16 (Husus!) - Karadeniz 
byılarmm fmdık istihsal eden mınta
kalarmdald faaliyet hummali bir su
rette devam ediyor. Giresun ilk mah
IUHhıU bir müddet önce hazırlam13 bu
lunuyordu. BugUn bUyUk ve kalabalık 
bir heyet, fındık milltahall ve tilccar
JarDe beraber, ön9e tehir bandosu ol
clulu halde, Orduya kadar teşyi ettiler. 

Bafra Haıkevinin 
Sinobıı ziqaretı 

Bafra, 16 (A.A.) - s:nop halke-
91nbı PfeD aene yaptıtı ziyareti ia
de için halkevbni:s temsil. ıJpor ve 
mlzlk kollannm ittirakile bugüa 15 
klflllk bir kafile Sinoba sritmiştir. 

Hükumet cephesi 
bombardıman 

edildi 
( U styanı l incide ) 

Algcsiras'dan hareket etmiş olan 
milli kuyvetler kızıl mi:Lc;lere hü -
cum ederek onları büyük zayiata du
çar etmişl~rdir • 

Antequera şehrine karşı yapılan 
taarruz esnasında ,.e şehtin zaptı sı
rasında mühim hasarat ,·ukua gel
miştir. 

BADAJOZ AUNOIRTAN 
SONRA 

Lizbon, 16 (A.A.) - Badajozdan 1 
dönen siyasi müşahitler şehrin zap -1 
tından sonra 100,000 kadar milis ef · 
radının ihtilalciler tarafı:ıdan kurşu; 
na dizildiğini söylemekteı.lirler. 

Bunlar, Badajozun kısa, fakat 
kanlı muhasarası esnasıııda iki tara
fın uğradığı zayiat hakkında katı 
bir fikir edinmek çok zor olduğunu 
ve nihayet son iki gün içinde şehrin 
sivil halkından 1500 kişinin azaldığı
nı tahmin etmektedirler 

Not - Yukandaki haberde kurşuna 
dizUenlerin adedi çok mübalağalı gö 
rülmektedir. Herhalde lfJ0.000 gerine 
100 olacaktır. (KURUN) 

AVILA GERi ALINA<:AK MI? 
Madrit, 16 <A.A.) - Guadarrama 

cephesinde bulunan Hınas ajansı 
muhabiri, dünkü günün çok sakin 
geçtiğini bildiriyor. 

Ayni muhabir Navalperal de Mi
narese giderek albay Mangada ile gö ı 
rllşmUştUr. Albay, muhabire Avila 
şehrinin pek yakında ihlHalcilerden 
istirdat etmeği ümit ettiğini söyle -
miştir • 
ŞiDDETLi MUHAREBIJl.ER DE

VAM EDiYOR 

Madrit, 16 (A.A.) - Harbiye ne
zaretinin bir tebliği, Grenad ve Cor
doba yakınında Estrandurede şiddet
li muharebeler cereyan ._.tmekte ol
duğunu bildirmektedir. 

Hükumet kuvvetleri Gren!ldadan 
ancak 15 kilometre mesafede bulun
maktadırlar. HükOmete sadık diğer 
\\ı°e\1i~*drlıd~uel latikametinde ilerle-

Luesca, Saragos.c;e mJntakaların • 
da bu saatte muharebeler cereyan et
mektedir. 

H ükQmet kuvvetleri La Linea ve 
Cadix yakınlarında büyük miktar<"• 
esir almışlardır. 

HlJKVMET KUVVETLERi 
iLERLiYOR 

Madrit, 16 (A.A.) - Kordoba ü
zerine yürüyen milis kuv~ <>ti erine ku
manda etmekte olan sosyalist mebus 
Gueronun bildirdiğine gc>re, kuman
da.'n altındaki kuvvetler mezkur şeh
re sekiz kilometre yaklaşmışlardır. 

Grenada üzerine yürüyen diğer 
kuvvetler de bu şehirden 15 kilomet
re uzakta bulunmaktadır. 

Madrit, 16 <A.A.) - Dün vaziyet 
değişmemişti. Ciddi hiç bir çarpışma 
olmamıştır. Hiikllmet kuvvetleri Cor
doba ve Granadaya doğr:ı ilerlemek
tedirler. 

Asturies maden amelesi, Oliedoyu 
muhasara altında bulundurmakta -
dır. 

ihtilalcilerin kuvvetleri Avila ya
kınında bir muvaffakıyet knanmış 

olduklarını iddia etmektedirler. 
ASI KUMANDANI HAP.~EDILDI 

Madrit, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdıtına göre, Oviedo ui 'kuvvet
lerin vaziyeti çok fenadır. Albay 
Trando, subaylara milislerle müzake
reye girişilmesini teklif ttmiş, fakat 
bunlar reddederek albayı hapsetmiş
lerdir. 

iKi GEMi KORSAN iLAN 
EDiLDi 

Madrit, 16 (A.A.) - B. Azana, 
bir kararname neşredere'< ihtilalcile
rin elinde bulunan Espao:ıa ve Nales
co ismindeki iki harp gemisini kor
san gemisi ilin etmiştir 

,LQNDRADAN GluEN 
TAYYARELER 

Londra, 16 <A.A.) - l' ç HaviJand 
tayyaresi, bugün Barce1o~e'a gitmek 
ü~re Croydan meydanırffan uçmu~
lardır. Bu tayyareleri idare edenler 
mezk6r kumpanyanın adn"llanndan 
ddildir. 

Difer taraftan FrallS<!ila tevkif 
edilmi~ken lngiltereye ıiönen d3rt 
Frı'· 1 • .. - • - · ··--~-= ;ı ... r"- "'hi nflotla-

Avrupa Postası 111Gezintiler1 
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cek bir teklif 
lspanqaqa karşı bitaraf kalacak devlet
Jerın hudut /arını temınat altına almalı 

"Deyli Ekspres,, ga::ctcsinin baş-ı 
makalesinden: 

"Şöyle şayanı hayret bir haber do
laşıyor: İngiltere, İspanyol orduları· 
nın istila etmesi anında Portekize, 
harp gemileri, asker ve tayyare ile 
yardım edecekmiş .. 

Hadise şudur: Portekiz, İspanyol 
dahili harbinde bitaraf kalmağa davet 
edilmiştir. Kendi huıfadundan öteye 
silah göndermemesi isteniyor. Porte
kizliler buna razı oluyorlar, fakat bi
taraf vaziyetlerinin İngiltere taraf m-

dan teminat altına alınmasını istiyor
hı.r. 

Bu takdirde İngiltereye Almanya-ı 
nın, İtalyanın, Fransanın, Rusyanın 
ayni zamanda Portekizin ve Arjanti
nin ve Yunanistanın da hudutlarını 
tahtı temine almak teklif edilebilir .. 

Eğer yukarıki haber doğru ise İn
giltere hükumeti Sir Con Saymon ve 
Mister Makdonald tarafından verilmiş 
sözlere muhalif hareket ediyor demek 
tir. Onlar (Avrupadaki İngiliz teahhUt 
lerinin daha çok genişletilmiyeceğini) 
temin etmişlerdi.,, 

ispanya hadiseleri ve lngiltere 
"Deyli Ekspres,, gazetesi ispanya

daki harbin nasıl cereyan ettiğini şöy
le hü.l&a etmektedir: 

.,Bir çoğu İngiliz olan iki yüz ya
bancı Madritten gelen tayyareler ile 
bombardıman edilen ve asilerin mevkii 
mUstahkemi olan Gırnatada kapalı 

knlmış bulunuyorlar. 
CebelUttarıktaki İngiliz bahriye 

makamlarına imdat telgrafları gönde· 
rilmiştir. 

Asiler San Sebastieni tekrar almak 
için müthiş bir harp açmışlardır . 

Bütün gün Fransız hududundan 
top sesleri isitilmektedir. 

Madritteki İngiliz knosolosluğu bü
tün İngiliz tebaasının hemen şehri ter
ketmesi hususunu tamim etmiştir.,, 

Milletler Cemiyetinin 
ıslahı mese esinde 

Fransa mukavelenamed2ki 
maddelerin değiştirilmesini 

hangi 
istiyor? 

Cenevre, 16 (A.A.) - B. Delbos, 
:um .. t.ı,..~vati umıımt u.kmtP-ri B. 
Avenoıa ro.U.ıt:ı.u:r et:mWl.llll.ic ~ ...... v ... , 

yapılması meselesinde Fransa hükn
metinin neler düşünmekte olduğunu 

bildirmiştir 

rın idaresi altında Lizbona u~muşlar 
dır. • 
INGILTERE FRANSIZ TEKJ,IFINI 

KABUL EDIYOU 

Paris 16 (A.A.) - Sir Clerk, dUn 
öğleden ~onra Bay Delb6sa ispanya 
işlerine müdahale edilmemesi hak
kındaki Fransız tekliflerine lngilte
renin resmen muvafakat etmiş oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

lngilterenin vermiş olduğu ce
vapta umumi bir itiUlf akdinin Jtal
yan, Alman, Sovyet ve Portekiz hU· 
kumetlerinin iştiraki şartile kabil 
olduğu beyan olunmaktat'ır. 

Paris siyast mahafili, lngilterenin 
kararını memnuniyeUe karşılamış
lardır. Bu mahafil, Jngilterenin ver
miş olduğu cevabın doğ .. utlan doğru
ya Roma ve Berline karşı yapılmış 
bir hitap mahiyetinde Jluğunu, ~ün 
kil Moskova ve Lizbon hükumetleri
nin Fransız tekliflerine daha evvel
ce müsait bir surette c~vap vermiş 
olduklannı beyan etmt·ktedirler. 
ALMANYANIN CEVABI HAZIR 

MI, DECIL MI? 
Paris, 16 (A.A.) - ispanya işle

rind~ bitaraf kalınması hakkındaki 
Fransız projesine lngiltet enin ilti
hak ettiğine dair olan t~hJiğin neşri 
dolayısile Pari.~ gazetele:-i ltalya ile 
Almanyanın da bu husu.cı.ta şimdiye 
kadar tahmin edildiğinden daha mü
sait cevaplar verecekler;ni ümit et
mektedirler. 

Journal gazetesinin Eerlin muha-
biri diyor ki: 

"Alman cevabı hazırdır ve müs-
bettir,, 

Bununla beraber Mııtin gazetesine 
Berlinden gönderilen Lir telgrafta 
da jC)yle deniliyor: 

"Umumiyetle iyi habt:r al.an ma
hafile göre, Alman hükllmeti şim
dilik Fransız notasına cevap ver
ntemeğe karar vermiştir ... 

En sağ cenahın gazeh·ıd olan ·•1e 
Jour,, ltalyan gazeteıer.nin neşriya-
1tını e1e alarak diyor ki: 

B Delbos, bu mülahazalarda Fran
•anın bilhassa Milletler cemiyeti mu-

delerinin tadilini istemekte olduğunu 
beyan etemktedir. 

"Fransız teklifleri eğ~r ümit edi-
len neticeyi istihsal edE"mezse bu-
nun sebebi resmi teklifl<"rin edası i
le hiikılmetimizin doğrudan doğruya 
mesuliyetini işin içine sokan bazı ef
al n icraatın mahiyeti arasındaki 
mubayenettir.,, 
FRANSIZ TEKLiFiNE GELEN 

MVSBET CEVAPf.AR 

Paris, 16 <A.A.) - Huiciye ba· 
kanhtı ispanya işlerinı: müdahale 
edilmemesi yolundaki Ftansız tekli
fine Portekiz, Bulgarist.ın lrlanda. 
Yun!lDistan ve laveçten ••!U itibarile 
muvafakat cevapları alır.ıştır. 

ISPANY ADAK/ KOLl)MBIY A 
TEBEASI 

Vaşington, 16 (A.A.) - Kolom
biya hükiimeti, Amerika r?arlciye ne
zaretinden Madritteki Kolombiya el· 
çisi il~ konsolosunun Amerikan !te· 
fa ret hanesine iltica etm\?.erine mil • 
saa<le olunmasını talep ıatmiştir. 

Bunun üzerine haric·~e nezareti 
Madritteki Amerikan ~tarethanesi
ne icap eden talimatı ver:nittir. 

HlJKOl'rlET KUVVE1'LERI 
PlJSKlJRTVLMl~Ş 

Burgos, 16 (A.A.) - JUriler karar
gahı umumisinin bir teb~;ğine göre, 
hükumetçilerin kuvvetli bir kolu, A
vilaya 30 kilometre me8$lfede klin 
Navaı - Perala sıkı bir hiltumda 
bulunmuştur. 

Sanıldığına göre, hü!f(kmetçilerin 
hedefi, Madrit etrafında yarı daıre 
teşkil eylemekte olan a.,iıt>rin hatla
rını yarmaktı. 

Hükılmetçilerin bu hlirumu, bü
yük 1.ayiat verdirilmek s:..retile pü.s
kUrtUlmüştür. 

ASiLERiN ŞiDDETi.! BiR 
HVCUMU 

Rahat, 16 <A.A.) - Saat 13,30 da 
Sevil radyosunun bildird ·ğine pre, 
şimat cephesinde, hük0ınf'tçilerln lr
tihat:nı kesmek ve Biscan ve Gulpuz 
coa vilayetlerindeki utler arumda 
irtibatı vücuda getirmek makaadlle 

Bir doıtum var; fraduini oe
cit halinde tCJ§ır. Bu ruh gücüniit1 
ondaki görünÜ§Ü, bin kollu bir 
frendir. Ve ne yazık, ki bu biti 
kollu fren hep onun .z.aranna 61" 

kııır, durur. Mesela canı tatlı İ-: 
tes~. reçel tabağına uzanan el• 
armzın havada kalır. iradeyi htr 
tırlaml§tır. l§tahla ka!llan kolu tr' 
fır ağır iner 

-- Hayır, yemiyeceğ:m! 
Der. Fakat çok kert- iı. yal"d 

bu perhizle de bitme:ı. Bozan eti' 
nanın tatlı i.temesine kızar ve tr' 

cı ıeyler yemeğe ka~lıar içintl• 
bir seı: 

- Bugün haııa, ne f!Üzel, baı' 
mı alıp ıöyle tenha Şiıli kırları
na çekilip dinlensem! 

... Dese, hemen ruhunun lıd' 
kanç frenleri gıcırdar, nabızlan -
nın titiz daktilom: 

- Olmaz, hemen yatmalıyırn! 
Buyruğunu yazar. 
Sinirlerinde baygın bir yorgun

luk duysa, uzanıp yatmanın iti" 

dını clütünıe, aklındar. ıomyaflltl 
seni% dalgalanııı geçsP. zenber•lı 
gibi fırlar. Güne§, yağT"lur h:ç bif 
ıey unu durdurmaz. Hottô fU ıorl 
günlerde cledikodutıU ıiirülen gölı 
taıları yağsa bile. Hamidin: 

"Ôyle bir ıidcleti tasmim :l• 
çıktım ki yola 

Kar§ıma çıksa eğer senin ,,.,. 
:zarım dönmem!,, 

Beyti, onun iradesini biledil' 
bir ,arktır. Dilinden hiç clüıiir
mez, iradesi bu yüzden •• Atilô,, 
nın kdıcı gibi zağlı parıldar. Eğef 
çok 2eki, pek uyanık l:ir baıı ol• 
masa onun bu irade tutkunluğıırf" 
• - . . "' 

gezmesini istiyorsunu~. 
- Havada kuı bile yok. Stl' 

kağa çıkmalı korkulu! 
Dersiniz. içinde ir.,,de motö

rü riirültl er: 
- Kutun olmadığı )erde inıatl 

uçar! Hava ela kim olu.var? .. 
Sözile meydana atelır. Eğ~ 

yemiyorsa: 
- lıtahsızlık kadar büyiiiı 

yenilmez bir kuvvet yok! 
Dt!yiniz, tabağında pilavın e"; 

ramltl§hfım görürsünüz. Kendilt 
•adeliiin en kibaT bir arnefi ikettı 
bir gün sırf bu irade yü%üntl•tl 
süs kurbanlarının, ka~lannı yo -
lanlann tövalyesi kesildi, gitti. 

S. Gezgin 

lruna kuvvetli bir hücum yap·lntlf' 
tır. 

Valera kolu l\talagay<ı doğru iltf" 
lemesıne devam eylemeİ(tedir Mallt' 
ga radyo vasıtasile imdat istrmiştft• 
Oviedodakl asileri takvi vt için Frrl
ola bir çok gönüllü kafi1t>leri çıknıır 
tır. 

Sevil radyosu, Emisyonunu ttıt1• 
yan, Alman, Portekiz n i-:-panya nı11-
1i marşlarını çalmak ~ur-.•tile btdt" 
mittir. 

BiR iHTiLAL KOMiTESI 
KURULDU 

Burgos, 16 (A.A.) - lsurgosdıa 110" 
kumet aleyhine isyan ~tmiş hütii• 
villyetler üzerine hlkim olmak üıe" 
re bir ihtilal komitesi teşrkkül etıttlf 
bulunmaktadır. 

Sekiz kişiden mtirekkt'p olan "' 
komitenin reisi general fabant>ll::. 
dır. General Mola şimal orduları f 
kumıuıdanı, gener8' FD•ıko ceııd 
orduları başkumandanıd•r 

Her ikisi de bu komi"de aıadrf
Eski Burgos valisi dRhi~ive bak••• 
htını yapmaktadır. 'Komittde bul~~ 
lardan gayri aza olarak Gtiralay IB

laner, miralay Moreno ve mf ral: 
Galderon ftrdrr. 'Komih·~.. merb 

1 ayrıa Finans, Ziraat, Jnhisstl• 
Nakliyat ve Matbuat işl~rine baki' 
komisyonlar da mevcuttw. 
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1 arihi abidelerimiz 

üyük kıymeti haiz eser
lerin tamirine başlandı ötret•ealerlD Basya seyabatl 
olca/ idaresinin 200 bin Liralık tahsisatı ile 

ıimtiiıik hangi eserler tamir edilecek? 29 Ağustosta başlıyacak olan 
halin proğramı tamamile 

bu büyük seya
hazırlandı 

1 alebelerin mektep dışında temsil vermele1 i yasak ediliyor 

~trle cw1""'ndaki tlelif«:e'k 1mık afUunun gl>rllnilfil yukarda (B'tJ-
kaf mmmn Bag VtJBft Ege) 

Memnu mıntakalar 
1 ahdiae memur 
komısgon bugün de 
toplanıyor 

Boğazlarda memnu mmtakayı tah • 
dide memur komisyon bugün de topla· 
narak haı:ırlanan raporun son ıeklinj 

gözden geçirecektir. Boğazlardaki mem 
nu mıntakalar hakkında hazırlanan ka· 
yıtlarm tatbikine baıtanmııtır. Bu mın
takalann tayini hususun~ verilen bir 
brara S?Öre Karadenia tarafında Altııi
kum. Sütlüce, ve Kilyos memnu mm -
taka haline konulmuıtur. Buralardaki 
biitün gazino ve plijlar kaldırılacaktır. 
Çanakkale boğazında da askeri tahki • 
matın yapıldığı yerler memnu nnntaka 
addedilmiıtir. 

Poll• Haberleri 

Rakıdan sonra 
kavga 

Evvelki gece aaat 24 te Kadıköyiln
de Bostancı iskele gazinosunda bir ya· 
ralama hldiaeai olmuı. gazino müate • 
ciri Yuin tabanca ile Şaban adında bi· 
rini sağ ayağından vurmuıtur. Suçlu 
yakalanmıı, yarah hastaneye Iraldınl -
IDlftlr. Kavcamn rakı yUrinden oldufu 
anlaf!lmıftır. 

l l · d l ·· ıam·r v DÖŞEME TAHTASI TAŞIRKEN 
ıta,•~ulun hemen her yerinde ayn çerç~ve ~1 e ~ ma gore ı e - Balatta M'ıtr,.eJpal!İll c11ddP•;"'""' +.t -

~tf'JUltst~ eaW itfii! te~~~\ıYun tainii 111 (Yihlel --..r-ıaumra h tilii*6 ~ e -
~adtr Fakat bugiın bu aan'at eaer· geçit!) dlr. 20 metre uzunluğunda ve teme tahtan tapmakta iken dtiftnilt, 
~in çoğu bakımaız bir ha'ldedir. 10 adet mermer plA.stro il.zerine kemer eağ kulağından ağırca yaralannuıtır. 
~~urumu g6z önüne alan Küıtiir Ba teşkilltlı olan bu mahallin sökülUp ay- Mehmet hastaneye kaldmlmqtır. 
~ğı ve evkaf idareai eski dbideZeri ni şekilde yeniden yapılması için taf. KUYUYA DUŞTU_ Dan saat 13 
~e karar ~ oo JıazarZıklara Billt resimleri hazırlanml§tır. te Uakildarda Sel~ali mahallesinde 
~tııı.,tır. Slnanm şaheseri Stlleymaniyenin Uı:Umkm sokağında oturan Yunan ta· 
ftıo llvka,J idaresi eaerlerin tamCri için tamirinde (şadırvan avlusu) fçindek! baaamdan Yani oğlu dart yaımda Ko • 

bin Ura taMWt aysrmı§hr. revaklarda çatlak bir porfir sUtun ile ço kuyuya dilterek boluhnuıtur. 
l>iınden itıbaren ilk aa/hada tamir 3 adet iatallktit tezyinatmda işlenmiş 
~ek eaerler teabit edilerek ile ba§· ağır sütun başlıkları yeniden yapıla- BtR ÇOCUK YARALANDI - Şo
~~ bulunmaktadır. Bu eserlerin rak yerlerine konulmaktadır. çatlak för Mehmedin idaresindeki 2159 numa
~M ait rmmlerile birlSkte fenni stltunun yerine İstanbul mmelerinden raJı otomobil Beyoflunda !ngiliz sefa • 
i:'1taame1erini yapan evkaf mlman ayni boyda ve kalmlıkta bir sütun rethaneai önünde dört yqmda Viktor
_ııv v, ıe J nda bi- bulunarak getirilmiştir. ya adh bir laza çarparak eai ayağından 
\ 

08
1• ~ge bu mue etrc:ı ' SWe'"""'"""'.-.:ae alıpp saçakların yaralamııtır. Çocuk Beyoflu hastane • fi& Wl&ats ıuermlftir: "~,, .... 

tamirile beraber bazı doğramalar ye- aine kaldınlnut, ıoflSr bıklnnda tala"ba-
niden yapılmaktadır. ta batJanmııtır. ... :nevirleri itibarile her biri as bi

:"'llllCle yUksek B&ll'at kıymetini mey-

h.-: koyan eserlerden lstanbulda 
~~mutpaf(I), Çenberlltqta ( Affkali 
il ) gene bu civarda ( ÇorluJu AH pa

İl!ltanbul Evkaf idaresini, bu mU-
him ibidelerin tamirinde en yüz gW- BENZİN ŞtŞEStNDEN YANGIN 
dllrUctı himmeti Fatihte KaragümrUk - Beı".ktatta Xöyiçinde 106 numaralı 
civarında bulunan (Hadım Mesih pa- evde yangın çıkmq, evde bulunanlar 
ga camii) dir. Koca Sinanm son ömrü- tarafmdan geniılemeslne meydan ve -
ne yakm tarihlerde_ kendi ekolunda. rilmeden IÖndUrülmilttilr. Yangın, UtU 
belki çırağı mimar Davut tarafından yapılrrken lekeleri ıitmek için bulun -
yapılmt1 olan ve plln tertibi Ue kuru- durulan benzin tiıesinin atq alması ile 

~. l"atih Karagilmrllğtlnde (Hadım 
9ti1' pafO), Aksarayda (Laleli) ca

e beraber Koca Sinanm plıeseri 
maniye) camlinin esaslı tamir-

fçtn hta.nbul Evkaf idaresi derhal 
Jete geçti. Bu mühim lbideleri

eatetlk gUz.elliğine ve tariht kıy
riııe karp müzeler idaresi de ta

itile allkadar oluyor. Meseli, Çen-

hııu, biçimi fevkallde yüksek olan çdmuıtır. 

t&itakl Atikalipaşa camiinin cad-

bu eser ta Fatih yangmmdanberi mi
naresinin eerefeye kadar kısmı yıkıl
mış Ye böylece bak11DSn bir halde ha
rap bırakılmıt duruyordu. 

Bu defa 20 bin liraya yakm keşfi 
U.zerine esaslı ve önemli bir şekilde ta
mirine bqlanılmıttır.,, 

H. B. Ülgen 

k&r§ı olan hazire duvarı için ta
eanasmda içindeki tariht mezar
.ıt lahit ve tqlarm muhafazasile 
dU\Parmm re8tUre eeaa1arma göre _SO_V_Y_E_T-PR-0 ..... F_E_SO_R_L_E_R_I_ 

ı hU8U8UD& çok ehemmiyet 
Dil Kurultayına iıtirak edecek olan l: r. Atikalipqa camiinin met-

:"lll Sovyet alimlerinden profesör Samoilo-
... -;" örıtiııdeld revak ktlbbeleri altmda viç ile arkadatlan bupn beklenmekte-
~ milaeddea sıvalarla yüz du- dir. Prof elÖrler kurultaya arzedilmek 
\laı, üzerindeki eskiden yapılmıe üzere muhtelif dil meıeleleri baklanda 
lt~ takım kötü derzler ve badanalar yeni yeni tezler Jıanrlamrılardır. 
~en kumarak düzeltilecektir. 

~-~lulu AB paşa camibain aon fır. 
~ esnasında eererecıen yukarı Dün ve y ann 
~ı yıkılarak harap olmuştu. J3u ta-
~ tqtan oyma teklindelrl ıerefe Tercüme Külliyah 
~orkuluklarile beraber petek Bu kıymetli eaerleri sonradan 

\ ~~ı.::!f:~~~ güçlükle ve daha pahalıya tedarik 

YENi BELEDiYE ZABIT ASI 
T ALIMATNAMESI 

Hazırlanmakta olan yeni belediye 
ı:abıtaaı talibatnameai eyltU •onuna ka
dar bazırlanmq olacaktır. Talimatna • 

me tefrinievvel içinde daimi encümen· 
de müzakere edildikten sonra pir 
meclisinin tqrinişani toplantısı ruzna-

meıine konulacaktır. Bu iıle uğrapn 

komisyon eaki talimatnamenin mucip 
olduğu mUtkülltı göz önUne alarak ye· 

ni talimatnamede suçlann nevilerini ve 
cezalann mikdannı tesbit ederek talt • 
matname hUkUmlerini ayn ayn kıenn

lara ayınnııtır, Talimatnamenin klnu· 
nuevvelden itibaren tatbiki ümit edil • 
mektedir. 

SACLIK SERGiSi 

'"'pılm·L ...__, __ ...._. :banali etmektelUI\ bugilı) takeitle almanızı 
~... "'6.. .,~~.... tavsiye ederiz. 

k1beredtr. 11ı1m--------~----------~1 ..\kaarayc!akl Ll1eJl cwnttntn alçı 

935 yıhnda Ankarada açılan aağ -
hk sergisi bu yıl eyltlliln birinci günil 
fmıirde açılacaktır. Barek11 serginin 
ehemmlyetile mütenasip bir tekilde ol· 
muı için ıtnm gelen kararların alın • 
masnu emretmfttlr. 

Sosyalist Sovyet Cumuriyetleri Bir
l!ii maarü komiseri Bubnof kültür ba
kanlığına yolladığı bir mektupta 40 ki
tilik bir Türk öğretmen kafilesinin 
dost memleketlerde ilmt bir tetkik ae • 
yahati yapmalarını rica etmittir. Bu di
lek kültür bakanlığı tarafmdan mem • 
nuniyetle kal'fllanmıı ve seyahate itti • 
rak edecek öğretmenlerin teabitine 
batlanmııtır. 

Gidecek kafile 29 ağustosta İatan • 
buldan Sovyet vapurile Odeaaya gide
cektir. öğretmenlerimiz Odesada bir 
giln kaldıktan sonra doğru Moıkova • 
ya geçeceklerdir. Sovyet Birliği mer • 
kezinde ve civanndaki kültür mUeue
aeleri görüldükten sonra Leningrada 
gidilecektir. DCSnüı Kınm üzerinden ~ 
lacak ve buradaki ldlltUr müesseseleri 
gezilip glSrUlecetldr. Kmm sahillerinde 
talebe eanatoryomlan ve Sovyet Birli
ğinin en büyük bir mUeuesesi olan Ar· 
tet izci kampile, daha bir çok spor mü· 
eueaeleri gesllecetkir. 

Çamlıcada b~ıo 
Parti /(.ısıklı 
nahiyesinin verdiii 
balo güzel otdu 
Çam:iıcayı güzelleştirme kurumu ta

rafından Çamlıca ve civar ahalisinin iyi 
bir gece geçirmeleri makaadile geçen 
hafta Çamlıca tepesinde bir balo ter • 
tip edildiğini fakat cazın gelmemesi yil· 
zilnden balonun yapılamadığım yu • 
mıştık. 

Evvelki akıam C. H. P. Kısıklı na • 
biyesi bu maksatla Çamlıca klübünde 
fevkalade gilı:el bir balo vermiftir. Şim 
diye kadar Çamlıcada yapılan baloların 
en güzeli ve en eğlencc*ai olan bu ba· 
loda ayni zamanda varyete numaralan 
da yapıtmııtır. C. H. P. gençleri Kadı • 
köy ve Usküdarda oturan ballan rece 
aaat ikiden ıonra para11s olarak oto • 
mobillcrle evlerine gitmelerini de te • 
min etmitlerdir. 

Heyete but doçentler, lise müdür 
ve muallimleri, ilk tedrisat milfettiıleri 
ve muallimleri ittirak edeceklerdir. He 
yetin reialiiinl meslek! teknik tedrisat 

umum mildUril Bay RilftU Tcaktır. 40 Gün, 40 Gece 
Mektep dışındaki 
te11Uiller 9asak Yeni hafta garından 
Bazı lise ve orta okul talebelerinin itibaren başlıgor 

okullann a~k bulunduğu ı:amanlarda 
temsil kollan tetkil ederek türlü yer • 
terde ttırlG isimler altında tem.U ver -
dikleri g6rillmektedlr. Bu temsillerde 
rol alan talebenin çofu derslerini ih • 
mal etmektedirler. önUmüzdeki ders yı· 
1ı bapndan itibaren okala denm edeıiı 
talebeterin okultanndan ayn yerlerde 
temsil vermeleri yasak edilecektir. 

ilk okullar 
Knttilr bakanlığı okullann derslere 

batlama zamanlanm tesbit etmektedir. 
Bu yıl söylendiğine göre bütün vilJ.yet· 
lerde ilk okUU.nn 1 S eylQlden itibaren 
derselere ba1lamaaı muhtemeldir. 

ELLi iLK MEKT~P 
Haber aldıimuı:a göre UçUncil u • 

mumt müfettitlik mıntakaamda bu yıl 

elli kadar ilk mektebin açılmasına ka • 
rar verilmt§ir. Mekteplerin açılacağı 

her viliyet derhal haı:ırbldara batla • 
mııtır. Den yılı baf!nda bütün ha -
zırlıklar bitmi§ olacaktır. 

Yüksek bir 
şefkat örneği 

Ankaranm Ay· 
valı mevkimde otu 
ran Bay İsmail 
Kocaer uzun emek 
ve gayreUerle mey 
dana getirdiği 21 
dönllm bağile mey 
va bahçelerini, köş. 
ktlnü, menba suyu 
ile birlikte Çocuk 
Esirgeme kurumu
na hediye ve teber 
rU etmiştir. 

Bay l8mtJil Kocaer JJ&y İsmail K;o-
caer eski bbbiye 

mektebi talebesinden iken Jön Türk
lük ittihamile istlpdadın zulmüne uğ
nyarak vaktlle Ankaraya uzaklaştınl
mıı, burada vaktini bot geçirmemiş 
bir taraftan hayatım kazanmağa, bir 
taraftan da meyva bahçesi yetiştirmi 
ye çalıemlfbr. 

Çocuk Esirgeme kurumunun her 
gUn ilerliyen geni§ çalışmalarile yar
dmılarmı takdir ve sevgi ile uzaktan 
takip eden Bay İsmail Kocaer bu ku· 
rumun uğurlu çalışmalarma candan 
kapılarak bütün eml&kini öksüz yav. 
rularla yoksul anneleri korumağa yar 
duru olmak için aeverek bağışlamak 
suretile asll ve değerli bir fedakarlık 
gfıstermiıtir. 

Çocuk Esirgeme kurumunu bu ya. 

Diln gece ıehir tiyatr011u artistleri 
tarafından verilıiıiı olan Deli Dolu ope
reti temsili ile tiyatro haftuı bitmittir• 
Yanndan itibaren Kırk gibı lark gece 
eğlencelerinin yeni bir aafhuı olan ıe
blr ha!ta111~acaktır Bıı itibarı,. 
yann, Abahtan alı:pma kadar asan 
atika müzesi açık buldnacak ve husu • 
at memurlar tarafından müse ıezdirile
cektir. 

EDiRNE - IST ANBUL 
ŞOSESi 

letanbul - Londra bilyük ıoaeainln 
birinci kısmı olan İltanbut - Edirne 
yolunun gelecek aene içerisinde ikmali 
için nafia vekaletince bUtUn tertibat a
bnmıt bulunmaktadır. Yolun İstanbul 

viliyeti dahilinde bulunan kısmının 
Sitivriye kadarki mesafesi EylQl içinde 
tamamlanacaktır. Silivriden ıonra tı • 
tanbul vilayeti dalıilinde 12 kilometre 
lik bir laaım daha kalmaktadır. Bu kJe. 
mm 7 kilometresini vilayete 5 kilomet
sesini de nafia veldleti kendi veaaitile 
yaptıracaktır. 

YENi GÖÇMENLER 
Me!llleketimize geçen sene olduta 

gibi bu sene de önümüzdeki aylar i~in· 
de yeni göçmenler gelecektir. Bunlarm 
9000 i Köstenceden 3,700 il Varnadaıa. 
300 ü Burga.zdan getirileceklerdir. Göt 
menlerin nakli için lizmı gelen va • 
purlan kiralamak Ü.Zere d~iz ticaret 
mUdilrlüğü tarafmdan bir münakasa a
çılmıştır. Nakfiyata 22 ağustostan iti • 
baren bapanacaktır. 

YENiCE SiGARALARI 
İnhisarlar idaresi ikramiyeli Yenice 

aigaralannı yeni bir tekilde piyasaya 
çıkarmaya batlamııtır. Bu sigaralar 
yeni şekillerinde selofan klğıdma sa • 
nlıdrrlar. Paketlerin arkasında da bir 
karne bulunmaktadır. Bu kamelerdea 
50, 100, 150 veya 200 tane biriktirene 
biriktirdiği adede göre inhisar U~f p
belerindcn bir ikramiye verilecektir. 

Aynca ikramiyeye bir de kupon ek
lenecek ve bu kupona birinci klnun " 
haziranda çekilecek piyangolara gül • 
le bilecektir. 

rekten sevgiyi kazandığından dola71 
tebrik ederken Bay İsmail Kocaerin 
fedaklrlığnu da kutlar, bunun zengin
lerimize giU.eJ bir örnc 'c olmnsmı ve bu 
büyük fedakirlarm ülkede çofalmaa
nı dileriz. 
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Hergün bir hikaye-----.. , Demir kuşak içinde PLAJDA 
Fransa Şark hududunu nasıl 

tahkim etmiştir ? Sal1ilde ilk ala-
. kasım çeken kadm 
kırmızı mayolu 
bir genç kız oldu. 
Böyle yerlerde dost 
luk çabuk teesşüs 

eder. Onlarınki de 
öyle oldu: Beş da
kika sonra kumla
rın üzerine yanya
na uzanmışlardı. 
Kız uzak ufukla

ra bakıyordu. Er
kek de başını yarı 
döndürmüş onu sü
züyordu. 

Sonra, genç kız başını çevirdi, gü-
lüştüler. 

Erkek: 
- BugUn çok yüzüdünüz mü? Dedi. 
- Çok .. Hem de pek çok yüzdüm. 
-Bir saat? 
- Daha fazla. 
- İki saat? 
- 'Sabahtanberi ! 
- Sahi mi? 
- Evet. "Sabahleyin ilk vapurla 

ge!ftiın. 
Bunu söylediğine pişman olmuştu: 

Dk vapur: Yani Boğazın en son iske
lesine kadar yarı fiyatla giden ucuz 
biletli vapur. Fakat "belki aklına bu 
g-:::~ez,, diye düşündü ve teselli bul
du.,, 

- Yalnız mısınız? 

- Evet. Siz? 
- Sen de yalnızım ama, öğleden 

sonra geldim. Kşake sabahtan gelsey
diın ... 

._Niçin? 
- Sizi daha evvelden tanırdım. .. 
Gülüştüler. Fakat kızın gülümse-

mesi çok sürmedi. Gözleri uzak ufuk
lara dikildi. 

- Gözleriniz dahyor .. Gelecek yol
cı:ı uz mu var? ~ 

- Hayn:, ,Jrımsem-yök. 
Bu son sözü söyliyerek deminden

bett geçirdiği buhrandan biraz kurtu
lur gibi oldu. Derdini biraz olsun dök
müştü. 

F'akat devam etmedi Sustu. .... 
Doğan S'üzana lstanbula beraber 

dönmeği teklif etti. Genç kız kat'i ve 
ısntr etmemesi için rica eden, tatlı bir 
tonla: 

- Hayır, dedi. Yalnız geldik, yal
nız dönelim. Fakat. .. 

:Su "fakat,, da ondan evvelki söz
lerile kırmak ihtimalini düşündüğü 

karşısındakine cesaret veren bir ma
na vardı. 

Doğan bunu anladı ve: 
- Fakat, 1stanbulda buluşabiliriz, 

Anlatan; Vir Guı 

Çeviren: M. NıU'i Göçmen 

ile, iki insandılar. Fakat, giyimli hal
lerile ikisi de yarım ücretli vapuru ter
cih eden ve ikinci mevkile gidip gelen 
iki fakir yolcu idi. 

Plajda ikisi de güzel iki gençti. Şe
hirde biri bir tuhafiyeci dükkanında 
tezgahtar, öteki bir terzi yanında ça
lI§an işçi idi. 

Onların arasındaki bu benzerlik 
daha çabuk arkadaş olmalarına yarı
yabilirdi. Fakat bunu bilmiyorlardı. 

İkisinin de bildiği kendi fakirlikleri 
idi. 

Kız: "Benim soluk basma entarimı 
görmesin! Vapurda ikinci mc,·kie bin
diğimi görmesin!,, diye çekiniyordu. 
Çünkü kar~ısmdaki gencin ıı:engin bir 
adam olduğunu düşünüyordu. 

Fransanın şark hududuudaki müstahkem ~vkilcri Müstahkem mevkilerin yeraltı yollan 
__,/ 

Erkek: "Be.nim eski elbiselerimi Fransızlar şark hudutlarına sa- ------------- J 
görmesin! Vapurda onun bileti birinci -, Olkemizde ı_ bık harbiye. nazırlarının ismine iza. - Gümüşhanede şİO_. 
ise ben ne yaparım!,, diye düşünüyor- _ _ !eten ''Magınot Hattı,, ad1nı vermış-
du. Çünkü karşısındaki genç kızm ============~ lerdir. . detli yagv murlat 
süslü Beyoğlu bayanı olduğunu zanne Kaçakçılarla (Magınot Hattı) Manş denizinde 

diyordu. mu-sademe Dixmuiden'den başhyara\c Belçika 
-" 4 "' hududunu geçer ve Aisne nehrine ka

Bir gün tramvayda karşılaştılar. Adana, (Hususi) - Suriyeden hu-
Birbirleri hakkındaki hayalleri o ka- dudumuza kaçak mal sokan altı silahlı 
dar kuvvetli idi ki şimdi ikisi de kar- §ahsın takip ve yakalanmasına memur 
şısmdakinin adeta şeklini mahsus de- edilen jandarma süvari müfr~ ev 
gı~urmı , wııam KiyarcL etmış oıau- velki gece saat 24dc Adananın ~marıı 
ğunu zannediyordu ve bu hayretle iki- mıntakasınm Turunçlu sınırı içindeki 

si de: mezarlık mevkiinde iken beklenen ka-
- A! diye hafifçe bağırmaktan çakçılar pusuya girmişler ve dur em-

kendilerini alamadılar. rine karşı gelerek ateş açmışlardır. 
Fakat, bu hayret geçince plajda- Bunun üzerine jandarmalarımız ateşe 

kinden daha samimi olarak gülüştü- başlamışlardır. Müsademe tam iki sa-
ler. at devam etmiştir. 

- Bu pazar Büyükdereye gidiyor Neticede kaçakçılardan, Kayserinin 
muyuz gene? Hacılar nahiyesinden Aziz oğulların-

- Evet. dan Hasan oğlu 313 doğumlu Hasan 
- Hem de ayni vapurla değil mi? ölmüştür. Yanında (13367) numaralı 
- Evet. Ayni vapurla gidip gelmek bir de Türk mavzeri bulunmuştur. 

şartile . 
- Hangi vapurla? 
- Yarım ücretli ilk vapurla ... 
- .. Ve ikinci mevki? 
- Tabii ... 

Ayni nahiyenin aşağı mahalesiln
den Maslahatçı oğullarından Ahmet 
oğlu Hacı Ali ismindeki kaçakçı da 
elinde Barabellum tabanca olduğu hal 
de diri olarak yakalanmıştır. 

dar gider. 
Buradan da Reims -.e Verdun'u 

geçerek Alsace - LorraiN: eyaletleri 
üzerinc!en İsviçre hududuna kadar 

Bir müselles teşkil e~ten yeni is
tihkamların arkasında harbi umumi-
de Alınan ordusunun gc(emediği es
ki Belfort yukan Mosel, Epinal Tro-

' vee de Charmes, Toul, 'ancy, Maas 
ve Yerdun müstahkem hatları bulun
maktadır. 

Fransızlar, Almanların harbi umu 
mide geçemedikleri bu eski istih -
ki\mlar kafi değilmiş gibı. sulh mua
hedesıni imzaladıktan soııra bütün 
hudut boyunu techiz etreeğe başla

dılar. 

Fransızların bütün hudut boyun
da inşa ettikleri istihkamlar ve beton 
duvarlar üçe taksim ~dilmektedir. 

Bayburtta evler sel al" 
tında kaldı, mahsuller 

zarar gördü 
Gümüshane, 16 <A.A.) - ıo ~~ ... .... .. 

_....... ... .. . ... ......... b -·· • ·--J ,.,, • ........ • ddt' 
ve köylerine dolu ile kar•şık §1 

Ii yağmurlar yağmaktadır. sı 

11 merkez ve ilçelerindeki ~Y 
köylere düşen iri taneli dolu 111

J .. O 
. .... urll"' 

ruata zarar vermış ve yagaa• ııerl' 

gözlerini açamıyan çiftçi mahSll 
ni sürüp içeri alamamıştır. d0' 

Bu vaziyet çiftçileri endişefe dD' 
şürmüştür. Koşkur köyüne düşeıııdt• 
Ju ve yağmurların getirdiği se tot· 
bir kadın ve bir erkek boğul:nıı; ,U· 

İki gün evvel bir buçuk ~aa~aıd' 
ren şiddetli yağmurlar netıce5 ba· 
Bayburdun Tönserek derl'sindeıt19 t' 
yük seller gelmiş ve ka.sabanııt ~~· 
vi sular altında kalmış, iki ev 1'-
mıştır. ti 

değil mi? Dedi. ---------------

~Uzan başını salladı: Fransız-Leh 
Kaçakçılardan üç hayvan yükü si

gara kağidı ile biri yaralı iki hayvan 
müsadere edilmiştir. Firar eden diğer 
dört kaçakçı şiddetle takip edilmekte
dir. 

Bunlardan birincisi: Bast>l'den Lau
ter irmağına kadar, Als:ı~P. - Lorraine 
in şimal hududundan St. Avold ve 

Bir çok evler hasara uğr~J11'f r1P 
bu evlerin eşya ve yiyecc!derı 11' ııt' 
olmuştur. Bir kadın çoc:ığu j}e 

- Hayır. 

- Niçin? Askeri temasları 
_. İşte öyle. 

Varşova, 16 (A.A.) - Fransa er-
- O halde? 
- O halde, gene burada 

b 
1 

kanıharbiye reisi General Gamelin dün 
u uşu- sabah general Rydz-Smikly'le görüşmüş 

sonra, P. Z. L. tayyare fabrikasını ve 
kanıharbiye reisi olduğu halde, Var
şova civarında Okience askeri tayyare 

ruz ... Gelecek hafta .. 
- Sabahtan'! ... 
- Peki sabahtan .. 

"' "' "' 
PtaJda. birbirlerinden ayrıldılar. 

Bifbirlerinin nereye gidip nerede gi
yindiklerini görmediler. Ertesi hafta 
pllja ilk vapurla gelen Doğan oldu . 

Fakat Süzan yoktu. Aradı: 
Gelmemişti! Cklmiyecek miydi aca

ba? 
Geldi, fakat öğleden sonra. 
- NiÇin sabahtan gelmedin? 
- lşim çıktı. 
t- Hayır, biliyorum niçin gelme· 

din. .. 
- ??! 
- Vapurda birbirimize rastlarız 

diyo ... 
- NıfSıl da bildin? .. 

• • 

meydanında birinci hava alayını tefti
şe gitmiştir. General Gamclin, bundan 
sonra, P. Z. L. tayyare fabrikasın ve 
Demblinöeki tayyar.ecilik mektebini 
de gezmiştir. General Gamelin öğle ye
meğini birinci hava alayının misafiri 
olarak orada yemiştir. 

Varşova muharebesinin 
qıldönümü 

Varşova, 16 (A.A.) - 1920 de kı
~ıl orduların ilerlemesine bir niha
yet veren Varşova mey<!an muhare
be.sinin l:l inci yıldönümü münasebe
tile bütün Polonyada büyük bir 
tezahürat yapılmı~tır. 

Hu kutlulamaya, bu zııferde köy
lülerin ve o zaman başvekil fücn hu
gün rr.eı.fi bulunan parti c;efi Witc;in 

Vak'adan haberdar edilen şehrimiz 
müddeiumumi muavini Tevfik dün Tu
runçlu köyüne bu hadisenin cürmü 
meşhuduna gitmiştir. 

Feci bir kaza 
Sivas, (Hususi) - Malatyadan Si

vasa bostan getirmekte olan Üzeyrin 
idaresindeki otomobil Kardeşler mev
kiine geldiği sırada bir kağnı arabası 

üzerinde iki kadın ve iki çocuk ile kar 
şılaşmıştır. Araba sahibi 65-70 yaş
larındaki Molla Mçhmet şoförün çal
dığı korna seslerini işitmemiş, otomo
bilin kendilerine yaklaştığı bir sıra-
da Molla Mehmet arabasını yakında 

bulunan yokuşa doğru çekmiştir. Fa
kat yüklü kağnı arabasının tazyikine 
tahammül cdcmiyen toprak çökerek a· 
raba devrilmiştir. 

Araba altındn kalan ihtiyar Molla 
Mehmedin kafasından geçen kağnı te
kerleği kafasını ikiye bölmüş ve ölü
müne sebep olmuştur. 1 

Her pazar böyle plajda buluştular, 
plajda ayrıldılar. Vapurda beraber 
gelmediler, vapurda beraber dönrnedi
ier. Şehirde buluşmadılar. 

rolünü tebarüz ettirmt!k mak.c;adi- ---------------

Metz müstahkem mmtakaSt namı ve
ı·ilen St. Avold'dan Montmedy'ye 
kadar olan hatlardır. 

Halbuki bu hatlar diğ~r cenup hat 
larile takviye edilmektedir ki cenu-

nup hatları hali tabiiyelerile ne -
hirler ve emsali manilerle zaten bi
rer istihkam teşkil ediyorlar. 

Maamafih, bu hat da 190 kilomet-
re tulünde en mükemme1 toplar ve 

raber boğulmuştur. 1'1' 
!ki köprü yıkılnnştır. E\'Si• fit' 

lanlar akrabaları yanına ve cil~t, 
re yerleştirilmişlerdir. Fdaketz dJ' 
lere belediye tarafından ekınek f)it 
ğıtılmrştır. Bayburt ça:-şısınııt toP" 
kısmı sellerin getirdiği taş ve ıtJ'' 
rakla dolu olduğu gibi bir kı.;ıll1 
ğa:ıı:a ıarr da su ba..,.mıştır. 

makineli silahlarla tecM~ edilmiş ve t 
üçer dörder metre kalınhğında blok- Orduda yeni ticare 
lar vasıtasile tahkim edilmiştir. b or sası t _ıtt· 

Lorraine'in şimal hududunda tY. 
Lauter müstahkem mıntakası ve Ordu, 16 <A.A.) - Yenideıt 110~· line müsaade edilen tkaret 
Sarre müdafaa kısmı namları veri - sı büyük bir törenle aç:!mıştıt· ,t· 
len mıntakalar ise en zivade tahkim ~il 

Ziraat borsası yeni m.·t11sul ..,,!! • 
edilmişlerdir. fw · 

tı bin kilo fındığı satış.ı rıkıı ıı;"" 
Fransızların şark hudutlarında tır. Kabuklu 24 ten iç 4ı;: kUf 

yaptıkları istihkamlardan Bil.<~ch -
satılmıştır. A 

Rohrbach - Wittring son istihkam- ~ 

lardır. Bu hat Sarre eyaleti Alman- ===================== 
yaya geçince Fransızlar tarafından Klerans Terrsf 
diğer hatlar gibi tahkim edilmiştir. 

l<'ransızlar şark hudu•Jarını gayet 
muh!{em, biiyük istihkam?arla tahkim 
le kalmıyarak üç sıra b:nlerce mü
kemmel teçhiz edilmiş blok istihkam
larile de techiz etmişlerdir. 

esrarı .#; 
Romanımız bugiin ( 6 ıncı s~ 

Çünkü plajdan başka yerde buluş. 
mnğn ikisinin de cesareti yoktu. 

Pl!jda, deniz, güneş ve kum Uze· 
rinde, biri kırmızı, öteki siyah mayo 

le halkçı parti önayak olmtıştur. PAR A 
Şefi menfada buluran sosvnl hi- r-::: 

ristiyan partisi ile milli hiristiyan Dün ve .Yarın Kitaplarındandır 
partisı de halkçıların bu teşebbüsü- Fıyatı 25 kuruştur 
nU tutmuşlardır. 

1 
Gerek büyük istihkamlar ve gerek 

se h!oklar heton tünel!ı·rle birbirle
rine bağlıdır. Dekovil hatlarile de 
nakliyat temin edilmekted;r! 

YAZLIKVEKIŞ~ ~ 

Beşiktaşta Serencebeyde ~'' ?>'~ 
paşa S. No. 12 ev kiralıktır. 4 tUJlcıe1' 
çe, hava, manzara, konfor. ÜS 
14 No. Y.a müracaat. 
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4menTaılı yü..."'ÜCÜ Helen KTlenkoviç 
lr elek atlaması,, adı ııeTile>ı vaziyette 

Olimpiyatlardan sonra 
Londrada dünya ve lngiltere rekorları kırıldı 

Berlin, 16 (A.A.) - Amerika ve İn
giliz atletizm takımları dün Londrada 
White - City'de bir dostluk maçı yap
nuılardır. Amerika ıampiyonlan, bu 
m:ıçı üçe karşı on bir galibiyetle ka -
zanmışlardır. 

Bu sırada bir çok dünya rekoru ile 
İngiltere rekoru tesis edilmiştir. 

Amerikalılar, 4 X 800 metrelik bay
rak yanıında 7 dakika 35 8/10 saniye
de yeni bir dünya rekoru kırmışlardır. 

İngilizler, bu maçı, 7 dakika 41 4/10 
saniyede bitirmişlerdir. 

İngilizler, 4X 440 yardalık bayrak 
yarışını 3 dakika 10 6/10 saniyede bi
tirerek yeni bir dünya rekoru tesis et -
mişlerdir. Amerikalılar, ikinci gelmiş -
terdir. 

sanovas, boks turnovasında iyi bir mu
vaffakiyet elde etmiş ve tüy siklet ma
çında cenubi Amerikalı Catteral'a sa • 
yı hesabile galibe çalarak altın madal -
yayı kazanmıştır. Cenubi Amerikalı gü
müş, Alman Miner de bronz madalya -
yx kazanmışlardır. 

Son tasnif Sinek sıklet sınıfında Alman Kaiser, 

Berlin, lü (A.A.) - Cumartesi gün- altın madalyayı, bronz madalyayı ka -
kü kararlardan sonra Almanya, millet- zanmı§lardır. 
ler arası tasnifinde kendisine erişilmi (Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

Olimpiyatlarda rekor ktran yüzücU 
kadınlardan biri 

Dün ilk küren teşvik 
müsabakaları qapıldı 

yecek şekilde birinci g~mektedi~ Çün- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~;~i a=:ı:r:~~sörü. birer altın ma - Dinarlı Yunanlı M akso-
11 inci olimpiyadın son günü olan 

bugüne ancak 4 müsabaka kalmış ol- su tuşla yendı· 
duğundan Almanyanın elinden birin -
ciliği almak imkanı kalmamıştır. , 

Dün senen.in ilk güreş teşviki ve eykoz üçüncü oldu. Dereec (11). 
ltıUsabakı.Iarı Yenikapı - Ahırka- Öğleden sonra yapılan kıdemsizler-
~l arasında yapıldı. Mesafe bütün ya- de de .. alın~. neticeler şunlardır~ 
~~r jçbı (2000) metre idi. Bu mü- 4 luk kliisik: Evvelce de yazdıgmıız 
tabakalar, memleketimizde ilk defa o- gibi bütün bu yarışlara yalnız Beykoz 
1-tak Avrupa birincilikleri tarzında ve Güneş kltipleri girmişlerdi. 
l'apılıyordu. Bunun için bu müsabaka- Birinci Beykoz, ikinci Güneş. Vakit 

ltra ancak Güneş ve Beykoz klüpleri 5,3o. 
~ yalnız tekte Beylerbeyi klüpleri ikilik tek klMik: Birinci Güneş, i-
1ttirak etmişlerdi. Diğer klüpler hem kinci Beykoz vakit (9,30). 
l'arış talimatnamesinin federasyondan Tek kUisik: Birinci Beykoz, ikinci 
teç gelmesi ve ayni zamanda ekipleri- Güneş, vakit (10,30). 
ilin hazırlıksız olmasından dolayı bu Kıdemliler: Dörtlük kla.sik: Birin-
~Usabakalara iştirak edememişlerdi. ci Beykoz, ikinci Güneş vakit (8,30) . 

ikilik klMik: Bu yarış çok heyecan 
Yarışlar müptediler, kıdemsiz ve kt 

Gal~p milletlere ait ta.anif: 
Altın Gümüş Bronz 

1 nci. Almanya 
2 nci. /> merika 

29 26 30 

3 üncü. Macaristan 
4 üncü. İtalya 
5 inci. Finlandiya 
6 ncı. Fransa 
7 nci. İsveç 
8 inci. Japonya 
9 uncu. Felemenk 

10 uncu. İngiltere 
11 inci. Avusturya 
12 nci. Çekoslovakya 
13 üncü. Arjantin 
14 üncü. Estonya 
15 inci. Mısır 
16 ncı. İsviçre 
17 nci. Kanada 
18 inci. Norveç 
19 uncu. Türkiye 
20 nci. Hindistan 
21 inct ~. Zeland 

24 
10 

8 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~---~ 

22 ncf. Lehistan 
23 üncü. Danimarka 
24 üncü. Lctonya 
25 inci. Yugoslavya 
26 ncı. C. Afrika 

o 
o 
o 
o 
o 

27 nci. Meksika O 
28 inci. Belçika O 
29 uncu. Avusturalya O 
30 uncu. Filipin O 

19 

1 
9 
6 

6 
5 
4 
3 

7 
6 

5 
2 

2 
1 
9 
3 
3 
o 
o 
o 
2 

2 

1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

Boks müsabakaları 

12 

4 
5 
6 
6 
9 
8 
7 
2 
3 
o 
3 
3 
2 
5 
5 
2 
1 
o 
o 
3 

2 
1 
o 
o 
3 
2 
1 
ı 

deınliler olmak üzere üç sınıf arasında lı oldu. Zaman zaman futalar birbirle-
)'apıldı. rini geçiyorlardı. Fakat talih Beykoza Bertin, 16 (A.A.) - Arjantinli Ca-

güldü ve bir futa boyu farkla Beykoz -= ıı•••ı•ıı• '" ,_, '*'™•-•••=-•= ... 
Ögleden evvel yapılan müptediler 

'tasında müsabakalar şöyle neticelen 
di: 

1 Dörtlük: Güneş ve Beykoz girdi. 
~Ykoz birinci ve Güneş ikinci oldu 
derece ( 8,30) . 

iki tek: Gene iki klüp girdi. Gün~ 
birinci Beykoz ikinci oldu. Vakit 
(9,30). 

:Birlik: Bu yarışa Uç klp girdi. Bun
«t da Güneş birinci, Beylerbeyi ikinci 

1 efrika No. 31 

birinci Güneş ikinci oldu. Vakit (9). üçüncülük almış oldular. 
Tek kZMik: Bu yarışa Beylerbeyi de Deniz federasyonunun kıymetli ve 

girdi. Ve neticede Beykoz birinci, Gü- çalışkan başkanı Bay Celal müsabaka-ı 
neş ikinci ve Beylerbeyi üçüncü oldu. lan baştan nihayete kadar takip etti. 
Vakit (10,30). İkinci teşvik müsabakaları (30) a· 

Bu suretle 1936 senesi ilk teşvik ğustosta gene Ahırkapı - Yenikapı 
kürek müsabakaları da iki klübün iş.. arasmda yapılacaktır. İstanbul kürek 
tirakile yapıldı. Yarışlarda Beykoz birincilikleri de ~6) eylulda ayni yerde 
(6) birincilik, (2) ikincilik, (1) üçün- olacaktır. 
cülük, Güneş (3) birincilik (6) ikin- Önümüzdeki pazar Modada tstan-
cilik, Beylerbeyi de (1) ikincilik (1) bul yüzme birincilikleri yapılacaktır. 

- Anladım. Nedimin bir §İiri .• "Kız 
oğlan nazı nazın, şehlevent avazı ava
zın; belasın ben de bilmem kız mısın, 
oğlan mıam, kafir?,. 

YA7..A N: KAD\R.C AN KAFLI 

- Hah ... tıpkı o ... Sanki bunun için 
söylenmi§. Fakat insan belanın böyle
sine doğrusu bin defa kurban olur ... O
nunla tanıımak için ne yapmalı? Şimdi 
bir pl!n tasarlıyahm. 

~ Genç ve ihtiyar, kadın ve erkek, 
tta çocuklar ona hayran hayran ba · 

trrorlardı. Onda hiç klmaeye kıskaı· 
1llr Yeya tenkit fırsatı vermlyen, pek ur 
%k1ı ltlcnmlt olan bir gUı:elllk var • 
~. 

Blraı: daha geride oturan fld genç ::-h kalktılar. Bunlardan blrlal ufak 
fek ve gtsatcrltıılzdl. Diğeri lıe usun
~ boylu, favurUl, ince bıyıktı •ilppe 
~nlgtlydl. Asisin blru ilerisinde dur· 
lllar. 

Aratannda konuıuyortardı ı 

• - Bu da Xarııyakatı nuP 

> 
...... &.et... 

~";"' Kaq.,alrada ~lrktn in• butunrnar 

........... Baıka tarafta~ •ele.W.r a~da . "du . .2.. • :::?.-• 
• 

- Babamı kandıracağım ve bu yıl 

Karşıyakalı olacağım. 

- Şimdiye kadar neden gelmedin? 
- Ditimi sıkıyordum. Lakin buna 

dayanamıyacağım. 

- Bu sevdadan vazgeç Macft 1 Senin 
blldl~ln kıı:lardan değil o .. Hem, genç 
erkeklerle hiç konuşmııı: kl. .. 

- Nlıanh mı? 

- Orasını bllmem ... 

- O halde babası pek eski ka!ah ol-
malı ... Ukln buna da ihtimal vermem. 
Kılrğına bak"ana !... O~landan farkı 
~ .. -• .... ,,c1an ib:ıret .... JJ.,.,f. bir man.!u
me vardır: kimindi o? Şey ... Paruk Na
fb:ln mi n~dlr , 

- Nasıl~ 

- Ca1t111t, ku mıaıa, oıttan mısın. fa-
lan diyordu. 

- Bo§ yere yorulma 1 

Favurili genç gutilmsedi: 
- Sen beni tanımadın daha... İxmi

re vardığımıı: zaman vapurun merdi -
venlcrlnden onunla kolkala indiğimi 

glirUrsen ne verinin? 

Alaylı alaylı gillUmsemek sırası ar
kada§ına getml§ti: 

- Lafla peynir gemisi yUrUmeı: ... 
- G8rilrsilnl 

Aziı: bu ı:Uppe delikanlıya kıı:mak -
tan kendisini e!emndı. Şimdi onun en 
kUçUk hareketlerini bile g8zden kaçır
nııyord•ı . 

Acaba dediğini yapabilecek miydi? 
Eğer kendi bildiği Giller değişmcdly • 
se buna lmk~n yoktu. G8rUşilne bakı -
lırııa değişmemiş olduğunu da g8ster -
mlyor değildl. 

Maclt 4imdi gens kıza yakın olmak, 

Mükiyimlc Kara Ali giircşlerinin çok heyeoa11lı bir antnda 

Dedikodulu serbest güreş seçmele
ri dün Taksim stadyomunda yapıldı. 
Bu arada Dinarlı ile Yunanlı Maksos 
da güreştiler. 

Dün sabah geldiği söylenen Te
kirdağlı Hüseyin ile Molla Arif ve Af
yonlu Süleyman dün güreş zamanında 
ortada görünmediklcrindcn seçmeler
de yalnız Mülayim ile Karnali kar§I
laştılar 

Saat dörtte evvela (87 kilo) ama
tör güreşçilerimiz arasında iki müsa
baka yapıldı. Birincisi milli güreş ta· 
kımımızda Finlandiyahlarla güreşen 
Sait Ahmetlc Sivaslı Abidin arasında 
idi . 

Bir iki denemeden sonra Sait Ahmet 
ikici dakikada rakibini tu5la yendi. 

İkincisi de Bilal Ahmetle Halil ara
sında oldu. 

Her ikisi kuvvetli güreşçilerdi. Bi
rinci devrenin ba§ı Halilin hücumları 
ve neticesiz snltolarilc geçti. Devre so
nuna doğru Bi18.l hakimiyeti ele aldı. 
nitekim bir de tuş yaptısa da ~örülme 
di ve birinci devre berabere sayıldı. 

İkinci ,devre j!Ü?.el ve hevecanlı oJ-

onunla t<mışmak için fırsat bekiıyor -
du. 

* • • 
-24-

- Çocuklar, aklıma çok güzel bir şey 
geldi. 

Bunu söyliycn Gülerdi. 
Çocuklar onun dudaklarının arası -

na bakıyorlar, söyliyeceği şeyleri san
ki söylemeden önce anlamak istiyorlar
dı. 

Güler sözünü şöyle bitirdi: 
- Ben gideyim de fotoğraf makine

sini getireyim, resimleriniı:i çekeyim. 
Çocuklar arasında bir alkış koptu. 

Bir ikisi onunla birlikte gitmek istedi -
ler. Fakat GUler onları çevirdi : · 

- Siz burada bekleyin, ben çabuk 
gelirim ... 

Koşa ko~a merdivenlere va oradan 
da kamarasına gitti. 

Maclt arkadq'ının koiunu sıktı: 
- Tam zamanı ... tyi bak!... 
Dedi ve çocukların Bralarma karıştı 
Glilerin verini t•ıtm-.k ve kilcUkterl 

e~lendlrme't lo::t!•rorrlu. Srvim onu ya· 
rhrrramtcıh, f"lt:ıt diğerleri hemen alışı 
verdiler. 

' 

GU1er f'Prf rre1dllfl ?:~t"Tn•n ı'eHkııııh · 

yı g8rdU, yüzUnUn o hiç sllinmiyen gU- . 

du. Neticede Bilal Ahmet puan hes:ıbl
le galip geldi. 

D!NARLI MEHMET - MAKSOS 
Amatör maçlarından ~onra Dinarlı 

ile Maksos maçına başlandı. Güreş 

müddeti bir saatti. Müsabakanın baş
ları Dinarlının mütemadiyen hasmının 
kolunu kapmak istemesile başladı. 

Beşinci dakikadan sonra oyun cok 
sertleşti. İki taraf tehlikeli vaziyete 
düşmeğe başladılar. 

7 inci dakika Dinarlı cidden güzel 
bir ayak oyunu yaptı fakat Maksos 
çabuk kurtuldu. Biraz sonra Dinarlı 

gene mükemmel bir ayak kaptı Yunan 
1ı bunu da büyük müşkülatla atalata
bildi. Artık Dinarlının hakimiyeti ta
mamen bariz bir şekil almıştı. 

Onuncu dakikada Maksosun başını 
iki bacağının arasına sıkıştıran Dinar
lı rakibini epeyce hırpaladı, bu s•rada· 
müsabakanın bittiğini bile ümit eden
ler olduysa da eski bir kurt olan Yu
nanlı 3 dakika ezildikten sonra kendini 
gene kurtarabildi. Fakat yavaş yava, 
Maksosoun yorulduğu anlaşılıyordu. 

( 1 f;tlt>n 3nvıltıVJ cevfr;.,:z) 

lümseyı§ı bırdenbıre goninmez c1du, 
kaşları çatıldı ve üç dört adım ötede 
duruverdi. 

Macit onu görür görmez eğilerek ve 
gülümseyerek selamlamak istedi. Fa • 
kat Güler yanma gelen Sevimin kolu
na girmiş, başka tarafa bakmıştı . 

Delikanlı, selamının yanda kalma • 
sına sıkılmış, hatta biraz da kıı:armır 
tı. Fakat kendisini çabuk toparladı. 

!Tatta genç kıı:a doğru bir kaç adım a· 
tarak ona bir şeyler söylemek, belki de: 

- Sizi rahatsıı: ettiysem af buyurun 1. 
Demek istedi. 
Güler dönüp onu görmüş. lakin ge

ne gözlerini hemen kaçırmıştı. Ustelik 
Sevimin kulağına iki üç söz sövlemiı; 
yUzUnil Macitten başka tarafa çevire • 
rek hptan köprüsüne doğru yürümür 
til. 

Sevim kilçilklerin yanına dönünce 
onlara bir iki işaret yapmış, bir iki s!z 
söylemişti. O zaman hepsi birde:-ı GU • 
terin arkasından gitmişlerdi. 

Maclt salıncağın ""nında yanval • 
nıı: kalmıştı. Onu g6ren yolcul:ırdan 

ço~u brvık altından gillilyorlar, bir kı• 
mının da kendi kendilerine: 

(Arkası var) 



Halkevleri dergisi: ülkü 
tsTANBxtiL- ı& Oda muaildsi 

(plit), ll. Haberler, D~ llulat.elif 
pU-k11r, 20. Balk umaikial (pllk), 
20,30. Stildyo orkeetralan, 21,30. Son 
haberler. 

Saat 22 dea IODI'& Anadolu ajan
smm gazetelere mahsus havadis ser
visi verilecektir. 

Otbl dQC,.a 437 488 
Olatıeı. 19,42 19,42 
BambDUDUD 3,30 880 
otleDalllUI I! 10 it 19 
lldadl ....... 16,19 16,19 
Üf91D-- 19,4t 19.42 , ........ 21"' 1141 
1-91 uı 2.!3 

Ydm ~ sGalerl tt6 221 
Tllm bla ıtlDJelt 139 138 

Eler • T 
ESRAR 

Yeni Şerlok Holm6$ Ahin Dıhona 
l~sgeca.n~ı Maı:eı ı 

Yaza1ı: Arnaıdtl C.alopuı _ 1 

Çocuk çok MYiDmitti. 
- Sisiale ketJce ber &in çe .... un 1 

diyonlL 
- Bllralnn, dedim. Belki daima u • 

na ihtiyacım olur. 

Vl 

, .•. ,,... ..... ) 
Horoa 'liklette balyan Serp, 

madalya, W'DIOA (Amerika) 
dalya, Ortb (Mebika) brom 

Hafif lildette Haranıi (lla 
altın IDacliJ~ Spetoulcw ( 
cUm8t madalya, Acren (lıveç) 
maclalya. 

Yan orta addette Sııvio ( 
Ja) altm madalya. lluradl C 
18) sflmtlt. madalya, Petenoa 
marb) brons mattaiya. 

Orta sıklette Despeaux c·-·
tm ınaclalya, 'tlller (Norns) 
ma4alya, Rmareal (Arjantin) 
madalya. 

Yan alır sıklette Michelot 
N) .ıtm madalya, Voct ( 
sthnlt madmlyiı, RlafgUone ( 
tin) bronz madalya. 

Alır sıklette Runıe {'AJıılldl,
tm meda1ya Lcwen (Arjantin) 
ma~. Nfehen (ffoneç) 
dalya. 

AVUSTURY»\ - ITALYA 
NASIL OLDU! 



lstanhul Valiliğinden : 
1 rabzon - Ağrı transit yolunun ı:.rzurum vilayeti dahilindek, 

'"CUlftııın - Kop kıımnun 0+-000 dan 14+031 inci kilometresine ka· 
olan kısımlardaki ,ose inpatiyle bu )olun 38 ine. kilometresinde 

'kuabıyık köprüsü ve Erzurum - Ağrı yolunun Erzurumdan ifr 
82 : 350 inci kilometreıine kadar olan muhte!if mahııller:leki 

İnfaab ile bu yolun 46+ 832 nci kilomelresindek~ Bad.ic van ve 
.725 inci kilometresindeki Ugum ve S0+07t inci kilometresindeki 

köprüleriyle tuse in9aatı ilanlarındaki noksanlık do1ay.siyle ye· 
n eksiltmeye konulnnt,tur 
1) Bu İf lerin bedeli ket fi yüz elli bet bin lira .:lört b.'"Uruf. 
2) - Bu ite ait ıartuame ve evrakı fenniye ıunlardır: 
A.) Eksiltme ıartnamesi B mukavelename, C Bayındırhk işleri 

et ıartnamesi, E hususi ve fenni ıartname, F tah1ili fiyat ve ketif 
lıüli.sa cetvelleri ve ıose ve kum laf grafik ve mesafe cedveli. 

istekliler bu fartnameleri ve evrakı fenniyeyi 175 kurut bedeJ 
ıbilinde Erzunım N af~a müdürlüğünden alabilirler; ve lata1"lbul 

t 4rıkara Nafia müdürlerine gönderile1 .. nüshalarmda olruyabif:rler. 
3) Eksiltme 21 .8.19~6 cuma günü saat 16 da En.urum vilayeti 

fia dairesinde yapılacaktır. 
4) Eksiltme kapal. 2arf usuliyle olacakbr. 
5) Eksiltmeye girebilmek için dokuı bin liralık muvakkat temi· 

l verilmesi ve hunden bqka Ticaret Odası vesik:.sını haiz olup 
l~rmesi lazımdır 

ô) Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede vazılı saatten bir 
t f!vveline kadar Erzurum vilayeti Nafia müdür!i!ğür.e götürüle· 
eıuiltme komı~yonu rdsliğine makbuz mukabili~cle verilecektir. 

llıt,ı ile gönderiien mektuplarınnihayet üçüncü m~Jde:le yazıll sa• 
kddar gelmit u!muı ve dıı zarfın mühür mumu He iyic~ kapatıl· 

• 14 olması li.zımd•r. Postada olacak gecikmeler kabn~ edilmez. 

i) Eksiltmeye girebilmek için istekhlerin resmi !lazete:uin 3297 
)'ılı nüshasında cıkan talimatnameye tevfikan Ndia VekaletirJden 
ihsal edtlmi• yol Jıiiteahhit ehliyet vesikasını ha!7 oln:aları lizrm· 
. (103) 

Yozgat Valiliğinden: 
1 - Yerköy - Yozıat yolu üzerinde yapııacak tamirat kapalı 7arf 
li:rJe eksiltmeye- konmuı olup keıif bedeli (16319) lira (28) ku• 
t\O 

J. - Bu ite .ıit prtLame ve evru ıunlardrrı 
A - Eluiltme prtnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındrrlık iıleri ıenel prhıameıi. 
D - Tesviyeyi turaLiye tose ve kigir inıaata ait fennl ıartna· 

E - Ocak ve yolun vaziyetini göıteıir grafik. 
F - Tahlili fiyat ve rayiç 

J . - Keıif ve ketif hülasası. 
H - Hususi prtnanw. 

Bu evrak Ankara ve Yozeat Nafi•. müdürlükle .. inde bP.delsiz o· 
tl\k görülebilir. 

~ - Ek.ailtm-.: 17 /8/!936 pazarteaı günü saat 14 de vilayet en 
"1e:-ı oda11nda kapalı nrf usuliyle yapılacaktır. 

· ı - Eksiltmeye girebilm~k için '}'c 7,5 hesabiyle (1223) lira 
'6) ku~t muvakkat teminat \·eri!meai B~yındırlık Bakanlığının eh· 

• etinı haiz bului.ımuı Tic•ret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair v~ 
ibrazı ıarttır 

S-Teklif m~ktupları üçüncii madc:.edeki saatte:ı bir sao.t evveli· 
ka.dar encümen odasında eksiltme komisyonu reuliğirae makbul 
tthilinde veriiecektir Vilayet encümeni namma ~önderilccelc 

lif mektuplan muayyer. saate IAdar gelmit olması ve ~., zarfla 
lQühür mumu \le kapa.tılmıf olması .cabeder. Postada c;lan gecik· 

l,r kabul edilcıez. (110) 

· ~iyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden 

Siyasal Bilgiler okuluna garme şarllan: 
Okula namzet kaydına 17 ağustosta baılanacaktır. 
Cirınek için lise~ bitimıit ve olgunluk imtihannh vermiı olmak 

dır. Bu ıarh haiz olanlardan yapılacak müıabaka imtihanın 
~uvaffak olanlar parasız yatılı olarak alınacaktır. Namzet kay· 
lıtanbulda Yıldızda Siyasal Bilıgiler okulunda, Ankarada Siya-

• Bilgiler okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretile Dil 
\tih Fakültesinde yapılır. Müsabaka imtihanı aynı 1amanda hem 
tıbulda, hem Anl:&Tada yapılacaktır. Kaydolunmak ve fazla ma 
at almak için 17 ağustostan itibaren her pazartesi ve perşembe 

illeri aaat on bet buçuğa kadar lstanbulda okula, Ankarada Dil 
\tih Fakültesine müracaat edilmesi. (231) 

. ~-------------~--~----------~--------
't a~bul deniz ticaret müdürlüğünden: 
~ Köstenceden 9000: Yamadan 3700, Burgazdan 300 ki ceman 
""UO göçmenin 22 ağustos 936 tarihinden itibaren azam~ H:i ay 
fında T uzbya nakilleri pazarlıkla ekıiltmeye konmu§tur. Bedeli 
tnımen SOOCD liradn. Nakliyeyi de.-uhte etmek istiyenlerin yiiz· 

'1,5 teminatı muvakkatesi olan 3750 liranın yatırıldı~ma dair 
~huz veya banka mcktubile pazarlık günü olan 17-~936 pa· 

•i san.t 14 ele Galatada Deniz Ticareti müdürlüğündeki komis· 
•e ıartnameyi görmek istiyenlerin müdüriyet fen heyeti riyase-

lllüracaatlan. .(394), 

1 
Istanbul Komutanlığı 

Satınalma Kom.iıyonu llinlan 

Ordu sıhhi iht~;tacı olan 17 ka· 
!em malzeme 24 - 9 - 936 per 
ıembe günü ıaat J 4 d~ açık eksilt• 
me ile satın alınacakt.r Muham· 
men tutarı 2194 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyom:muzJı. görüle 
bili • steklilerin t 65 liralık ilk le 
minat makbuz veya m'ktuplariyl~ 
birlik1e belli gün ve ıaatt~ Fındılr 
hda satın alma ~omisyonun& gel· 
meieri. ( 62) (13'"ı) 

• • • 
urdu sıhhi iht.\ ::ı cı #.Iaı. 8 kalen 

malzeme 24 EyltJ 936 tJer,e?Dbt 
gün:i saat 14,30 da açık eksi:tme 
ile satın alınacakt,1. Muhammen 
tuta :ı 2395 liredrr. Şa::-tnamesi heı 
gün komisyonumuzda görülebilir 
isteklilerin 180 liralık ilk temınat 
makbuz veya mektuplariyle bera 
ber Lelli gün ve ıtaatte F.ndıklıdr 
Komutanlık satın alma komisvo 
nuna gelmeleri. \63) (137) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı c,lan 14 ka• 

lem ispenciyari malzemesi 24 Ey 
lul ~36 pertembe günli sa.at 15 de 
ihalesi açık eksiltme ile yapılacak 
hr. Muhammen tutarı 2852 lira 
dır. Şartnamesi her gün l:om:ıyo• 
numuzda görüleC'Hir. İ!t~klilerir 
214 liralık ilk teminat mokbu .. ve 
ya mektuplariyle ,erat>er belli gür . 
ve saatte Fındıki.da Komutanlı). 

• satmalma kom;sy~ınunl\ gelmeleri 
(64) (138) 

• 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı o

lan 2135 ton levamarin kömürünürı 
25/ 8/ 1936 salı günü saat 15 de ka· 
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. Mu. 
hammen tutan 28288 lira 75 kurut
tur. ilk teminab 2121 lira 66 kurut 
tur. Şartname ve evsafı her gün ko· 

ve Limonları .· işletme 1! Devlet Demiryolları 
Umum idar esi~ .i!an /arı · .f 

Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve otomotris ate§ tuğla· 
ları 28/ 9/1936 pazarte'Jİ günü saat 15, 30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 112S liralık muvakat teminat ile bnu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 1936 g. 3297 No. h 
nüshasında intişar etmiı olan tatim:ıtname dairesinde alınmıt vesika 
ve tekliflerini ayni gü11 saat 14.30 a k;-.ciar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, 
Haydarpa§ada tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. (241). 

Kültür Bakanlığından: 
Bölge Sanat okultaı iyle Ankara ln§aat usta okuluna sınavla pa

rasız yatılı talebe alınacaktır. 

Sınav 17 / 8/ 1936 .arihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır. 
Sınava girebilmek için aşağıdaki §artla.-ı haiz olmak lazımdır. 

1 - Türk olmalar. 

2 - 13 yatından küçük. 17 yaşından büyük olmamalan. 
3 - En az bet sınıflı bir ilk okuldan diploma almıt olmalan 

§arttır. isteklilerin bir dilekçe, ası rapor.ı, nüfuı tezkeresi ve ilk olmL 
dan aldıkları diploma veya bugüu bulundukları okuldan alacaklan 
belge ve üç tane belge fotoğraflariyle birlikte ıınavdan en çok b~ 
gün önceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek nam. 
zet kaydolunmaları Iaxımdır "343., (277) 

,. 
... ··/ . / . 

if~k:C~!.!iiğ~ ·ııanları : ~ s.tan~~ı:ı~«~~rıP.·~~ 
Değeri 

Lira K. 

3109 37 

pey parcuı 
Lira K. 

233 18 Eciirnekapı : Acıçe§mede tramvay caddesin'9 
bir taıafında harap hamam diic 
tarafında Nafizin aher bahçeli. 
vakfa ait arsalar, Tataroğlu arar 
sı, kasap Halim bahçea\, Terli~ 
Hüsnü bahçesi ve terlikçi Ahmel 
vereselerine ait arsa ile mahdat 
1243, 75 metre murabbaındaki ha" 
cı Muhittin camii arsast. (526) 

misyonda görülebileceği gibi 142 391 43 29 35 Yedikule : lmrahur mahallesi ve C"eddeainde 
ı ..- kunıt mukabilinde de ahnabilli. Is. ~__...--.--....~·~~~-~-~~-~eski - 101, yeni - 107 No. lı •• lUl 

teldilerin belli gün ve ihale aatin- metre arsanın tamaı. (5550) : 
den en az bir saat evveline kadar ille 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını Fındıklıda Satmalma 
komisyonu ba§kanlığma venneleri. 

(212) 
.J • • 

Çatalca Mat. Mv. Eratmm ihtiya• 
cı olan on bir bin kilo sade yağma 
verilen fiat makamca pahalı görül
düğünden tekrar kapalı zarfla 25/ 
8/ 1936 salı günü saat 15,30 da iha-

800 00 60 00 

1057 00 7!> 28 

Balat 

Unkapanı 

: Hacı Isa mahallesinde Yeni cad .. 
dede eski - 2, yeni - 6 No. lı 
üç katlı evin \amamı. "(5914) 

: Papaszade Mustafa E. mahall~ 
sinde Kapandakik caddesinde er 
ki - 20, yeni - 28 No. lı dükkr 
nın tamamı. ( 4266) 1 

Yukarda yazılı l'!lallar aattl -nak üzere 15 gün müc!detle açdt 
arttırmaya ç.ıkarılmııtır lhaleıi 24 8 936 pazartesi saat 15 iti 
komisyonda yapılacakhr. lıteklilerin Mahlulat kalemine eelmeleri. 

(264)' 

lesi yapılacaktır. Muhammen tutarı ---~ --

( 8800) lira olup ilk teminab 660 1 • • 1 
liradır. Şartnamesi her gün görülebi-

lir. isteklilerin ilk teminat mektup :..;;;;;-iiiiiiiiiiiiiilliiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.----------------~-~ 
veya makbuzlariyle beraber belli gün Şartnameıi mucibi'nce 30.000 adet üzüm çuvalı 25/ 8/ 936 tarıhi~ 
ve ihale saatinden en az bir saat ne rastlıyan salı ıünü sı&at 11 de pazarhklö satın alınacaktır. lıtek\t. 
evveline kadar teklif mektuplarını lerin f&rlnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin 
Fındıklıda Komutanlık satmalma olunan gün ve saatte % 1:5 güvenme parasiyle birlikte Kabatqta lnhi· 
komisyonuna vem'leleri. (215) sarlar levuım ve mübayaat ıubesi müdürlüğündeki alım komisyonu~ 

• • • 
Gümüt suyu hastahanesi için 

350 ton Komutanlık kararıahı 
için 50 ton ki hepşi 400 ton kok 
kömürü satın alınacaktır. •halesi 
26 - 8 - 936 çarıamba gunu 
saat 14 de kapalı zarfla yapıla· 
caktır. Muhammen tutarı 7200 
liradır. Şartnamesi her gün Ko 
misyonumuzda görülebilir. 540 li: 
ralık ilk teminat makbuz veyJl 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 
kanı.ınun 2, 3 cü m~delerindeki 
vesaikle beraber ihaleden en az 
bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermele 
rı. (225) 

'!' •• 

Gümüt suyu hastahanesi ihti 
yacı olan 100 ton kırıple kömürü 
26 - S - 1936 çartamba günii 
saat 14,30 da aç..k eksiltme He 
ihalesi yapılacakbr. Muhammen 

na müracaatları. "282,, 

5288 
2382 
4143 

Kilo 70 lik çivi 
,, 60 lık ,, 
,, 50 lik ., 

Şatuamesi mucibince. 

• 

Yukarıda eb'at ve miktarı yaz1lı çivi 26/Vlll/ 1936 tarihine ruf
lıyan çarşamba gföıü saat 15 de pazarlıkla ıalın alınacaktır. 

İsteklilerin prtnamelerini görmek üzere ve her gün ve pazarlılC 
için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabataıta inhisarlar Levazım ve Mübayaat fubesi Müdürlüğündeki 
alım Komisyonuna müracaatlan. (238) 

tutarı 1600 liradır. Şartnamesi nacaktır. lhaleıi,açık eksiltme ile 
her gün komisyonumuzda görüle· 26 8 936 çarıt\mba günü ıaat 
bilir. isteklilerin 1~0 lir~lık ille 15 de yaılacaktır. Muhammen 
teminat makbuz veya mekıup!a tutarı 2~5 liradır. Şartnamesi her 
rile beraber belli günde vakti mu gün komisyonumuzd1 görülebilir, 
ayyeninde Fındıkltda komutanhl~ isteklilerin 19 liralık teminat mak
satın alma komiıyonuna gelme1e- buz eya mektuplarile beraber iha-
ri. (226) le günü vakti muayyeninde Fm-

:) • ti- dıklıda komutanlık aabn alma ko-
Gümüı suyu hastahanesi için misyonuna gelmeleri. (227)., 

7000 kilo meM köw.\lr\\ _utı~ al~-

\ 



ABONE ŞARTLAR/ 

Memleketlm!zde 
Yabııncı yerlere 
Posta birliğine l 
girmlyen yerlere { 

Yıllılt e aylılı: 8 aylık 

23~ 

fOO 

roo 

Aylık 

110 
ıro 

180 

TOrktyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılI1' . 

YAZJ VE YONETIM YERi: 

lsta.nbul, Ankara Caddest. l \'A&l'I yurdu) 

2~370 pdare: 
l Yazı tşl ert: Telefon 

Telgraf adresi ; K UUUN 

Po.ııta kutuau No. te 
........._~ 
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z Li • s rsa 
(Yatı, 

rke i en: 
' === 

20 ağu~tostaıı itibaten kayıt muamelesine- başlanaca~tır. -= mızdan küçük esnafımıza ve bilumum işçilerimize ve Boğazda erken işi olanlara hizmet mak·. 

Gündüz) Köprüden sabahla.rı saat 6 ,20 ve 7, 1 O da Rumeli ve Anadolu cihetlerine kalkan postaları· 

Yıllık yatı \;creti 185 gündüz ücreti 35 lira1tr. Me~ur, kar. sadile gidip gelme bilet~erde yüzde elli fevkalade tenz;rn.tlı tarifemizin her gün için bili istis· 
deş çocuklara ayrıca tenzilat yapmr. Bu yıl fon k..sm. da açı 1 na tatbik edilmekte olduğu ilan olunur. 

:::~~1:dt~.~;ti~ r;:~!r 1 i::~~;: :~at:~!~d~:lt;~~ laB:~~~:!a::~ ~lfü~mllllllllllllnll!mffilllllllllllll!ml~lu~ll!lınlmlmllllllmrn~ml\llllllllllllllllllllllllmlllllllillllllllll\llll\llllmllllill\1111\lllmllmlllllll~llIBll!l!ITT!lllttiillllllmllmmllmllllmll\llllmlm~&ınffiü]\illlmınl!llll~Ulilll~ll 
ğından gere1' eski talebenin gereiue yeni kayded~Iecek ' ale· I· Avusturya ~SEN JORJ KIZ MEKTEBi,, _. 

••be1n1i1n1v1a1kt.ir1.:11e.ı11se•dıiıre1kt•ö•rı1u1ğ1ü1n0e1m11ür1a1c1a1a1tı=aı~z1. mmmcr=ı;is~>2!1 K;I L E y L l _ N E H A R I 
lstabul ili baytar direktörlÜğünden: 1 Tedrioat U.aru ~= o~~:::...~:k;~ra:o~...:,~...,., lng;lizce. 

Ziraat Vekaleti Merinos yetiştirme merkez teşkilatı için satın ah Kayıtlar 21 Ağustostan itibaren Cumar tesi ve P azar günlerinden maada her gü n saat 9-1 re kadar 

cak bir tane Respirasyon aleti bir tane Deforden -cihazı ve bir tane !:'MM ikmal imtihanlan 14 Eyluldedir. Ders baJlangıcı 15 Eyliildür. 

hayvan yemlerini un yapacak küçük laboratuvar değirmeni açık ek· 
silmeye çıkarılmıştır. Bu işin muvakkat teminatı 214 i.ira olarak 
tahmin edilmiştir. Bu işin ihalesi 26 ağustos 1936 çarşamba günü 
ıaat 15 de İstanbul vilayeti muhasebeciliğinde toplanacak komis
yonda yapılacaktır. İstekli olanlar şartnameleri parasız olarak İs · 
tanbul Vilayeti Baytar işleri Direktörlüğünden ahıbilider (130) 

4 . 

'1 

~ 
rrürkiye Cunıhuriyeti . 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarından : 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bulunduran 
tüccarlar idaremizin deposu veya malumatı haricinde kalmış 
mevcutlannı 1 beyanname ile idaremize bildirmek mecburi· 
yetindedirler. • 

Bu beyannameleri alniak için tüccann lstanbulda ldaremi 
ze, Anadoluda 1936 mahsulü için tesellüm merkezi olarak ilan 
edilen Ziraat Bankası §ube veya sandıklarına müracaatlan la
zımdır. Beyannamelerin en geç 1 eylül 1936 salı günü akşa· 
mma kadar doldurularak alındıklan yerlere iade edilmesi lü· 
zumu ..tebliğ olunur. Aksi halde ileride verilecek kararlarda 
beyannameye ithal edilmiyen afyonlar hiç bir şekilde nazarı 
itibare almmıyacaktır. (396) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bu lunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan W markasın ı arayın ı z 

Usküdar Kız Sanat Okulu 
Direktörl üğünden: 

15 - 8 - 936 daıı başlıyarak okula yatılı ve gündüzlü talebe 
alınacaktır. Okula ilk ve orta okullardan mezun olanlar alınır. İlk 
okulu bitirenler için tahsil müddeti beş sene, orta okulu bitirenler 
için Hti senedir. Yatıl ı ücrl'ti 3 partide alınmak üzere 2GO Jiradır 
İşyar çocuklarından 7o l O ve kardeş talebeden '/o 15 eksik ealınır. Yazıl 
mak ıçin pazartesi ve perşembe günleı i 9 dan beşe kadar okula 
başvurmalıdır. (345) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevenglı 

.. 

/ 

u .. kü KUMBA Yarın KASA, 
öbürgün ANKA olur. 

~~~~~~-~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
[stanbul Jandarma satınalma komisyonund.an: .. ve"' 
ı - Jandarma d ikim evi ıçin satın ;ılınacak ola'- ve aşağıda mikdar, ~ahmiıı bedelleri ve ;Ik gıı 

mele.·: yazılı bulur,.an alt ı t alem malzeme açık elCsiltmeye küıı.ılmu~tur . ıııi~' 
2 - Eksiltme' 20/ 8 .'936 perşembe :>t..at on beşte Gedikpaşada janaarm: dikimevi binasındal: i )<o 

yonumuzda yapılL'~aktıı Şart kağıdı he.,. gün komisyonumu~da görülebilir. . iıt 
:; - Eksi ltmeye kor.ulan malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi, bir veya birkaç ka.leJ1lıtl 

ayrı :\YTI isteklilere de ihalesi caizdir. ı11e1" 
4 - İsteklile · in eks,!tecekleri kalemlere ait ilk teminat vezne makbuzu veya banka ı~cf a tet 

tubiy .e kaııund<- yazılı 6a~ı belgeleri de Leraber belli gün ve saatte komisy.:mumuza gelmele~i. (95~e1i 
Mulzeme ismi Millaarı Olçüsii BehPrine tah. Tutarı ilk giitJC

61 
O th mat halkalı di~ğme 126882 Aded 0.7C 888,17 GG,

50 
Kü;ük mat halka!1 düğmt 29932 ,, 0,60 179,59 13-

2
4 

Küçük kopça 41460 Çift 0.20 ~2,92 6·
0
a 

Çinko düğme 306273 Aded 0,13 398,15 S~ 3,, 
Pamalon tokaq 33~14 ,, 0,6C 203,48 1 ·~ 
Silindirlenmiş ka r.aviçe. 520 Metre 30100 156,00 11• 

190&,31 


