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Bu ıcupondan yediıını birik· f 
tiren okuyucumuz KURUN do•! 

toruna kendini parasız muayr 1 
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Afil/et meclisjnin evvelki günkü heyecanlı toplantısından intibalar: Başbakan ismet lnönü nutuk söylerken 
Dış Bakanı Bay Rüştü Aras nutuk söylerken ... 

- Saylav/ar -

kamut'!-yda H~yecanlı 1 ispanyada ik ara 
Bır Hadıse 

kanlı muhare 
ras CI 

leamutay iki gün süren fevkalade! 
~lantıımda J3oğazlar mukavelesi ile 
1'tı lllukavelenin tatbikatına ait kanun

tasdik etti. Ayni zamanda-bu fır -
~~n istifade edilerek yeni mukave -
~ tasdik ve tatbiki ile ba§lıyacak o

Yeni devredeki umumi ve milli si -
haetinıiz tesbit edildi. 

Refik İnce ~amutayın en kudretli ve 
çahıkan unsurlarından biridir. Herhan
gi bir müzakere mevzuu üzerinde söy -
lediği mütalcalardan daima istifade edi• 
lir. Bu itibarla Montrö mukavelesi do • 
layısile meclis kürsüsünden yaptığı tah
liller de gerçekten değerli ve istifadeli 
idi. Yalnız sayın saylav söz söyler -
ken Lozan mukavelesine imza koymuı 
olan devletlerden olduğu halde Mon -
trö milzakerelerine iıtirak etmemiş bu-

e er 
~--~~--------------~--~~~- -~- -

21 Italqan taqgaresinden 18 i F asta 
ii.siler tarafında yere indiler Onun için böyle tamamen yeni bir 

~raJc ve ilerleme noktasına ayak basar 
'Ql bir taraftan Baıbakan İsmet tnönU
~·.diğer taraftan Dıı iıleri bakanı Dr. 
e.fık Rüttil Arasın sözlerinden ve Ka• 
~tayda geçen müzakerelerden çıkar • 
dt 'ttrnız manaları gözden geçirmek !ay

lunan ~~aı~:~;:ti:a~:e~:~~~tırı::~:k: ltalyan tayyarelerinin asilere yardıma gitmeleri 
;;~e~~:en~:~::ı!i~:~:::;::~!ı:~\:d~i~ Fransada büyük · heyecan uyandırdı. Fransız 
:~:!':d~;~~:sının ortadan kalkmasını meclisinde Hariciye Nazırı bayanatta bulundu sız olmasa gerektir. 

ltamutayda Montrö mukavelesinden 
b:-lııcden millet vekillerinin hemen hep
~bu mühim arsıulusal vesikanın türlü 

~üz ettirdil;r. Elde edilm muriffa· 
I' t lt neticesinin bilyükJOfUne g6re ge· 
~ &üyük önder AtatUrk'e, gerek hil -
t ete karşı duydukları minnet ve şük
~ıı hislerini gösterdiler. Kürsüye çı -
liı il rttcb'uslann söyledikleri sözler mec
ltıı·tarafından büyük bir dikkatle din -

01 
'Yordu, yer yer heyecanlı tezahürat 

.;;!Ordu. Gilzel sözler ve hükümler ü
tı 1llde tiddetli alkıflar müzakere salo-

Tarzında bir söz söyledi. Bu sözün 

ifade ettiği ma~ayı ~nlamak_icsin o da - Madrit şehrine 78 kilometro kadar yaklaşmışlar 

llııun havasını sarsıyordu. 
ta \' alnız meb'uslardan Refik İnce, söz 
d l'lcrken dikkate değer bir tezahür ol
~· ~u tezahür Kamutay müzakereleri 
bi "1nda zihinleri iıgal eden mühim 
~ ~Uğüm noktasmı aydınlattığı için 

Türk milleti bir tek adam haline ıire • 
rek glSzlerl ile görmeli ve kulaklan ile 
itletmeli idi. Zira meclis azalan hep bir
den Refik lnce'nin kullandığı "endişe'' 
kelimesini işitir işitmez harekete geç -
miş: 

- Hayır, hayır 1 Endişe yok! Hiç bir 
ıeyden endişemiz yok 1,, 

Sözleri bir gulgule ıeklinde bütün 
salonu doldurmuıtu. 

Hakikat halde Refik İncenin "endi-
şe., kelimesini "dikkat., mefhumunu ifa· 
de etmek için kullandığı belli idi. Fakat 
Kamutay azalan velev ki yanlış bir ifa-
de yüzünden yanlı§ telakkilere meydan T 1• 1 

. . k . . .. .. 
ASIM US ea un o mamak ıçm endını olduren 

(Sonu Sa. 8 ıü. 3) 

bir asi zabiti ve ispanya havalarmda 

~e biraz: durmak isteriz. 

Bay Muhittin üstündağ'ın beyanatı QJimpiyat 
l<ırk gün kırk gec eğlen- ,, · 
celeri bugün başlıyor Dun açıldı 
bYapılacak eğlence ve müsa
akaların kati programını 

neşrediyoruz 
~ıuıı bir zamandanberi hususi bir 
~ te tarafından hazırlanan Kırk 
'tız-k gece !stanbul eğlencelerinin 
~ ~ırlıkları bitmiştir. 

4 tltıvalin ilk haftası bugün saat 
~ Ba.kırköyünde Veliefendi çayı
~apılacak olan at yarışlarile açı-

r. 

~~.bu münasebetle vali ve beledi
L~"181 Muhittin Üstündağ kendisile 
'~bir muharririmize şunları söy 

§tır: 
,, 

1'ıt~ Turizm cereyanının harp so- -
~"ı.ıı ?ıberi kazan.dığı ehemmiyet ma
~ Ur ıt1 •ız tl . b. b. . 
.. ~ • '"' 1• c erı ır ırıne daha ya--
'ıtt .;,,' /u.:h.ıtmak bilhassa hars tıe gü
~le,.~ Cltlar aahasınd.9 vücuda getir
•e,.elc' eserleri yek.diğerlerine göste-

'1~Wc tema8 ve rekabr.tleriıl 

f Sonu Sa. 8 ıü. 4). Bay Muhittin Oıtünde; 

B. Hitler bir nu
tuk söyledi. Bun-· 
dan sonra 52mil
letin sporcuları 

bir geçit resmi 
yapılar 

Güreşçilerimiz ilk mü· 
sabakalarını bugün 

yapacaklar 
(Yazısı 1inci so.yıfamızda) 

1 tal yan tayyareJeri 
(Ya..."18ı ! inci Sayıfada) 

,, 



ispanyada iki taraf arasında 
kanlı muharebeler 

Valiler arasında ye 
tebeddüller yapıld 

diler. 

21 ltalqan taqyaresinden 18 i F asta 
llsiler tarafında yere indiler 

Ankara, 1 (Telefonla) - Valiler a
rasında bazı tebcddüller yapıldı. Bu a
rada Erzurum valisi Bay Etem Balıke
sirc, Balıkesir vaJisi Bay Salim Boluya, 
Bolu valisi Bay Cemal Maraşa, Maraş 
vafüi Bay Mustafa Adli Kayscriye, Kay 
seri valisi Bay Nazmi Sivasa, Yozgatı 

valisi Bay Baran Erzuruma tayin edil -1 

ve 

Bundan başka İstanbul cm 
dürlüğü birinci şube müdürü 
ran İstanbul emniyet müdür 
ğine, İstanbul emniyet müfe 
den B. Ekrem birinci §Ube m· 
ne, müfettişlerden B. Mehmet 
şube müdürlüğüne tayin edil 

Gizli bir görü Almanya 
ltalya Almanlarta, Avustur 

Beşler konferansına işti- ltalyanlar arasında 
. Barcclone, l (A.A.} - Katalonya 

Jluk\imcti istifa etmiştir. Katalonya 
parliimcntosu ba§kanı Bay Yuan Ka
zanovaa yeni kabineyi teşkilc memur 
edilmiştir. 

Bay Kompanis matbua\a verdiği 

beyanatta daha aeniş ölısüde siyasi e
saslara dayanacak bir kabinenin teşc;k
külüne fırsat verebilmek üzere istita 
ettiğini söylemi~tir. 

Faris, 1 (A.A.) - Bir 1spanyol §ah 
siyeti, Burgosda bir milli müdafaa bir
liği teşekkül ettiğini resmen hariciye 
nezaretine bildirmiştir. 

Hariciye nezareti bu bildiriğe hiç 
bir cevap vermemiştir. 

Ayni tebligatın Londraya, Roma}a, 
ve daha başka hükumet merkezlerine 
de yapıldığı haber alınmıştır. 

ECNEBİLER KAÇIYOR 
Ccbelüttarık, 1 (A.A.) - Malaga

dan buraya 52 İngiliz mUltecisi gel· 
miştir. Bunlar Malagada komünistle
rin bütün faşistleri ve ailelerini kurşu
na dizmekte olduklarım söylemişler • 
dir. 

Malagadan Orana 40 mülteci gel
mİ§tir. 

Amerika sefiri Vaşingtona bir tel
graf çekerek 160 Amerikalının Valen· 
cia'ya müteveccihen yolda olduklarım 
ve orada Quincy kruvazörüne binecek 
lerini bildirmiştir. 
İTALYA, BA§KA DEVLETİN DA
HİL! İŞLERİNE KARIŞAMAZ 
Paris, 1 (A.A.) - Paris gazeteleri, 

İtalyan tayyarelerinin İspanyol asile
rine yardım etmeleri meselesine karşı 
büyük bir alaka göstermektedirler. 

S.:>l cenah gazeteleri, yalnız bir ta
rafa yardım edilmesinin müsamaha e
dilemez bir hareket olduğunu yazmak
ta, sağ cenah gazeteleri ise her hangi 
bir tarafa yardımda bulunmak suretilc 
bu gibi yardımları teşci edecek mahi
yette harekette bulunulmasının ne dc
;cce vahim olacağını vukuatın isbat 
etmiş olduğunu kaydetmekte ve bu 
husus hakkında Pcrtinax, Echo de 
Paris gazetelerinde şöyle denmekte
dir: 

Artık İtalya, dahili bir cidalc açık· 
tan açığa iştirak etmiş bulunuyor. A
caba, Musolini ile isyan reisleri arasın 
da bir anlaşma mı var? 1923 ve 1926 
senelerinde duçe ile Primo de Rivcra
run müşterek bir siyaset vücuda getir
meğe çalışmış olduklarını unutmamak 
llzımdır. 

Pertinax, Almanyamn İspanyol asi 
Ierinc karşı göstermekte olduğu sem
pati dolayısile de endi~e izhar etmekte 
v general San Jurjonun eylül ayında 

Berline yapmış olduğu seyahati hatır
latmaktadır. 

Mu~ıaileyh, ilaveten diyor ki: 
Perşembcdenbcri Fransa hariciye 

nezareti, İngiliz hariciye nezaretine 
mutlak bir bitaraflık muhafaza ede
ceklerine dair Fransa - İngiltere ve 
İtalyanın mü~tcrek bir beyanname ncş 
retmeleri teklifini kabul f'ttirmeğe uğ
raşmıştır. 

Bu teklife müteallik proje kabul e
dilmiştir. Zannolunduğuna göre İngi
lizler böyle bir beyannamenin taahhilt 
hilafına hareket eden devle•i taahhüdü 
yerine getirrtıcğc icbar etmek manasını 
tazammun edebileceği korkusu ile bir 
tak m itirazlar ileri sürmilşlerdir 

Pertinax'ın bu mütalealarını teyit 
eden madam Tabouis, Oeuvre gazcte
liinde diyor ki: 
~ akş&uı 'CU yüksek şahGıyetlcr 

Franko ile Muıolini arasında bir an
Jaşma mevcut olması ihtimaline kail 
bulunuyorlardı. Bu itilafa göre Port -
Mahon (Minork adasının merkezidir) 

cek ve bu suretle Marsilya ile Cezair f 
arasındaki münakalat tehlikeye maruz 
kalacaktır. 

İTALYAN TAYYARELERİ NASIL 
İNMİŞLER? 

Rahat, 1 (A.A.) - İtalyan tayya
relerinin mecburi surette karaya inme· 
leri hadisesi hakkında aşağıdaki yeni 
matCımat verilmektedir: 

1spanyol sivil muhafızları müfreze
leri dün hududu geçmek ve imdat işa
reti veren "Savoia., ismindeki tayya -
reye yaklaşmak istemişlerse de Fran
sız muhafızları kendilerine geri dön -
mclcrini ihtar etmişlerdir. 

Bu kuvvetlerin şefi yüzbaşı Giliber 
ti İspanyol toprağına inmiş olduğun
dan katiyen emin bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Mumaileyh, idaresindeki heyete hu 
susi bir İtalyan kumpanyası tarafın
dan İspanyol asilerine malzeme vermek 
için para verilmiş olduğunu ilave et
miştir. 

General Denain tahkikata devam et
mektedir. 

İtalyan tayyarecileri, İtalyan gene
ral Konsolosunun müdahalede bulun
masını istemişlerdir. 

İKİ TARAF DA TAARRUZ HA
ZIRLIGINDA 

Hendaye, 1 (A.A.) - Asilerin sa
hile karşı büyük bir hareket yapmağa 
nazırıanmakta oıouKıan aoyıenriıexte· 

dir. Bu hareket yiyecek ve mühimmat 
tedariki noktai nazarından son derece 
mühimdir. 

En ziyade Saint Sebaatien ve Bil· 
bao geçitlerinin asilerin taarruzlanna 
uğraması ihtimali vardır. 

HükOmct kuvvetleri Oyorzuna kar 
şı bir taarruz hazırlamakta ve tanklar 
tahşit etmektedirler. 
BİTARAF SİYASI MAHAFlLDE 

HEYECAN 
Paris, 1 (A.A.) - İtalyan tayyare

leri meselesi, bitaraf milletlerin siyasi 
mahafilinde büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. 

Hariciye nazırı Yvon Delbos, bu 
sabah hariciye nezaretine itimatnamc
sini tevdi etmiş olan yeni İspanyol se
firi Bay A lvaro de Al bornoz ile ilk bir 
görüşme yapmıştır. 

Brüksel, 1 (A.A.} - Siyasi mar.a -
fil, Raxiste (Belçika faşist fırkası) 

fırkanın gazeteleri tarafından Belçika 
fabrikalarının İspanyaya silah satmıt 
olduğuna dair verilmiş olan haber do
layısile büyül: bir heyecan içindcdiı. 
FRANSIZ KABİNESİ NE DÜŞÜ

NÜYOR 
Paris, 1 (A.A.) - Fransız kabine

si bu sabah toplanmıştır. Nazırlar, dün 
akşam Bay Yvon de Delbos tarafından 
mebusan meclisinde yapılmış olan be
yanatı tasvip ctmi§lerdir. 

İSPANYA BAŞVEKİLİ V AZlYE
TİN İYİLİCi1NDEN BAHSEDYOR 

Madrit, 1 (A.A.) - Başvekil Bay 
Giral hükumet kuvvetlerinin vaziyeti
nin her tarafta gayet iyi ,,lduğunu söy 
}emiştir. 

Valencia Madrite erzak ve mühim
mat yetiştirmek için büyüle gayretler 
sarfctmektcdir. Hükumetin harp gc -
11ilcri Majork adasında kain Balmayi 
Saragossc, Hucslvt, Gala•ayud, Kor;,iu 
ve O\•iedoyu bombardıman etmişlerdir. 
Asilerin bir tayyaresi Somosicra cep
hesinde yere inmcğe mecbur olmuş'ur. 

Harbiye nazırı tavyare ile Va'en· 
cia'ya gitmiş ve oracla Bay Martinez 
de Bario ile uzun uzadıya görüşmüş
tür. 

Peşte, 1 (A.A.) - İspanya masla
hatglizarı, Peştedeki sefaret'e konso
loshaneyl, Bur0 ostaki asiler hükfune-

rake karar verdiler . Paris, ~ <A._A.) - Matin 
nın ~7enediktekı hususi muha 

18 İTALYAN TAYYARESİ FASTA 
YERE İNDİ 

Rııbat, 1 (.A.) - Melilladan bildi
rildiğine göre, 21 İtalyan uçağından 
18 tanesi sağ salim İspanyol Fasına 
vasıl olmuşlardır. Bu u""aklar Savoia
Marchetti tipindedir. 
YEN! KABİNE SOLA MEYYAL 

Barcelona, 1 (A.A.) - Yeni kabi
neyi parlamento reisi B. Kazanovas 
teşkil etmiştir. Bu kabine Marksist 
olmakla beraber, daha ziyade sola mey 
yaldir. 
AKDENİZ DEVLETLERİNİN BİR 
KONFERANSINDAN BAHSED!Lt -

YOR 
Londra, 1 (A.A.) - Siyasi maha

fil, İspanyol işlerine hariçten mudahc
le vuku bulmasına mani olmak için 
Akdeniz devletlerinin bir konferans 
akdctmelerine dair olan Fransız tekli
fini müsait. bir surette karşılamışlar
dır. Bununla beraber ayni mahafil 
muhtelif memleketlerde siyasi :htiras
lann teşeddUt etmesinin ününe geç
mek için böyle bir konferansın akdin
den evvel diplomasi yoluyla. müzake
reler yapılması lazım olduğu mütale
asmda bulunmaktadırlar. 

Gene bu mahafil, bu işte İngiltere, 
Fransa ve İtalyanın hattı hareketleri 
ne olacağını tayin maksadiyle Roma, 

Bertin, 1 (A.A.) - B. Yon Net.trath 
dün C:ğleden sonra lngiltere Ye Fransa 
büyül elçileriyle Bı>Jçika mııslahatgü
zarı kabul ederek, Almanyanın beşler 
konferansına iştirak etmeyi kabul ey
Ieme'<te olduğunu bildirmi~tir, 

Alman hariciye nazırı kor.feransrn 
önceden diplomasi rolu ile noktai na~ 
ar teati edilmek suretiyle hazı!lan

ma.c;;ı lazım geldiğh•i işaret etmiştir. 
Jtalya sefiri, Almanyanın kararın

dan haberdar edilmiştir. 

Roma, 1 (A.A.) - Hariciye nazırı 
B. Ciyano dün öğ1eden sonra Fran.c;a 
büyük elçisiyle lnt{iltere ve Belçika 
rnaslnhatgür.arlarım kabul etmiştir. 

Nazır kendilerine: 
"İtalya hükumetinin, muayyen .-. 

lan tarihte beş Lokarno devletinin 
konferansına iştirak etmekte prensip 
itibariyle memnun olacağını,, ı;;öyle
miştir. 

B. Ciyano İtal;anın kararını Al
manya sefirine de bildirmiştir. 

~azır, Fransa, İngiltere ve Belçi
ka mümessillerine ltalya hükOmetinin 
kon:eranstan önce diplomasi yolu ile 
nokfai nazar teati edilme.c:ıi fikrinde 
olduğunu da beyan etmiştir 

Paris ve Londra arasında müzakere- --=:-------------
le~aıfıılması zaruri olduğu kan&a.tin- 7 ers~ne uanuınında 
~~İz MEB'USAN MECLİSİNDE ast varmış 
İSPANYA MESELESİ GÖRÜŞULDü Atina, l (Hususi) - Rodoa adasın· 

Paris, 1 (A.A.} - Diln akşam Fran ı ı daki tersane yangınında kaatolduğu tes
sız meb'usan meclisinde harici siyaset bit edilmiştir. Bununla beraber henüz 
hakkında mühim bir müzakere yapıl- tevkif edilen kimse yoktur. 

akşam Venedik ve yahut Pol 
kınında İtalyanlarla Alman 
vusturyahlar arasında esrar 
son derecede gizli bir görüş 
mış olduğunu habe:- vermekte 

Şu~nig, dün Venedikteydi. 
nüşte resmi oldukl ıırr anlasıla 
krm Alman otomoumcri g;ce 
geçmişler ve si.irat:.- İtalyaya 

yola düzülmüşlerdir 

Filist1 nde Araplar p• 
borusunu kestile 

Kudüs, 1 (A.A ) - frak · 
arasındaki petrol borusu kesi 
Bunun üzerine bir yangın çı 
Bu işi Arapların )apmış oldu 
nedflmektedir. 

Bag Mihalakupul 
Yunanistana dÖnü 

Atina, 1 (Hsuaui} - Avrup 
lunan Bay Mihalakopulos ağ 
yirmisinde Yunanistana dönere 
setle uğraşacaktır. Kendisinin b 
ram neşretmesi muhtemeldir. 

Baq Enis Behiç 
Zonguıdağa gıtti 

---·~llfU.il .... J'.l'~[('r.ıla) :=..tJ.-b 
gün Zonguldağa gitti. Oradan 1 
ve lzmire gidecek, sonra Anka 
ncrck bir tcşrinicvvcldc başlıya 
ni iş konunu teşkilat işlcrile uğr 
tır. 

mıştır. ----------------------------....-! 
Sağ cenah meb'uslarından eski ma- bu camia haricinde görmesinde bir diğine göre, İspanyol asileri kcn 

liye nazırı B. Reynaud, bir kuvvetli gıtna menfaati yoktur. Avrupa i§lcrir nin Madrite yaklaşmakta old 
silahlanma siyasetinin kabulü zaruri ne müteallik olarak yap1lacak umt(mi söylemektedirler. Bunların ded 
olduğuna işaret etmiştir. Mumaileyh, bir itilaf, aru:ak bütün alakadarların göre, asi kollardan bir tanesi 
iyi silA.hlanınamış olan devletlerin sul- iştirakiyle tahakkuk ettirilebilir bir 78 kilometre yakınında Elparda 
hu tarsin etmek hususundaki arzula- i§tir. kiine varmı§lardır. 
rını başkalarına kabul ettiremiyecek- B. Yvon Delbos, bundan sonra Mont YALAN ŞA YIALAR ÇIKARA 
leri mUtaleasında bulunmuştur. reux konferansının kazanmış olduğu YAKALANIYOR 

Komünistlerden B. Peri, sulh taraf- muvaffakiyeti ehemmiyetle kaydet- Madrit, 1 (A.A.) - Dahiliye 
tarı olan devletler mütearrız millet- miştir. nı, sefaretlerin Madriti terketme 
lerin amaline muhalefet etmek için İspanyanın vaziyetinden bahseden tinde bulunduklarına ve yaba 
müşterek bir cephe teşkil etmeleri za- B. Delbos, demiştir ki: Valence'dcki isyan dolayısile V 

rurt olduğu mütaleasını serdetmiştir. MEŞRU HÜKÜMET MADR!T gidemedikleri hakkında bazı yab 
FRANSIZ HAR1C1YE NAZIRININ HüKüMETİDİR baalann çıkardıkları şayiaları ya 

BEY il MATI ispanyada meşru hükumeti>ı Mad-~~ mışlardır. Bu şayiaları çıkara 
H · · y n Delb F rit hükumeti oldug~unda zerre kadar arıcıye nazırı vo os, ran- bir çok kişi tevkif cdilmittir. 

sız siyasetinin başlıca gayesi Avrupa- iştibaha mahal yo1ctur. Bu hükumet, ROMANIN TAYYARELER 
nm zahiri veya hakiki bir şekilde yek- ayni zama1ula Fransanın dostudur. Hü HABERi YOK 
diğerine dilşman bloklar haline gelme- kı'hnctimiz, ispanyaya silah vermi§ ol- Roma, 1 <A.A.) - Salahiyet 
Sı·nı'n o"nu"ne e ek oldugun~ u so"yle makla itham edilmt .. tir. Bu itham, ta-g çm - ~ kamlar hükumetin Fasa dütert 
m ·.,t· M ·1 h demı'ştı'r kı' · nıamiyle yanlt~tır. Biz, dig~ er devletıe-

1"' ır. umaı ey • · tayyareleri hakkında hiç bir ın 
Bız. demok · e fn_<H.,.me veya B z rhı müdahalelerine vesile te.<t.kil edecek 'k ı :ra~ıy ' --s- 0 olmadığını bildirmekte ve bil 

§,,..,·_..,e ka .<: ı...;r chlı"salip l"•rbı· nr harekette bulunmak istemi.tıoruz. 1 "" ..... r.,.ı vı ... -l(-
1 bu hususta tahkikata b.ışlarnasın 

mak · t t ıwunmun tamam ·y B. Delbos, Fasa gitmiş olan İtalyan 
mye ve asa d . b ı - tayyareleri hakkında bir anket arılmtş tiğini ilave etmektedirler. 

le aleyhindeyiz. Fran.c;aJ aıma a§ka ... ŞiDDETLi MUHAREBELElt 
milletlerin dahili i§lerine 1,:arı§maktan olduğunu söylemiş, ancak bu husus V AM EDiYOR 
· t• ""t ,;_., ld ~ :bt' 1ı•ldutla h hakkında fazla bir ~ey söylemek iste- h 
ıç ınap c. m~ o ugu g. • rı a " Madrit, 1 (A.A.) - Oviedo 
ricindc herhangi surette propaganda memiştir. lerin elindedir. Ve ıtehre hücum 
yapmrıldan da çekinmiştir. Nazır, sözüne devamla demiştir ki: :s b ın 

F'ra ..... a h"1 • t• ·1ı· 'kt' ,,,. te olan bir tabur tarafından ° Yakrnda toplanacak olan Lokarno ,.., 1tıcume ı, mı ı ve ı · ısa-uı 
't'1·~fla · t• 1 t kted' man edilmektedir. konfcrmı.~nm gayesi, yeni bir Lokar- ı ıı.u r sıyMe ıne c evam e me ır. . in 
T • kı ·z Akd Bir kar gündenberi Madrıt. no mfrıakı akdetmek ve Avrupaya ait una mısa ı e · eni::: m~akt bu .:s 1 ın 

1. • G mıııtakalar-'- m•; aka1~t .. ·· faası irin devam eden şiddet 1 

meseleleri tanzim eylcme~t1r. eçen- u.u ... 11 ıa ın omme geç- :s 

lerde Lon<lrada bir içtima akdetmi§ 0 • mıntaka1arda. miinakaldtın scrbesti.c;i- beler devam etmektedir. 
lan iiç devlet, kendi arzularını başka- ni temin edecektir. F'ram1a, sflihlanma Paris-Soir'ın tayyaresi ile 
Zarına zorla kabul ettirmek niyetinde yarışının önüne geçmek arzusunu bcs- giden muhabiri ispanya Cu~ be 
olmadıkları gibi beş devletin bir ara- liyor. Harp sana.yiinin millileştirilmesi göriitmü, ve kendisinden §U 

ya gelerek bir diktatörliık uiicuda ge- Fransız hük-Um.ctinin hiisnü niyetinin almıştır: ın 
tirmck fikrinde de değildirler. rakın- bir delilidir. "Bütün ispanya halkı cı.ı 
da yapılacak olcın nıii.zakereler, şu ve- BiR iSYAN HAREKETi O ZERiNE müdafaa etmek için hare~e~e kufı 
ya bu devletin nwvaf/akiyctini temin iŞÇiLER GREV YAPTI bu cumuriyeti sulhla, rcyını 
ile uğraşmamalı, ilıyrı 1·e imar ifiııin Alikant, l (A.A.) - Burada öğre - almıştı, şimdi silahla müd~!~:rtı 
ikmaline çalışmalıdır. nildiğine göre, dün Valencc'dc bazı kış- Halka hükumetin berabcrlıg 

işte bıt scbcptc>ı dolayı Fraıısa, 1- lalarda baş gösteren isyan hareketine iş- la yoğrulmuş bulunuyor. k' 
falya ve Alm.anyamn Lokarno kon/ e- çiler umumi grev ile mukabele etmiş - "Dünya İspanyol kalbind~ 

1 
ı 

· t• k t 7 t l'-' kla lcrd'r Val 'd · t k k k .. .. ·· k Mcrnlckeutn· ransına ış ıra · e mcı; c o utl • rmı ı . ence c vazıye ço anşı - mez gucu gorecc . "nYB 
görmekle bahtiyardır. Almanyamn Av tır. miyetini müdafaa ederken. dı.ıetıııi! 
rupa camiası haricinde kaldıj'jını gör- ASiLER MADRITE YAKLAŞIYOR- riyctinc bir kez daha yardım 
mekte F'ransamn hiç bir menfaati ol- MUŞ... yor . 

.._~~~~~-ıı..--.--..t......._ ____ ....__._.....-ı-..__ ______ ~~~~--------~_.._~----------------~--------



Bizi güldür ür? 

usahip zade vodvili 
tıiçin tercih ediliqor? 

p 

. ~alk alkışlar 
alkışlar, yoksa 

ama.. Sizi m i 
aktoru mu? 

18 
i(· Sahne escrı .•. Dılc kolay .. Her se· 

ı eser meydana getiren üstad Mü
llıade Celal şu halde bütün bu e

için 35 sene sarf etmiş oluyor. 
' ine niçin daha ziyade vodvili 
1 ettiğini sordum: 

' Sahne ciddileşecek olursa halk 
de onun için. Hani çocuğa ilaç 

!erken arkasından da çukulala 
lirler ya, tJpkı onun gibi, vodvil 
ar çok olmalı ki halk da ciddi 

lere tahammiil etsin .. 
...... "t ? a .... , 

' F'akat bcnım yazdığım C'Serlerin 
: hakıhrsa, hepsi ağır başlı birC'r 

~ler ... Yalnız §Unu işaret etmek 
; halk dimağını yoraC'ak cscr

"'ta,'Pek beğeıuniyor. İstiyor ki liyat
gelsin, koltuğuna otursun, nrka

b ~!ansın ve gülüp eğlenerek hoş 
r Vakit geçirip gitsin! .. 

Mü .. ~hip Za1e 8. Celal ' Şimdiye kadar yazdığınız on sc

~ ~r içerisinde yarattığınız tiple- kışiye daha rastlamadım. 
l§atmakta en çok hangi aklör(i _ En çok hangi eseriniz; ocğenir 

"atfak olmuş buluyorsunuz? 
~~ Rüçük Kemal. Hatta hayalim

tfpi canlandırdıktan başka daha 
lleriye gitmiştir. Bu münasebetle 
8llnu da sö,·1 -:nek isterim: Bugiin 
' i Yazı ya~nlar aras)ndn sahne 

~-'·Yazdıkları artisti olacak bir çok 
~r var. 

0 Mesela .. 
stad durdu: 

' Mesela .. Kimler var bugün mi-
~'aıanlardan ? .. 

'R· . 
1 ımler mı var? .. 
~~: istemez sözü değiRtirmek 
llrıyetinde kaldım: 
~ Eski tanıdıklarınız ~r~sın.da 
lkı~b~r ı;ifahi mizahçı hatırlıyor 

~ı~ı' ~aylak Tc\'fik bu şekilde tanı-
Ç:rıl!lın en başında gelir. 
~ l'lak Tevfik! .. 

e ~a · ı 
~" rıp ..• 
~ razan Te\'fik. 
~ tnen Tevfik. 

\-~Ylak Tevfik! ... 
\!~~~da mütemadiyen hikayeler 

ıgun, Uç kişi ki üçü de Tevfik ... 
~? ~vet; onun ramazan geceleri 
~~~ bır kitabı vardır; doktor Celal 
~: aldı; bir türlü vermiyor: sen 
~bile daha al! .. Diye tutturmuş; 
~~ eline geçirebilirsen geçir .. Onu 
,.,~tını, Çaylak Tevfik ayni zaman 1 

~ ".~l de hayal oynatırmış.. Kara-
11ld' ~ili 1rme yok mu, yalnız ona has 
~~u söylerler .• Hem de öyle bil
s; 1~ gibi şu bu kahvede değil. Ali 

.• ? 
sınız. 

-Halk m.r Kavuk devrildi) yi tercih 
ediyor: ben de onu beğeniyorum. l<"'a
kat halkın beğenmesi de bir helecan
dır ~ni... Müellifin ilk sahneye koy
duğu eserin temsili sırasında geçirdiği 
üzi.intü müthiş bir şeydir .. 

Halk alkışlar amma; acaba? •. 
Sizi mi alkışlıyor, yoksa aktörü 

mü? •. Onun için ben daima son perdeyi 
beklerim .. Eğer halk son perdede al
kışlarını esirgemezse, bu son alkışlar 
artık müellife ait demektir, geniş bir 
nefes alır .. 

- En beğendiğiniz bir fıkrayı lüt
fedecek misiniz! .. 

o•··-·o•••• •••••""" """"b•• 1 . .. -

dece hatırama gelen: 
Amerikada yahudinin biri bliyük 

bir sıkıntıya düşer. Hani yahudi me
teliği görse kurşun atacak .. 

Düşünür taşınır: 

- Buldum, buldum der; Allaha 
mektup yazarak anlatmaktan ba~ka 

çaresi yok. .. 

Yahudi yazar mektubu, atar cebi· 
ne .. Fakat. bir gün yolda düşürüverir. 
Tcsadiif bu ya .. Mektubu da P.okfolle
rin katiplerinden birisi bulur. Hemen 
flokfellere götürür ,,.c yahudinin aca
yip istidasmı hikaye eder .. Rokfellcr: 

- Al şu yüz lirayı g()tür, der. kati
bine: ıa,·alh sıkıntıdan kurtulsun .. 

l\atip yah udinin dükkanından içeri 
girer: • 

- Mösyö Salamon sen misin?. 
- Evet! .. 
- Allaha bir istida gönderdin mi ,~bi ricalin önünde. Ayni zaman

~ era da davet edilirmiş.. Daha sen? .• 
~ 1Caragözün bir de dekolte cinsi - 1'~. evet.. 
~ r; Çaylak Tevfik bunu da oynat- - Al işte şu yiiz lirayı sana gön-
~da ltlahirmiş efendim ..• Son hayal- derdi... 
~~~il bir Cerrah Salih efendi var- Karısı atılır: 
ı.tir. Abdülhamit devrinde vefat et- - AC'nba yi.izdc knç komisyon ah-
lı tib 0 zat, ben dermiş, Çaylak Tcv- yor bu? .. 

1 karagöz oynatan ve indiren bir K. Delikam~ı 

.... 
~!la Açılma töreninden bir görüniir ... 

, ~tll\kası, Adapazarı Ticaret ban-ı dukları Ankara ı;igort3 şirketi diln 
' ~ank 'e Anadolu ııigorla şir- Yenipostahnne karşısıııda açılmış ve 

bın lıra sermaye ıle kur· çalışmağa baıılamışlır. llk defa Bay 

1936~ 

Polis Haberler& 

Kıskançlık 
yüzünden 

I Bir muallim 

Sokak ta ka ıp 
durmasından 

\Yangında haya" 
tı nı feda eden 

iki adam bıçakla ka-
1 ılar ını IJDr aladııar 

Galatada Mumhane cadcJesinde Rus 
manastırında oturan Demir kıskançlık 
yüzünden karısı Zeynep ile kavga et
mis sıcak iitüyü karısının başına vu-

~ · 
rarak yaralamıştır. 

Bundan lıaıka Sazlıdcrede Çayır 

sokagında oturan çıngcne Mehmet de 
karJsı Esma ile kıskançhk yiizündcn 
kavga etmiş. hıçakla karısını muhtdi( 
ycrlcrinclen tehlikeli surette yaralamış 

tır . 
Yaralı kadın Beyoğlu hastanesıııe 

kaldırılmıştır. Mehmet kclçmıştır. 

Bir kadın elektrik cere 
yanına kapılarak öldü 

Samatyacla Bacı Hamza mahalle· 
sinde Küçilkcfendi sokağında otuıan 

Bakkal İhsanın karısı Makbule elektıik 
pirizini takarken cereyana kapılarak 

ölmüştür. Cesedi zabıta doktoru taıa
fından muayene edilmiş, gömülmesine 
izin verilmiştir. 

150 kilo taşırken düşüp 
gara/andı 

üsküdarda Paşa limanında yün tile 
carı Hüseyine ait depoda çalışan ame
le Ali yüz elli kilo ağırlığında bir yü
kü taşırken ayağı kayarak düşmüş, bir 
kaç yerinden yaralanmıştır. Amele Ali 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kardeşin i yaraladı 
Üsküdarda Gündoğdu caddesinde 

111 numaralı evde oturan Hüseyin ile 
kardeşi Hasan sarhoşlukla kavga etmiş 
1erdir. 

Iiasan su:.Laıı ~ar>. • eı"uu,,;~uı, ::ıuı 
böğründen ve çenesinden ağır suret
te yaralamış, yakalanmıştır. Yaralı 

Haydarpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bayılan kadın 
Fenerde Haydar Ali mahallesinde 

Çamlı sol :ı!:'" oturan inhisar memur
larından Höc.an, seyyar kfüteci Ali ile 
kavga etmiş, ve köfteciye bir tokat 
vurmuştur. 

Bunu gören Alinin karısı Behice 
bayılmış. çocuk düşürmek vaziyetıne 

geldiği iddiasile hastahaneye kald ı rıl

mıştır. 

ÜÇ EL TABANCA - Galatada 
Kemeraltında kahveci Malatyalı Al: 
Raşit evvelki gece saat birde Melek 
sineması sokağından geçerken sabıka
lılardan küçük Ali arkasıdnan üç el 
tabanca sıkmış. Ati Raşit sol bacağın
dan yaralanmıştır. Kacan sabıkalı a
ranmaktadır. 

HUSUSİ OTOMOBİL İLE - Ka· 
sımpaşada Dutdibi sokağında oturan 
gazinocu Ali 816 numaralı hususi oto
mibilile Bahriye caddesinden geçerken 
poyacı Saide çarpmış. Saidin ayağı 

kırılmıştır. Boyacı hastaneye kaldırıl

mıştır. 

DÖVDÜRMÜŞ - Beykozda Fev
zipaşa caddesinde gazinocu İbrahim es
kici İliyayı sişe vereceğim diye evine 
çağırmış, yanında çalışan Hüseyin ve 
Hasan isminde iki ki!!iye dövdürmüş· 
tür. 

İliyanın feryadına zabıta memurla
rı yetişmişler ve kurtarm·şlardır. 

MUHENDISLERE iŞTEN EL 
ÇEKTIR/1 MEMIŞ 

Bckdiye miihendisl<'rinden Bay FC't 
hı ile Bay Refcte işten el çektirildiği
ni yaımıı:;tık. 

Dün Bay FPthidC'n bır mektup al
dık. Bay J<,cthi kendısine işten el çek
tirilmediğini, b:r ay mezunıyct alma
sının bu havadise sebep olduğunu işa
ret etmekte ve habC'rin dUzC'ltilmesini 
istemektedir . 

öldü 
Üsküdar Amerikan kı ~ fü:c .i mu J. 

]imlerinden ve mulıarrirkrden Bay 
Aleksanyan, yaz münascbctilc Rumeiı 
hisarında oturmal~taydı Evvelki gün 
Bağlarbaşınc1::ıld mektebe f.İtmek iizeıc 
evinden çıkmış. ceç vakte lt:ı·laı d .. m 
mcmiştir. 

Bay Aleksan:> anın zcvcesı akşam 

üstü bir ıhhahile beraber kocasını kar 
§tlamak için Rumelihisarı vapur is':<e· ı 
lesine dognı gitmek i.izer.: yola çıknı·~· 

fakat yokllştan aşagı inerken acıklı 

bir vaziyetle karşılaşmıştu. 

Bayan Aleksanyan yolun kcnarınıln 
bir adamın tcrtcmi:ı: elbis<"sile yatmak
ta olduğunu görmüş, yaklaşıp bakın· 
ca bir de ölii olarak yatan adamın ken 
di kocası olduğunu anlıyarak derin bıı 
heyecana düşmüş ve acı bir çığlık 

koparmıştır. 

Bay Ateksanyan, !::arısının teş::blni 
sü. o sırada yoldan geçenlerin ve za
bıtanın yardımile derhal bir otomobi· 
le konularak Nişantaşınclaki Amerikan 
hastanesine nekledilmiştir. 

Yapılan tahkikata göre Bay Alı!k· 
sanyan sabahleyin evden çıktıktan 

sonra Üsküdara geçerek Bağlarbaşm
daki Amerikan kız lisesine gitmiş. ış· 

lerile meşgul olmuş, öğle yemcğını 

mektepte arkadaşlarile beraber yemış. 
bir müddet sohbet ettiktf'n sonra -sy
rılarak evine dönmek üzere Üsküdar· 
dan vapura binip Rumelihisarına geç
miştir. Rumelihisarında vapurdan çık

tıktan sonra eve gitmek üzere yokl1Şu 

çıkarken yolda üstüne fenalık gelmış. 
dinlenmek üzere oturmuş ve kendisını 
kaybetmiştir. 

Bay Aleksanyan, al tmış sekiz ya
şında idi: Robert kollejden mezundu, 
kırk iki senedenbcri muallimlik etmek 
teydi: Ada pazarında. İzmitte ve İs tan 
ouıoa hocahk etmış, pek çot< talebe 
yetiştirmiı. memleket irfanına hizmeti 
dokunmuştur. 

Dediko:hıya karışmamış. temiz duy
gulu, değerli bir adamdı: Ermenice ~a
zetelerde ara sıra makaleleri intişar e· 
derdi. Ölümü kendisini tanıyanlar a . 
rasında derin bir teessür uyandırmış· 
tır. Cenazesi bugün saat on dörtte 
Feriköyünde Ermeni protestan mezar· 
lığına gömülecektir. 

1 ME KTEPL ER 

Güzel Sanatlar 
akademis.ine 
girme şartları 

1 

Güzel Sanatlar Akademisi Fındık
lıdadır. Bu mektep, mimarlık, hcykcl
traşlık, resim ve tezyini sanatlar ol
mak üzere muhtelif şubelere ayrılır. 

MiMARLIK ŞUBESİ: 
Talebeye bir mimara lazım olan fen 

ni, ilmi, ameli ve bedii malümat ve-
rır. 

Tahsil müddeti beş senedir. 
Kabul şartları : 
1 - Okul direktörliığune hit:ıhen 

yazılmış bir dilekçe, 2 - Lis: olgun
lıık diploması, 3 - Hiıviyet cüzdanı. 

4 - Sıhhat ve aşı raporu, 5 - Beş 
fotoğraf. 

Ayrıca miısabaka imtıhanmı kazan
mak. Bu imtiha:, 14 birinci teşrinde 
yapılır. 

RESİM VE HEYKEL ŞUBESi . 

Orta okul tasdiknamesi olanlar bıı 
şubeye girebilirler. 

Lazım olan şartlar mimari ş:.ıbc 

sinde gösterilmiştir. Yalnız 2 inci şart 
(orta okul) ol:ıbilir. 

Bıı şubede namzet talebe. muvak
kat talebe, asıl talebe olmak iizere mü 
racaatlar üce a}•rılır. 

Namzet ta1cbenin ÖI;retmen atölye· 
sine ve nazari derslere devamı mecbu· 
ridi-. 

Refii Bayar C'Byelarmı 
gorta ettirmiştir. 

500 liraya si- Her sene nazari dersler bittikten 

Yeni şirkete mu,·affakiyeller 
riz. 

1 sonra bir imtihan yapılır. M uvaHak o · 
dilc· l• !anlar ikinci ve üçüncü dereceye ge· 

çerler. Talebe arasında bir diploma 

it fai9e çaııu ~unun 
ailesı ne 2500 tıra 
verı ti fJO r 
Tepcbnşı ) angıııında huya tını feda 

C'C 'n ~ukriı ça' u. un aı!es ne ~ :ıı d m 
olın: k m, it adılc b lcd ) c 800, d:lh ı

y Bakaıılığı ~00 !ıra tahsis ctmi l r
di. t .t .nbu? ılbnyı Eay Muhittııı Ü • 
tt"ndnJ :::igorlct fiirl.etlerile Y'ıptığı t~ 
mas nctic r-inde diğer sigorta <-iı kt< '<'~ 
rilc müHtcrch•n Mılli rC':ı~fü nns b r 
yardım temin ctnli~tiı. 

iZMıR SERGİSf.1\'E ISTlıNEUI..• 
DAN iŞTiRAK EDtCEK 

FIRM/•LAR 

İzmir Arsıulusal Fuarina şfthri:nız
den iştira'< edecek firmalar tesbit ctlıl 

miş gibidir. 
Bir .çok firmalar. r·mdiden pavyo 1-

larını tanzim ctır"ğ-;: haşlamı,.lar<l r. 
Fuvarda geceleri <le çalışıhmık bir ey· 
lüle kadar her şey t"'":"amile tan:ı:.mi

le bitirilmis olacaktır. 

Fuvan::ı geçen senekilerden k2t kat 
üstün olacağı şimdiye kadar yap ~an 
tesiskrden anlasılmaktadır. 

Havuzdan renkli su fış!urtmal: i ın 
Alman yadan 4500 lira} a :smar'a~.:n 

tesisat gelmiş bulunmaktadır. 
Trakya pavyonu bir muteahh:de i

hale edilmiş bulunm~•:tadır. Bir q·lu
le kadar bitirilecektir. 

EKONOMi BAY.. 4NIMILIN '1U
GVN GELMESi P.EKI ENiYOR 

Ekonomi bakanı Celal Bayarm ou
gün şehrimize gelmesi bcklcnme!<te 
dir. 

Ce15l Bayar, burada bazı fobıi''l1· 

larda tetkikatta bulunacak ve Moda c!c: 
niz yarışlarında bulunacaktır. 

SIGORT A HESAP/ ARI 

Förüks ve Türkiye Milli S:gorta 
şirketlerinin hesaplarında yapılan trt· 
kikatın 20 ağustosa kadar sürecegi ıah 
min edilmektedir. 

"Son Posta,, yedi yaşı nda 
"Son Posta .. arkndaı:;ımız y<'di ~ n

şına basmıştır. Tebı·ik eder, çok ~·c •• a
masmı dileriz. 

EVLENME 
Ziraat Bankası İstanbul şubesi rr.e

murlnrmdan Bay Nadir Giires'Jc Gbr
desli Hüseyin Avni Kadayıfçıoglunun 
kızı Bayan Seyfiye'n;n dün Beş ktaş 
evlenme dairesinde nikahları kıyilmı~, 
akşam da Harbiyede s·pahi ocağı sa
lonlarında kutlulnma gecesi yapılmış
tır. 

Evlenme töreninde iki tarafın do t
larrndan bir çok tanınmış sımalar bu· 
Junmu~ ve geç vakitlere kadar eğlenil~ 
miştir. 

Bayan Seyfiye gazetemiz S"hibi 
Asım Us'la Tarık Us ve Rasim Us'un 
kızkardcşleri kızıdır. 

Yeni yuvaya dirlik düzenlık dılc· 
riz. 

Kanguru yapılır. Bu Kongurda b:rinci 
ve ikinci gelenlere resım ve he kel 
rubesi cliploması verilir. Diplcma a
lanlar ressam ve heykeltraş ünvanı a • 
lırlar. 

TEZYİN? SANATLAR ŞUBESİ 

Kabul şartlaı ı: 

Orta okulu bitirm:,. olanlarla, İs· 
taııbul, Ankara, İzmir, Aydın, Edirrıe1 
Konya, Kastamonu, Diyarbckir, Bt r
sa yüksek sanat okulunu bitirenler de 
kabul edilir. 

G:rme şartları 2 ınci maddede (or• 
ta okul) olabilir. 

Tahsil müddeti bir yıl ihzari, Oç 
yıl ihtisas atölyeleri olmak üzere dört 
yıldır. 

Bu atölyeler, umumi tezyinat, gra .. 
fik, çinicilik ve dahili tezyinat olmaW 
üzere dört şubeye ayrılır. 

Bu atölyeleri bitirenjer bu işlerin 
mi.ıtehassısı olurlar. 
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Hergün bir hikaye 

üç rahmmetten biri 
Maaşları arttır1.lan 

,--------------------------------l oıısıt.l.p yat oylllllarl 
- - -- - -- 11 

Tam liste 
-

Bir genç kız evleneceğınden bah
settiği zaman, bu sahada tecrübesi 
olanlar telaşa düşerler. Evlenmeyi 
sade sM.det, aşk, sevgi gibi gös'ter
mek genç kızı aldatmak olacaktır. Gü
zel hayaller besliycn kızcağız biraz 
sonra hakikatle karşılaşacaktır.. Fa
kat evlenmeyi bir azap, bir felaket o
l~rak göstermek de ayni derecede teh
likclidır. Genç kız bütün ilm!tlerini 

Anlatan. Vır Guı 
tı. Bana akıl danışıyordu. 

Dilimize çeviren: Vildan Aşir G~ 
iık mektep hocaları Ha d. d b k B b' İlk okul öğretmenlerinden bu yıl y 1 ora an una •• izde 

Evleneceği zaman kararında onu 
serbest bıraktığım gibi, bu sefer de 
serbest bırakmağı dilşündüm. Fakat, 
o zaman nasıl tereddüt içinde bocala
dımsa, §imdi de rıyni tereddüdü geçiri 
yordum: 

terfi görenlerin tam listesini neşredi- Se'' be!!yor sanıw,orduk. 
yoruz. Bu öğretmenler bütçe tasdık- lt ~ 

kaybeder, ye'ıse düşer .... 
Kızım gibi sevdiğim Süheyla evle

neceğinden bahsettiği zaman, onun i
çin, hiç bir mütaieada bulunmadım. 
Süheyla eskidcnbcri tanı6ığım bir aile 
n;n kızı idi. Namuslu, iyi tahsil gör
müş, glizel bir kızdı. Mes'ut olması 
lazımdı. Tahminim de buydu. Onun i
çin, kimle evleneceğini ve evleneceği 
adamın nasıl bir kimse olduğunu öğ

Süheyla boşanmahmı idi? 
nu da, evlenmesi kadar hem iyi, 

hem de fena netice verebilirdi. Evlen
mesi fena netice verdi diye boşanma
sının doğru olacağı kanaatine varıla
mazdı. 

Hadiseler beni, bu müşkül anda, 
Süheyla'nın yanından uzaklaşmağa 
mecbur etti: Bir iş için 1stanbuldan 
ayrıldım ve tam altı ay sonra gelebil
dim. 

ten gelir gelmez haziran ayından ıti

baren zamlarını almağa başlıyacaklar
dır. 

Bundan başka 936 yılına ait 1000 
öğretmen de yeniden zam görmüştür. 
Bıınlarm listesi hazırlanarak tasdik e
dilnıek üzere Kültür Bakanlığına gon

derilecektir. 
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Yalova köy öğretmeni Haydar İs
tanbul 3 üncü okuldan Nazif, 59 uncu 
okuldan Selma, Sarı'kum köyü öğret- · 
menlerinden Sabriye, Kadıköy sekizin 
ci okuldan Sevim, Beşiktaşta 19 uncu 
okuldan Müeyyet ve Sabahat, Beşık

taş 46 mcı okulJan Emine Emel ve 
Hüsniye, Beyoğlu 48 inci okuldan Fe
rit, Üsküdar 17 inci okuldan Avni, 
Kartalda Maltepe birinci okuldan Nu
rettin, Beşikta,,:ıı a 15 inci okuldan Sı
dıka Saffet, İstanbul 44 üncü okuldan 
Tacettin, İstanbulda 59 uncu okuldan 
Hacer Mualla, Şilede ikinci okuldan 
Cevat, Fatihte 19 uncu okuldan Hay
riye, !stanbulda 64 üncü okuldan Bed 
riye, 1stanbulda 12 inci okuldan Ke
Tirn Mübahat, Kadıköyünôe :12 inci 
okuldan Mübeccel, Büyükçekmecede 
Merkez okulundan Mahide, 1stanbulda 
15 inci okuldan Fatma, 47 inci okul
dan Nuriye, 47 inci okuloan Ayşe, 23 

üncü okuldan Nedriye, 35 inci okul
dan Kadriye, 1Radıköyünde 6 ıncı o
kul öğretmeni Fatma. 

Diyagoras boyle gürültülü şeyleri 

hiç sevmezdi. Başka tarafa sapsa bu ya
bancı memlekette yol iz bilmiyordu. Ge
ri dönse vakit pek kcç olacaktı. Kav -
gacıların ara ından geçmeği de hiç Ccl" 

m istemiyordu. Ne yapacagını şaşır -
mrştı. Nihayet dönmege karar verdi.. 
"Sora sora her yer bulunur, diye ters 
yüzüne dönüp yıirümeğe başladı. Fa -
kat daha iki adım atmadan arkasmilan 
birinin ko up ı;cslendiğini duydu ... 

Jer kurala uygun olarak lbat 
Stadın tribünlerinde oturacak bet 
bulmak mumkün degildi. 1ğne -.tsl' 
re düşmiyccekti. önce tıpkı şunı!İ" 
lımpiyat oyunlannda olduğu gjbl t 
çit resmi yapılması ~ ... etti. Her 
ketin takımı şenlik havalan ,a'JaJI lf 
razanların seslerine uyarc:k trib 
öniınden :birbiri ardınca geçtiler.~ 
ladonistlerin karşısında alanaa 'k 
rine 'ayrılan yerlere dizildiler ... 
gelen halk alkışlıyor, bagmyor. 
takımının cesaretini arttırmak iGİ' .,
pmıyordu. (Bizim maçlarda yaf' 
~:r· d.ayan Galatasaray gibi bir 'f~.ı!O 
gıl nıı?) 'Herkes yerini alınca Jıe7. 
nislerin başkam ayağa kalktı. ~ 
yatların kuralında yazılı olan JU 
herkesin duyacağı bir sesle .ı;oy~: 

renmek istedim. 
Süheylanın c\•lencceği adam bir a

vukattı. Mesleğinde çok iktidarlı oldu
ğu söyleniyordu. Süheyla bana onu ta
nıttı. Konuşması da hoşuma gitti. Yal 
nız, fikirlerini çabuk değiştirdiğinin 
farkına vardım. Biraz evvel şiddetle 
müdafaa ettiği bir fikirden birdenbi
re geri dönüyor, aksini gene ayni -şid
detle Heri sürmeğe başlıyordu. 

Bu vaziyet karşısında iliraz da e
demiyordunuz: Düştüğü tenakuzu hak 
lı göstermek için, bu sefer ikisini bir
den hem cerh, hem müdafaa ediyordu. 

Fakat, bunun bir tasavvur olnııya
cağını, bilakis bir fikre saplanıp kal
madığını düşündüm ve kabahat gibi 
görmek tehlikesinde bulunduğum bu 
cih~i de bir meziyet saymağa çalış
tım. 

Llkin, .günler ıgeçtikçe, Süheyll ile 
Feridunun evlenmeleri kat'ileştikçe 
beni bir endişe alıyordu. Çünkü, ilk 
tanıştığımızdan beri geçen kısa bir 
müddet -zarfında Feridunu daha iyi 
tanımak fırsatını bulmuştum. Bütün 
mil ah"delerim oğln.nın rı.lc;yhindo idö. 

Onı:la fıkir sebatı bulamadığım gi
bi, irade, hüsnü niyet, zeka, ince his
lilik de göremiyordum. Süheyla bu 
adamla nasıl geçinecekti? 

Fc~rnt, bu milşahedelerimde yanıl
dığımı kabul etmeğe çalışıyordum. 
Çünkü Feridun hakikaten böyle ise kız 
onu nasıl istiyordu? Bu kusurların far 

O zaman ilk işim Sühcyla'yı aramak 
oldu. 

Buldum: Beni gülerek karşıladı. 
- Nasılsın? dedim. 
-lyiyim! dedi. Hatta mes'udum! 
- Ya? Hani bir kndın vardı. Ne 

oldu o? 
- O gene var. Fakat 'şleri başka 

yola dok'tüm. 
- ??? 
- Kocama tahakküme 'başladım. 

O kadın da tahakkümünii arttrrdı. Za 
vatlı kocanı ikimizin arasında bir o
yuncak haltni aldı. !pini bir yandan 
ben çekiyordum, bir ~andan o kadın. 
Du, bana büyük bir ~vinç veriyol'du 
Çünkü bu oyunda galebenin benim :ta
rafımda olduğunu görüyordum. 

"Nihayet kocamı tamarnile kendi 
tarafıma çektim. Çilnlrli, &l'tlk an'la
mıştım ki, Feridun tahakküme ihtiyaç 
duyan bir adamdı. Ben ona yumuşak 
davrandıkça başkalarını arıyordu. Ben 
sert davranınca başkasına ihtiyaç duy 
madı. Hele bu oyunda mağlup olan o 
kadını - belki de nefretle - unuttu.,, 

Süheyla !hakikaten mes'ut görünü
yordu. Fakat, tamamile değişmişti. O 
... ....,.._ \.,.•- .1- ..;l~.,..U-•--;,- • ._.._u-.&&I. ~• 

lenme insanı ya mes'ut eder, ya bed
baht eder,, hiikmüne bir de "insanı de
ğişt'rebilir,, hükmünü ilave etmek la
zımdır. 

Süheyla da, benim evvelce dü§ilndü 
ğüm gibi mes'ut v~ya bedbaht olma
mışb: Değişmisti. Fa.kat, ben bu va
ziyette Süheylf\ya acıdım. 

kına o niçin varmamıştı? Diğer ta- ---------------
raftan. böyle hercaimeşrep bir adam 
Süheyla ile evlenmeğe nasıl karar ver
mişti? ... 

Dc::nek ki aldanıyordum. 
Bu dü§ünce ile, Sühcyla'ya hiç bir 

§ey söylememcği doğru buldum \'e sus 
tum. 

Bununla beraber, endişem bir türlü 
geçmemişti. Süheyla Fcridun'ln evle
necekti. .. Bunu dü§ündükçe Sühcyla';rı 
kurtarmak hissini duyuyordum. Fn
kat onu evlenmekten alıkoyarak me
yus etmekten kor.kuyordum. Sonr.a. ya 
hakikaten yanılıyorsam.. Ya hakika
ten Feridun jyi bir çocuksa? .. 

• • • 
Zaman geçti. Süheyla ile Feridunun 

evlenmesine mani olamadım. Evlendi
ler. 

lngiliz kralının 
tacı Gtaskovda 

Yeni İngiliz kralı Vlll inci Edva.rd'ın 
gelecek sene mayısta taç giyme mera -
simi yapı1acaktır. Bu münasebetle in -
giltere kral tacı tamir olunuyor, üzeri
ne yeni krala has alametler <ltonulacak. 

Taç üzerinde yapılacak bu değişik -
lik görüldüğü gibi pek ehemmiyetsiz 
bir şey değildir. Bu ~için tacın Glasko
daki bir -kuyumcunun imalathanesine 
gönderilmesi lazım. Kuyumcu saraya 
gelemez: Çünkü aHit ve edevatı ~e C?ca
ğı taşımak kabil değildir. Onun için, İn
giltere kral tacını gesen gün hususi bir 
tayyareye koydular ve Londradan Gla~ 
ko'ya götürdüler. 
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Silivride merkez 1 inci okul öğret
meni Mefaret, Dana Mandıra köy o
kulundan .Hamit Zühtü, Sarıyerde 14 
üncü okuldan Remzi, Kadıköyde 8 in
ci okul öğretmeni Fatma Neyir, 10 cu 
"""""" 1'1on 'J..T.::u:l;,~ Uııaa:lr+•-•- - • .. •• 
okuldan Duriye, Beyoğlu 45 inci okul 
öğretmeni Asaf, Beyoğlunda 21 :nci 
okuldan Naile Kemal, Mahit, Beyoğlu 
4 7 inci okul baş öğretmeni İzzettin, 
İstanbuloa 28 inci okuldan Arif, 32 

inci okuldan Pcrihan, 40 mcı okuldan 
Rifat, 46 mcı okuldan Bahriye, Üs
küda~da 48 inci okuldan Nedime Sabit 
Beşikta§ta 38 inci okuldan Naciye, 15 
inci okuldan Münevver, İstanbulda 2 
inci okuldan Niyazi, Beyoğlu 31 inci 
okuldan Huriye, Kadıköyünde 11 inci 
okuldan İsmail Dündar, Be,Şikta§ta 15 
inci okuldan Fatma, Bakırköyünde 
Döndüler köyünde Osman .Nihat, Sa
rıyerde 14 üncü okuldan Remzi, Üı;
küdar 30 uncu okuldan Nezihe, İs -
tanbulda 16 ıncı okuldan Hasan İh

san. 
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Sarryerde 33 üncü okuldan Sıdıka 
Saki, Kadıköyünde 18 inci okuldan 
F.atma Fahriye, S8 inci okulaan Hav
va, Beyoğlunda ~4 üncü <'kuldan Mu
hittin, Ü8küdarda 28 inci okuldan 
Rabia Adviye, 47 inci okuldan iFatma, 
Beyoğlunda 4 üncü okuldan Havva 

Süheyla bana mes'ut olduğunu söy 
lliyordu. IBen de memnundum. Fakat, 
bir gün k1zcağızı müteessir gördüm 

.Sordum: 
- Feridun beni artık sevmiyor, 

Bu hadise, olup bitinceye kadar, giz-' 
li tutuldu. Meseleden y.alnız kralın, u
yumcunun, pilotla .makinistin ve dört 
polis müfetti§inin haberi vardı. 

Nedime. !stanbulda 16 mcı okuldan 
Hasan Tahsin, 19 uncu okuldan Fer
hunôe, 42 inci okuldan Semahat, 12 
inci okuldan Mustafa, 20 inci okuldan 
ba§ öğretmen Asım, 30 uncu okuldan 
Hatice, 62 inci okuldan Cemile, 45 ıncı 

okuldan Fatma Aliye, Osküdarda 24 
üncü okuldan Atiye Hatice, 24 üncü 

okuldan Gülsüm. 

dedi. 
- .Neler söylüyorsun, kızım! Ço

cukluk etme. Böyle fena düşüncelere 
saplanma ... 

- Hayır. Biliyorum. Beni aldatı-

yor. 
Süheyla anlattı: Kocasını bir gün 

başka bir kadınla ıgörmü.§... Fer.idun 
kabahatini itiraf etmiş ve af dilemiş .. 

İyi tkalpli kız kocasının -yalvarma~ 
larına dayanamanu§, sözlerine kan
mış ve ''bir daha yapmaz,, ümidile ba
rışmı§tı. Esasen onun gibi bir kadının 
kocasile kavga etmesi kabil değildi: 
Ya boşanırdı, yahut da sesini çıkara

mazdı. 
Siıneyla da sesini çikarmadı. Fakat 

kırıldığı muhakkaktı. 

Tayyare Londra - Glasko arasın -
daki daimi tayyare yolunu takip etme
di. Çünkü bu yol denizden geçiyordu. 
Bir kaza olursa, tacın suya dü_şmesi te!-1· 
likesi cardı. P..ilota hatt5. göllerin üze -
rinden bile uçmaması emri verilmişti. 
Taç .en şiddetli sarsınlara v.c yangına 
bile mukııvemet edecek bir kasaya kon

muştu. 

Yolculuk kazasız belasız atlatıldı. 
Şimdi kuyumcu Ceyms Okonel .işine 

başlamış bulunuyor. 
Evvela bütün taşları temizliyc:ek, 

yeni taşları ilave edecek, ve işin en güç 
tarafı, tacı yeni kra1ın başına uyacak bir 
şekle koyacak. Bu işler de -en alia'ğı bir 
kaç ayda bitecektir. 
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İstanbulda 9 uncu okuldan Ulviye, 
7 inci okwc:!an ıAy.şe :Mihriye, Çatalca 
da Ova Yıeniccköy baş öğretmeni Mus 
tafa Şefik, İstanbul 32 inci okul öğ
retmenlerinden '.Fatma, Sarryerde 40 

ıncı okuldan SaUihattin, Üsküdarda 32 

inci okuldan Atiye, 52 inci okuldan 
Befüiyc, Yakacık köyü baş öğretmeni 
Şevki, Beyoğlunda 35 inci okuldan 
Bedriye, Üsküdarda 65 inci okuldan 
Hacer, 45 inci ol:ul başöğretmeni Ha
lit. ;;5 ıncı okuldan Fatma Şerif. 
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- Gitme ihtiyar g1tme gel.. Sen gün 
görmüş bir ihtiyarsın. Elbette bizden 
daha çok bilirsin. Gel de bize doğru 

yolu göster, biz mi haklıyız onlar mı 
h'"klı söyle ... 

Diyagoras işitmemezlikten gelip sı· 
vı,Şmak istiyordu. Fakat iş işten geçmiş
ti. Kavgacıların hepsi birden ona dön -
müş avaz avaz haykırıyorlardı. 

- Gel gel söyle de, şunların haksız 
olduklarını yüzlerine vuralım .. 

Zavallı Diyagoras istemiye istemi -
ye aralarına girdi. 1şin iç yüzünü bil -
miyordu ki hak1ıyı haksızı ayırsm !. 

- Ey söyleyin bakalım .. Ne oldu ne
den böyle biribirinize girdiniz. Biribi -
rinizi incityorsunuz? diye ısordu. 

Asıl kıyamet o zaman koptu. Her 
kafadan bir ses çıkıyor, elli ağzın elli 
çenesi birden çalışıyor, elli çeşit lakır -
dı birden anlatmağa uğraşıyordu. 

-" Kıyamet bu 1spartalı köpekler -
de .. GQya güreşi mutlaka onların atle • 
ti Pozanyas kazanacakmış ... 

- Asıl kıyamet bu Atina1ı <'!omuzlar
da .. Kliton diye bir sıska bulmuşlar. 

GQya bizim aslan 'Pozanyıısı o yene -
cekmiş .. 

- "Ben Pozanyasın yerintle olsam 
ortaya çıkmağa utanırdım ... 

ortay~·~rırm'ilsalf 1i!ıWınl\t.f'JıJin.4e:re\Mm 
dişlerimi filan iyice sayardım .. Zavallı 
canını kurtarsa bile bir tarafı mutlaka 
meydanda kalacak .. Pozanyas bu .. şa -
kaya gelmez .. Sen ne dersin ihtiyar Po

zanyas kazanak değil mi?. 
- Haydi be sen de .. dclimi oldun .. 

Kliton kazanacak degil mi? .. 

Diyagoras hem bacıma gelenlere hem 
tle bu akılsız gençlerin haline gülüyor-

du 
- Durun çocuklar durun. 'Susun da 

ben de size sôy1iyeyim. Ne Pozanyas 
kazanacak -ne de Kliton, ikisi öe yenile-

cekler ... 
Kavgacılar hepsi birden 'köpürdü -

lcr .. 
Diyagoras kimin kazanacağını bili -

yordu. Gögsü kabar.a kabara "benim oğ
lum kazanacak,. deyiverecekti. Ama be

reket aklına Sellisin öğütleri .geldi. 
Kendine bir çeki düzen verdi bir e

lini yukarıya kaldırdı: 
- Tanrılar kimi üstün görürse o ka· 

zanacak 1 dedi. 
- "Haydi oradan bunak!,, bırakın 

şu akıiaızı .. 'Biz de bir şey bil:yor san -

dık! .. 
- Zaten böyle bir bunak scçmeği A-

tinalıl~rdan ba ka kim düşünür ... 
- Onu biz değil siz 'Seçtiniz .. Biz o

nun ne bu&la olduğunu daha sersem 
sersem dola .masınd:m anlamı.§tık. 1ki 
tarafın da tııhıımmi.ılil tukenmi~i. is ~ 
partalı Atinalı biribirine girdi. Ortal3a 
adeta bir yumruk tekme fırtınası kop • 
muştu .. Bu patırtıda Diyagoras da adam 

aki1h ıSlan"caktı .. 
Bir sopa söleninde kenai pay1na aü-

şenin bir pare.asını 1spartalılara bir par
çasını Atinalılara br:akıp yetmişlik ba
cakl,..rmın üzerinde sıçrrya sıçrıya kaç

mağa başladı ... 
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- Atletler, şayet idmanlat'll ~ 
ruz, çalışkanlığınız sayesinde. • 
yatlara girmek oerefine li}'Jk ~ 
sa: şayet ıbir yüz karemz yokSI ~r ı/ 
d;ını size açıktır. Şayet tanrılar.dl~ 
zim dilediğimiz gibi d~ftilaeniı ~ 

Hiç bir e.tlet meydanı tı:r'.ke~! 
Hepsinin yurt1annm en temiz ~ 
olduklarına inançları vardı. 'Vi 
s~~ra .. a:~ctler birer 'birer heroıar'i!I~ 
rı~ı~ onun~en geçmeğe başl<ıdı1at· of' 
elını sıra ıle her atıerin 1laıına.l ~ 
yor, en güilü raayo söyleyıcnerı~ 
dan okuyan sesi ile dört tarafa 
ilan ettikten sonra soruyor: ~ 

-" Ey halk.. u gördüğünUI ~,. 
doğru ahlakına inancınız o.var ıJIJl1 ~ 
sız değil mi? Esir değil mi? .Ori" ~d 
piyatlara girmekten alıkoyacak flllı 
bilen varsa söylesin .. " diyordu. ~ 

Çençler bu tecrübeden de ytil 'tl 
gfrecekİeri y~~ışİarı -!aym-ağa İ~~ 
Hero yanşları anlattı. Yarışlar'~ 
cek atlelerin isimlerini okudu. 'f/r ,aY 
bir yoklama yaptı. Herkes ta~;, bf 
Şimdi ilk yarış başlıya:aktı. 11.ı ,r 
yecanı dağlardan yuvarlanan ~ti~ 
bi gittikçe büyüyordu. :isimler~ 'i' 
Yarışçılar çağmldı .. Koca rner' ~ 
anda boşaldı. Ortada .aade ~ 
kaldı. 

ilk yarış 'D<>likostu. Eiıki '!/ılfl' ; 
lar ya bir stad boyu O§arJar·; 1 
1;tad boyu koşarlar ( diyaola1? ; 'f. 
6. 8. 12. 20. 24. 'Stad boyu il•~~ 
şusu yaparlar buna da IDolikdl ~ 
di. 'Maraton stadın dt}tnda o)Of~ 
biterdi. Olirr\Piyat oyunlann_ın ~ ı~ 
boyu da 192, m. 27 idi. Bugun .,rr1'. 
stad boyu koşacaklardı. Bu "Cllil ~ 
rış değildi. Atletler ~amanm ~ ,1-": 
m da taşımağa mecburdular .. ,_ıı td 
rinde mızrak, bir ellerinde k2

1 r»'"' 
larmda da demir ba§lık buluna 

IDOL'tKOS ,.,,, 
f d• , 

Alkamen gözleri ile etr• 
111 .bi -~ 

dık, dost bir yüz arıy.o~u . .8~ ~ 
nımadığı 16avaş gevrcsı ıÇtnd~di· '1r 
tan yardım umar bir hatae 1 

ÖU ' çarpıyor, şakakları duruyor j.;ı ~ 
~imai nice bin ·nsanın ı:- ~,,., 

şacak ~ eş delikanltnJD uıt ~ 
mişti. 1Bari bunların .ardfl>~ ""' 
yahu't ôa öğı:'etmenını gore _ 

- Ha'h 'fte.. oradalar· . _..,,, 1 

-Onları ıki§ çizgisinin ~ 
,ralardan birinde eor~ '°". ltlffll':~ 
lı:enaini tutamamııu .. 'Şüftdi ; 

daha büyük ceMret ~ 
kazanacağına inanıyordu .J, 

Kendi ikeniisine! ~~ 

Beklenen gün nihayet ıgcldi. Şenlik-

- !Haydi .A1kamen .. ~ ~ 
i\.frodit ıtanrı lıo~autUJı ıaıöll"' r-.;.r 
ninle beraber •. .Elbette b "1"' 
mmı csir.gemez .. $en eı~ • 

baş&ğretmeni Ha an Şevki. :S8 inci o

ku1 başö - retmcni Ahter. 

Diye .kuvvet ~e.riyorau.,. ~. , 

Y.a:ıı nere~ .ise bal~ ~ ,ol 
cular ıbirer ibirer ıten8i~ı:rıel'I deill,U 

tkinci bri valf"&. olmasa belki bu kır
gmhğmı unutup gidecekti. Fakat bir 
haf ta kadar eonra kocasm1 gene 'tlyni 
ka&ıri.la gördilğt.mü söyledi. 

Art.ık karar vemıiıti: Aynlacak-

Bugün Glaskoda'daki kuyumcu ırtcl
yesi bir alay polisin nezareti altında bu-
1 --uyor. 'Dacm üzerinae ca1ışacak olan 
diğer kuyumcular "bu müaaet '2ıtrfında 
dı§aM çıkmaktan mcnedilrnitlerdir. -Grev 
yapmaları da menec1ilmiftir. 

'Kafüköyündc 9 uncu o'kuldan Ha· 
san Halit, 1stanbulda 29 uncu okuldan 
'Kemal. Beyoğlunda 4'5 1nci okuldan 
Nuri Oğuz, Kadıköyünde 7 inci okul 

2500 OE'N 3e:J:> IE 'l'E.Rfl EDENLER 
Kadıköyünde 7 inci okuldan Atiye. 

lstanbulda 6 ıncı okuldan Sabiha, 
3000 DEN 3500 E i'ER'ft EDENL1ER 

Usködarda Duaullaköy 'başöğretme-
ıni Hakkı Yrlmaz. 

!ahları kuşanıyoclardı. bat"" "IJ" 
eline 'koca kalkanı ta~trai. pıısı ~ 
tily~ll aemir başlıtı i1rı iti ~~-s * elitı~ .,rı 
krlıcınt kuşattı. a. 1~ 
aldı .. 
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iıaretler 1 
~nanevi dostlu· 
n başladığı tarih 

20 
Sanatlar Birliği Güzel 

Resim Sergisi • 
ıncı 
• Açıldı 

~Gezintiler 
j§ 

Sıcaktan şikayet 
A§ağı Amerika.da ııcaktan oletr 

ler, )ukansında bayılanlar varna§. 
Ajan~larda bunları okurken, z:l:
nim durukıar: , _.Montrö mukaveluinin Büyük 

i 
1 
illet Meclüin~~~. akiıl~rin~en 
~Q bahıetmege luzum gormıyo· 
i"'• çünkü mukavelenin imzalan· 
ıfı clakikadanberi memleket uf
~a dolaıan hava Bü)'iik Millet 

---·· • d • h L...:ıııınde e aynı eyecanı. aynı 

'llllr'areti buldu. Bir alev yağmuru 
~İıa~e. konu§an hatipleri dinledi~ 

MWCW :ı;apa 

. Psımn içinde co§.:tn, fırlamak u• 

~erı ruhun berraklığını takdirler
hcl ettik. 

Serginin açılma töreninden bir görünüf ve •ergide gö•te rilen tablolardan biri ••• 
Güzel san'atlar birliği yirminci re -} 31 ressamın iştirak ettiği bu sergi -f Güzin Duran, İskender, Melek Celfıl Ancak bu bahi• üzerinde bazı 

~harrirlerin ya'iılarını gene Bü
>iik Millet Meclisinde konuıan A

, 4cı Gündüzün i§aret ettiğ·: bir nok• 
lqdQn tahlile tab; tutmak iıteriz. 

sim sergisi gün saat 16 da Galatasaray de 127 resim teşhir edilmektedir. Sofu, Arodan, Muzaffer, Mustafa Tuğ-
mektebincte hususi davetlilere açılmış • General Halil, Sami Yetik, İbrahim rul, Muhsin Zolan, Nazmi Ziya, Kal-
tır. Çallı, Şevket Dağ, Halit Doral, Feyha- mikof, Vecih Bereketoğlu, Ksantopu -

man Duran, Ayetullah Sumer ve bil • los, Avni Arbaş, Tahir ve Siinusi Ar -
hassa genç ressamlardan Suat Utkan'ın kun bu sergiye iştirak etmiş diğer san

muhtelif mevzulardaki tablolan ilk ba - atkarlardır. 

Bugün umuma açıktır. 
Her seneki gibi tam bir muvaffaki -

yetle tertip edilmiş olan serginin bu de
fa kayb<Jlmuş uzvu Namık İsmail için 
bir köşe ayrılmış ve oraya yalnız Na • 
mık tsmailin ismini ihtiva eden siyah 
çerçeveli bir levha asılmıştı. 

kışta göze çarpıyordu. Ali Sözer, Ali Bunlardan sonuncusu serginin tez
Karsan, A. K. ve fvon, Ahmet Doğuer, yini kısmında eserler teşhir etmekte -

Bedia Güleryüz, Cevat Gökdeniz, Emel dir. 
Zarifoğlu, Ekrem Güven, Hayri Çizel, 

Bazı gazetelerde günlerdenberi 
Qıı'anevi dostluğun deıtanları ya
ıtlı.vor. Hatta bu yazıların bazıla
tııtda mütareke günleri ve T ürki
~trti11 geçirdiği buhranlı, korkunç, 
Oliiırı günleri bile bir kalemde sili· 
llİl'or. Bütün bir tarih olan mace· 
>Q/a, unutuluyor. Ve Oımanl' im· 
~ıtforluğunun kur~uğu, • yahut 
, lıtıanlı imparaforluguna dıkte et• 
~tllen §ark politikon bir ı.evi doıt-

Akdeniz anlaşmasında lngilterenin mevkii 

Eden Büyük Maharet Göstermiş! 
~ oltimeti olarak ileri aürüliiyor. Le Journal'de Saint - Brice yazıyor: 
~Şark politikası denen !ey, aktif "Akdenizdeki bütün bulutların da -

/ lllilli politikan,ın i§areti değil- ğıldığr söylenemez. Çünkü ufuk İspan-
ı. 18 inci cuırdanberi ıürüp giden y~ tarafında maalesef korkunç bir .~e A-

ffı,.. "h d t k • kılde karanlık. Bununla beraber, suku-
• ·•df cuta a am ı a .-ım pro• . . 
lfo.! • " • • na dog~ ru hır adrm atıldı: ingıltere Ha-
.... lll t•• ı·· k 0 ll • d b d· tn ur u ıe 1 enn en rny- beş meselesindeki anlaıamamazlık yüzün 
ı. 

den bir hadise ~ıkması ihtimaline karşı 
18 inci cuırdanl:İeri Omıanlı im

llqrQtorluğu bir ta.raf tan b;r ıilahlı 
e'>!ı>eryaliat hücumun, bir yandan 
·~}~ ı· aı· 1.. •• .. aye ı empery ın nucumun 
~;ıl l • • • 

qzu a tına gırm't§ti. 
!~ b.- -·ı--ı.r. L::-,_.,,.d_ı.,.,..,..,.,,nJo 
4~ ır l'ol oynı 11 ouc ı, ne ae .ı.-

6. lt hücum mıntaka•ına karıı ona 
tt~,. terbest paza • bir yan kolo-
lclj. d 0 k k • . l l ~ · ıye oruma ııtıyen er e 
·~rıc.aebetlerinde istiklôl dav::ıaına 

1h kaldı. 

yapılan deniz anlaşmasının muhafaza • 
sına artık lüzum kalmadığını söyledi. 
Bunun üzerine, Rornada İtalyanın Lo -
karno konferansına i§tirak etmemesine 
bir mani kalmadığı söylendi. 

Bay Edenin bu beklenilen hareketi 
---- o - --·""'·· •)!:••• • """'·-·&· ...... ~-· -
kate §ayandır. Herkes zannediyordu ki 
geçen sonbaharda yapılan anlatmalar 
ingiltereye bütün Akdeniz devletleri • 
nin yardımını temin edecekir ve buna da 
Roma ile Londra arasındaki anlaşama • 
mazlıklar sebep olmuştur. Şimdi anlatı
lıyor ki mesele böyle değil. İtalyanın 
Türkiyeye, Yunanistana ve Yugoslav -

tf A.rtıh siz, bii:iin ıark meıeleai 
>/Q•tnda imz.alanmlf muahedele· 
t>.•_ l.tanferanı kararlarını hir kork· ===::::ıı::=========== 
·oqcl den baılamaktadır. Türkiyenin 

an bu kadro;·a sokabilirsiniz. 
~ Sırnalden hart>ket ede,, istilôcı dünya politikcmnda aktif rol oy-
trı.~Pt ·z [" . . . natlığı zamanlardan itibarendir ki; 

fil" cın ı er ıyer: ıstnmarcı ve u· yeni diplomaıi tarihi hakiki :loıt-
loQc:, emperyaliznlerir. hesapları luklardan bah•eder. Pcusif poli
~ ~n sulhiyle görüldü. Bu tarih tikanın ıembolü ..,lan, ha.ata ada
..._ ti(n maceralari;vle, an'aneleriyle 
'Vfık 1 .h .. ..

1 
.. t .. ma ait macerala,-ı yeni ha.yata •i-

arı e gomı& muş ur. k per ;ıapmıyalım. Çün Ü yeni Tür-
"' .. kiyenin dostluk ölçüıü rJ~ dünya• 

nın ona karfı kuliandığ: diplomasi 
mik}ası btı§ka bQ§ka ıeylcrdir 

Sadri Ertem 

yaya dostluk teminatı vermesi tngilte
renin bu devletlere kaqı yardım vazi • 
fesinde olmadığını kabul etmesi ve de
rin bir nefes alması için kafi geldi. B. 
Eden barışmanın birdenbire olduğunu 
ve Romanın bu hususta büyük Britan· 
yayı haberdar ettiğün bile söyledi . 

B. Eden'in bu beyanatını dinlerken 
Avam kamarasındaki tecrübeli dış ai -
yasa adamları istihza ile gülmUşler, bu
nunla beraber en müşkülpesentler bile 
hariciye nazırının nazik bir meselenin 

unrttMuumııuuıwumıu ınnnm un:ınıw.uı•mımınntı•ıruammımnınmımnmma 

DENiZ TiCARET MEKTEBi 
TA 1.F.BESI KARADENIZDEN 

DONDU 
On be~ gün tetkikte bulunmak 'Uze

re balıkçılık gemisi ile Karadenize çık 
nnş bulunan deniz ticaret mektebi son 
sınıf talebeleri ~ün şehrimize dönmilş
lerdir. 

Talebeler, ayni gemi ile on ağustos 
ta Akdenize çıkacaklar ve burada tet· 
kiklerde bulunacaklardır. 

Çiçeron 
Hitabetile bütün eski Roma ta

rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cilmei hali o zamanların en yüksek 
tarihçisi Plütark taraf mdan yazıl
mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
limize çevrilen bu eseri karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V.AKIT kUtüphanesi. 

i!jinden bu kadar maharetle sıynlması 

karşısında takdir hissi duymuşlardır. 

Esasen maharet bugünün modası. B. 
Eden bunu her meselede göstermiştir: 
Milletler Cemiyetinin ıslahınında, ko -
lektif emniyetin tesisinde ve Almanya 
ile son yapılan müzakerelerde müstem
lekelerin yeniden dağıtılması için açık 
kapı bırakmağa kadar bile varmadı mı ? 

Bu iş ona son derece müşkül görünü • 
yor. Hi!j bir hal !jaresi görmediğini iti
raf ediyor. Fakat meseleyi bırakmıyor. 

Austcn Chamberlain ona: "Dik!;at 1 
dedi, mUstemlekelerden pek bahsetme,, 
ve hakemlıgını oır .ıcere daha gosteren 
ihtiyar siyaset adamı gen!j halefine mu
vaffakiyetine pek fazla güvenmemesini 
tavsiye etti. Habeş meselesinin hallini 

uzatmamak lazımdır: Deniz anlaşması
na artık hacet kalmaması kafi değildir, 
hadiseyi tamamile halletmeli. Bu iıı Fran 
suları da şüphesiz İngilizler kadar ala
kadar eder.,, 

SU TOPU TURNUVASI 

lstanbul su sporlan ajanlığından: 

2 Ağustos 936 pazar günü saat on 
beşte Moda yüzme havuzunda Galata -
saray, Beykoz, Fenezbahçe, t. S. K. Gü
neş klüplerile Kocaeli mıntakası yü -
zücüleri arasında su topu turnuvası baş
lıyacaktır. Bu maç iki seri üzerine ter • 
tip edilmiştir. Bu klüplere mensup at • 
Jetlerin muayyen gün ve saatte Moda 
Yüzme havuzunda bulunmaları tebliğ 

olunur. 

- Acaba doğru mu? 
Derdim. Tufanı andıran yağ

murlardan sonra çükcn sır.ak irim
den bütün şüpheleri silip süpürdü. 
Şimdi: 

- Elbet bayılırlar, elbette rilür 
ler! 

Diyip duruyorum. Gövdem ite 
harft boykotaj ilan etmife benzi• 
yor. Şuradan şuraya uzanmak. Kaf 
dağlarını a§mak kadar güç. Kalem 
gürz gibi ağır. Baıımda her şey 
bulanık, silik, ıez&lme:ı h:rllere her 
yan bir sis var. Termometre (34). 
Ya hırka varırsa ne oluruz? Diyen 
bir aoru kar§ımda yanıp ıönüyor. 
Kiremitler üstünde ıinek kanadı 
renginde meneVİ§li bir alev dalga· 
sı tir tir titriyor. 

Havada kuf bile yok. Dağlann 
nef eıi keıÜmİf. Yaprak oynamr 
yor. Dallarda bir paçavra durgur.
luğu aarkıyor. Yalnız aert uıkur 
larla dövülen denizde canlılık gö· 
rülüyor. Vapur burunlariyle yarı
lan göğıü açılıp kapanıyor. Yor
gun birkaç dalga kıyılara doğru 
yollanıyor. Az yczrıyan köpüklü bir 
kaç ig .. Hepsi iıte bu kadar. 
Şakaklarda damarları fİ§İrerı bir 

ııkıntı, vücutta ölüm bQ.flangıcı •a
yılan bir gevıeklik içinde ecel ter 

leri döküyoruz. 
En fenası ııcaktan korunmak 

güç ve çok pahalı. Vantilatör, buz 
dolabı hemçok yakıyor, hem ancak 
geçici &erinlikler veriyor. Evleri
miz, sicağa karft kapalı değil. Şam 
"Kaô.,, larında hiç bitmez bir poy• 
raz •erinliği ytl§Qtan, yapının ilr 
lime uymanJır. 

Fukiyeleri döne döne çağlıyan 
mermer bir havuzu mermer direk
ler ve mermer ıeclirler gözden 
btJ§lıyarak bütün vücudu tatlı bir 
ıerinliğe kavuıturur. Dl§arda ter 
mometreler çatlarken, orada ıı
caklık on altıyı a1maz. lıtanbulda 
bu ıerinliği bulmak için ıarnıca 
dalmaktan baıka çare yoktur. Me
ğer ki adam pek zengin ola ve Ştr 
mın Kaiı'ıını Boğaziçind" kura ... 
Hele havuzunda buz kalıpları yü
zer•ve gümü§ fileler içinde giıeler 
buğulanır, yemifler bulutlanıraa, 
orada geçen her günü bir ömre 
karıılık tutmak büyük bir cömert
lik ıayılamaz. 

~. o.zai 1' 

tQ ~İ~im için 23 nisan 920 den •on
&i ,Qflıyan tarihin an'aneBi rJardır. 
~için an'ane anccr.h bu devir- ".,. __ ...,.. ______________________ ..................... ____ ..._ .... _. .............. ._..-................................ ____ _ 
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YA1..A N: KA DH~CAN KAf LI 

~ b~e~i gün de öyle geçti. Arkadaşı -
' bUtUn habersiz bırakmaya da kı

' dığı için bir aralık uğradı. 
~? Ona söyledin mi Aziz? Ne de -.. 

....... 
, Söyliyemedim. 
, ~için? 
~ ~ Çl Ünkü göremedim. Dün de bugün 

,c l'rıed· ....... ı. 

"ııı .. ~~aba ne oldu? O da hasta oJma • 
' ır defa evine uğrayıp da yokJa • 

, ~?11Ydm? 
~ttı ılınem ki .. Doğru olur mu? Bu 

'ı ~lı bent operaya götürecekler .. Han· 
~ı.;:atınak için yaptığım küçük feda· 

, ~Pek büyütüyorlar ... 
~lit ok, bu o kadar da küçük bir §ey 
'ltk~· Sen zaten hep böylesin! ... Bu 
\ 'ıııı '8~1lyebtlir misin acaba? Yannr 

eaue babası var ama, kim bilir, 

belki bir fırsat bulursun . .Hatta onların 
yanında ve duyacaklan §ekildc söylesen 
ne çıkar? Ben bunda bir zarar görmü • 
yorum ama, sen daha iyi anlarsın bu işi 1 
Ne dersin? 

Bu nokta etrafında uzun uzun söy
lüyor, düşüncelerini açıyor, böyle yap • 
maktan bir haz duyduğunu hemen bel
li ediyordu. 

Aziz durgundu. Hatta biraz da şaş
kın~ı ve hiç bir şey söyliyemiyordu: 

- Bakalım, belki bir fırsat bulurum .. 
Lakin bence annesile babasının yanın -
da söylemek doğru olmasa gerek ... Ken
disi benim böyle yaptığımı ister mi a
caba? 

- O da var ya .. İyi söyledin .. Onlar 
§İmdilik duymasınlar! .. 

Aziz çok durmadı ve evden çıktı. 
Arkadaşının hasta oluşuna şimdi her 

zamandan çok üzülüyordu. Çünkü böy
le olmasydı, bu işi bir an önce açabilir 
ve bir yükten kurtulurdu. 
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Azizin genç kızla dostluğu her gün 
bir kaç basamak yükseliyor, babasile 
annesinin yüzlerinde de bu dostluğu 
hoş gördüklerini anlatan gülümseyiş -
ler görülüyordu. 

Aşağı yukarı her gün beraberdiler 
ve haftanın iki gecesinde hep birlikte 
tiyatroya, sinemaya, yahut başka bir eğ
lence yerine gidiyorlardı. Konu§malan 
da günden güne samimi oluyordu. Hat
ta bir gün Aziz genç kıza şöyle soru • 
yordu: 

- Bana öyle geliyordu ki sizi ben 
çoktandır görmüş bulunuyorum. Hem 
de yakından tanıyor gibiyim. Lakin bir 
türlü bunun nerede ve ne zaman oJdu -
ğunu kestiremiyorum. 

- ? 1? 1 •• 

- Yoksa bir kuruntu mudur bu? 
Belki .. Yoksa bir rüya mı? .. 

- Kim bilir? Belki.. Halbuki ben sizi 
evvelce gördilğümü, sizinle konuştuğu· ı 
mu hiç hatırlamıyorum. Acaba nerede 

J 
tanıştıgımın sanıyorsunuz? 1 

- Her halde burada değil .. Başka bir 
şehirde, başka bir memlekette gibi ... 

Genç kız gülümsedi: 
- Bunun bir rüya olduğu besbelli ... 

Şimdiye kadar başka memlekete hiç git
medim .. 

Sozu başka tarafa çevirdiler. 
Gens kız o gündenberi Adolfdan da 

hiç bahsetmemişti. Hatta: 
- Ona benim söylediklerimi anlattı· 

nız mı? 

Diye sormak bile aklına gelmiyor -
du. 

Aziz de hastayı ziyaretlerinde: 
- Henüz görmedim .. 
- Bir fırsat bulamadım. 
- Bugün tam söyliyeceğim sırada 

yanımıza annesi geldi. 
Gibi sözlerle savuşturuyordu. 
Son gün artık son karannı verdi: 

- Kardeşim, ben bu işi beceremiye -
ceğim . Hem de, bilmem ki biraz tuhaf 
görünüyor. Nıısıl olsa yakında kalkı -
yorsun. Onu göreceksin, o zaman ken
din söylersin. 

Dedi. 

- Fakat beni hiç sormadı mı 
- Sormadı. . 
- Şaşılacak şey!.. J 
- Hemen şaşma! .. Belki aranızclaki 

dostluğun başka biri tarafından, hat -ı 
ta hiç kimse tarafından bilinmesini is • 

temi yor 1 •• Belki şimdilik gizli kalmaaı
m uygun buluyor? 

- İyi ama, beni sormakla hemen bu
nu belli mi edecek sanıyor? Bir insan 
herhangi bir tanıdığını bile bu kodar 
zaman görmese merak etmez mi? .. 

- ? 1? ı .. 
Son günlerde olduğu gibi o sabah 

da Sen Pol kiliseninin köşesinde yüz • 
yüze gelmişler, fakülteye doğru yanya· 
na gidiyorlardı. Kapıdan girerken genç 
kızın ayağı bir tarafa dokundu ve sen• 
deledi. Bunun üzerine hızlı bir hareket
Je Azize doğru uzandı. Aziz de çabuk 
davranarak onu koltuğunun altından 

tuttu. Bu küçük korku geçer geçmes 
genç kız berrak bir gülüşle: 

- Sen tutmasaydın düşüyordum, 
Dedi. 

- Bir yerin acıdı mı? 
- Hayır .. Ge!jti ... 
Genç kız şimdi delikanlınm koluna 

girmiş ve ayrılmıyordu. Merdivenlere 
doğru öylece yürüdüler. 

Henüz bu yürüyüş başlamıştı ki A• 
ı:iz olduğu yerde birdenbire durdu. Kar
şısında solgun ve zayıf halile hasta ar
kadaşını gördü. Henüz dinlenme vakti• 
ni doldurmadan kalkmış ve gelmişti,-

(Arkası var) 



~6-KURUN 

Y üa metreyi ka%anacağı umulan Amerikalı zenci atlet Oveus 

.· 
Güreşçilerimiz 

Olimpiyat 
askeri bir 

köyüne girenler sıkı v 
kontroldan geçiriliyor 

Köy kapısındaki 932 Los Ancelos Olimpiyat 
planı Amerikahları kızdırdırdı 

Bugün Berıinde ilk mü. 
sabakalarını yapıyorlar 

Bertin, 28 (Sureti mahsusada gön· 
derdiğimiz arkadaşımızdan) - Olim -
piyatlara üç gün kaldı. Bütün dünya 
sporcuları hemen hemen Berlinde top • 
lanmış bulunuyorlar. Berlinde olimpiyat müsabakalarına 

bu sabah başlanacaktır. Bugün başla
nacak müsabakalar atletizm, güreş, 

eskrim, hokey, halter ve gülledir. Gü
reş kurası sabahleyin çekilecek ve mü
sabakaların bir kısmı sabahleyin, bir 
kısmı akşam yapılacaktır. Atletizm 
müsabakaları öğleden evvel ve sonra
dır. Eskrim öğleden sonra ve akşam 
yapılacaktır. 

Bugün yapılacak müsabakalarda 
bizi alakadar edecek olanları güreş 
ve eskrimdir. Güreşçilerimizle eskrim
ciler bugün ilk müsabakalarını yapa-
caklardır. 

YARINK! MÜSABAKALAR 
Yarınki müsabakalarda ilk defa o

larak futbola da başlanacaktır. Yarın 
İtalya ile Amerika, Türkiye iJe Nor
veç takımları 4 ağustosta Almanya ile 
Lüksemborg, 1sveçle Japonya, 5 ağus
tosta Lehistanla Macaristan, Mısırla 
Avusturya, 6 ağustosta İngiltere ile 
Çin, Pero ile Finlandiya takımları 
karşılaşacaklardır. Bu karşılaşmalar
da kazanacak olan takımlar 2 inci dev 
rede birbirlerile karşılaşacaklar, son 
müsabaka 15 ağustos günü yapılacak
tır. 

• • • 
Basketbol işinde karşımıza Şili ta

kımı düştüğünü yazmıştk. Bu müsa

Babil kulesi gibi dünyanın dört kö
şesinden gelmiş 50 den fazla millet gen• 
cinin oturduğu Olimpiyat köyünü gör
dükten sonra, Almanların fevkalade ça
lışmış ve muvaffak oldukları anlaşılı -
yor. 

Daha olimpiyat yolunda giderken, 
işin intizam ve mükemmeliyeti her ta -
rafta görülüyordu. 

Şehirden 20 kilometre kadar uzak 
olan bu küçük köye her yarım saatte bir 
hareket eden otobüslerle gidiliyor. Ka
pıda çok dikkatli askeri bir kontrolden 
geçtikten sonra köye girenler tamamen 
serbest -0luyorlar. Her tarafı zümrfÜ" O'i
bi yemyeşıı çayır ve agaçıcı.rıa sus o -
lan Olimpiyat köyünde, her millete men 
sup sporcular, birer katlı ayrı ayrı bi -
nalarda oturuyorlar. Bu binaların hepsi 
birer Alman §ehrinin ismini taşıyor. 

Köyün futbolden başka her spora 
yarıyan güzel bir idman sahası ve mü -
kemmel bir yüzme havuzu var. Yemek 
salonu müşterek bir binada fakat her 
milletin yeri ayrılmış .. 

Köyden dışarı çıkmak ne kadar ko
laysa, içeri girmek de o kadar sıkı. 

Tek olan giriş kapısından biraz ile -
ride ufak ve portatif bir sinema mU • 
temadiyen oynuyor .. 

Müsabaka günleri yaklaştıkça her • 

baka 7 ağustosta yapılacaktır. Bunun- --------------
la beraber bu müsabakanın Şili tara- köyü de gösteriyor ki bu işin tanzimi 
fından kazanılacağı muhakkak gibi- ile mt-şgul olanlar öbür seferki olim
dir. Çünkü Şili Cenubi Amerikanın en piyatlardan daha ~ok mesaf sarf et. 
kuvvetli takımıdır ki bu takımın yen- mişlerdir. 
diği Uruguvaylılar iki gün evvel Ber- Olimpiyat sahası atletizm 0~'1lnları 
linde bizim takımla yaptıkları hususi için hir stadyom, yüzme müsabakala
bir karşılaşmada bizim takımı 45-9 rı için kocaman bir havuz, futbol, ho
gibi mühim bir farkla yenmişlerdir. key, p?lo meydanları, tenis kortları, 
BÜTÜN HABERLERİ "KURUN,, DA bir at yarış meydanı ve eskrim, boks, 

BULACAKSINIZ güreş ve saire için kapalı yerleri ihti
va etmektedir. 

Gazetemiz olimpiyatlarda üç arka- Bundan başka, atletlerin çok ho~· 
daş tarafından temsil edilmekte bu- landıkları olimpiyat köyünde açık ha
lunduğu için müsabakalara dair bütün vada bir tiyatro kuTu)muştur ki 20 bin 
haberleri, bilhasa Türk takımlarının seyirci alabilir. 
karşılaşmalarına dair en ince tafsila- Burada 7 ! metre yüksekliğinde bir 
tı "KURUN,, da bulacaksınız. de kule vücuda getirilmiştir. 

Berlin baqram 
1Japıyor 

FEDERE OLMit AN Ki OPI ER 
ARASINDAKi MÜSABAKALAR 

Bcrlin, l (A.A.) - Havas: Alman
yan:n olimpik oyunlarını tanzim hu· 
sususundaki gayreti, ~imdiyt: kadar e· ~ 
şi görülmemiş bir derecededir. Bütün 
Alm·rn milletinin bu hamleye iştirak 
ettiği hissediliyor. Rerlin şehri ba • -
ram Etmektedir..- Bütün ~ehreıerde 

Eminönü Halkevinden: 
Evimiz spor komitesi tarafından 

gayri federe klüpler arasında tertip et 
tiği futbol maçlarının finale kalan Al
tmhiial - Bozkurt maçına 2-8-936 

paz;;:r gi.inü yapılacağı bundan evvelki 
tebliğde bildirilmişti. 

Lakin Fatih İdman klübü tarafın

dan verilen bir itirazname münasel'e· 
tile bu maçın yapılmasına nizamen ma 
nl ilundu!unu bi1direrek itiraznamenin 
incelenmesinden sonra verilecek kara
ra göre bu maçın yapılacağı tarihi di
ğer tebliğimizle bildireceğiz. 

seviç rJ .unuyor. 

kes kendini daha çok spora verdiğin -
den, köy ilk günlerdeki neş'esini bugün 
kısmen kaybetmiş bulunuyor .. Alman -
ların buk öyii ne kadar mükemmel ha -
zırladıklanm isbat için size şu misali 
anlatayım: Köyün kapısı önüne, 932 

Los - Angelos olimpiyadında Amerika
lıların yaptığı köyün bir planım koy -
muşlar. Fakat Amerikalı atletler buna 
çok kızıyorlar: 

Cim Londos bu 
hafta şehrimize 
g eliyor 
Serbest güreş dünya şampiyonların 

dan Cim Londos'un şehrimize gelip 9 
ağustosta Taksim stadyomunda meş-. - -
nı yazmıştık. 

Ayni gün Dinarlı Mehmet ile gene 
meşhur dünya pehlivanlarından Jon 
Antiyakos karşılaşacaktır. Beynelmi
lel şöhreti haiz bulunan bu pehlivan 
Alefsos ismile tanınmıştır. 

9 ağustosta Mülayim ile Tekirdağ
lı Hüseyin ve Kara Ali de birer karşı
laşma yapacaklardır. 

9 ağustosta galip çıkacaklar ile 
mağluplar 16 ağustos pazar günü gene 
stadyomda karşılaşacaklardır. 

İstanbul eğlencelerini hazırlıyan 
komite Boğaziçini yüzerek geçme mü
sabakası yapmıya karar vermişti. Bu 
müsabaka yirmi ağustos perşembe gü
nü yapılacaktır. Müsabıklar Göksudan 
denize atlıyarak Boğazın akınlarından 
geçip atlıyarak Boğazın akıntılarından 
lardır. 

Bu müsabakaya girmek istiyenler 
ikinci Vakıf hanında Su Sporları aja
nı Bay Kadri Nuri'ye baş vurup isim
lerini 15 ağustosa kadar yazdıracak

lardır. 

Birinci, ikinci ve üçüncüye beledi
ye namına birer kupa verilecektir. 
Bundan sonra her sene ayni gün Boğa 
zı geçme müsabakası yapılacaktır. 

Bunlardan başka ağustosun 16 ve 
30 uncu pazar günleri de Yenikapı ile 
Kumkapı arasında kürek teşvik mü
sabakaları ile 4, 5, 6 eyliıl günleri Mo
dada yelkenli yarışları yapılacaktır. 

"Almanlar bu p18nı bizim yaptı 
mız işle kendi yaptıkları iş arasırıd 
büyük farkı göstermek ve bizi rezil 
mek için mahsus koydular.,, diyerek 
zıyorlar. 

Doğrusunu isterseniz, bende de ' 
ni kanaat uyandı. . 

·r.ı Ve burada bulunduğum zaman ıs 
de, yalnız Olimpiyat köyü için dt 
gördüğüm bütün olimpiyat bazırl.Jl<1 

için, daha çok seneler hiç bir ınilltt 
böyle büyük bir işi başaramıyacağt 
naati uyandı. 

• • • 
Bu sabah çıkan Alman gazeteleri~ 

de olimpiyat hakkında çıkan yazılar 
şöyle deniyor: 

"Basketbolcular hepsi açık haV'8 

yapılacak olan müsabakalardan ı:ııUş!, 
dev.am ed'eri yağmurdan ancalC, ı neıa 
arasında kalan zaman zarfında tattıtıl. 

b·tf111J 
egzersizlerine devama vakit bula 1 ô 
!erdir. Yağan yağmur esnasında saııa9 
görünen takımlar: Kanadalılar, A"\l j1ı 
turyalılar~ Amerika, Cenubi Arll'r 
ve bazı Latin milletleri idi • 

• * • 
Finlandiyalar, bu sene en iyi 0>'~ 

cularından biri olan Suomi'den rna 

rumdurlar. a 
Fakat, Yarvinen kardeşler, uzl1~ol 

layıcı Kostos ve irtifa atlayıcı A5
. 7' 

ve diğer hafif atlelerin hepsi 01iı:ııP1Y 
köyündedirler. 

• • • 
nl b

.. ..k b. d .. ı·n altıtı Alma ar uyu ır ısıp ı 1' ıı' 

da rakiplerinin nazarları altında ufa ve 
fak müsabakalarını yapmaktadırlar· f 
bilhassa Finlandiyalı Yarvinen tara 
dan dikkatle takip edilmektedir. dO' 

'J'eO • 
Yarın Avusturyalılar doktor t ı 

Şimit'in başkanlığı altında 178 atle ~e 
kadın, 15 kürekçi olarak saat 20 de 

line geleceklerdir. 
• • • ı 

Kanadalılar büyük bir dikkatleıc çt'' 
lışmakta ve bilhassa 4 X 100 ba:Y1'~1,rııı1 
rışını muhakkak surete kazanaca 

ümit etmektedirler. . dtııil 
Japonların en büyük Uıııitletı ııôl 1 

topu ile bilhassa yüzme yarııtarı .f 
dır . ., 



On birinci olimpiyat dün öğleden 
sonra Berlinde merasimle açıldı 

Bay Hitlerin nutkundan sonra elli iki milletin 
sporcuları bir geçit resmi yaptılar 

llerlin, 1 (A.A.) - Bugün öğleden ı 
~~a stadyomda on birinci olimpiya-

a<;ılma merasimi yapılmıştır. 

ta' ~at 15,51 de B. Ad~lf Hitler be

~ herınde B. Frick oldugu halde stad 
ı::a varıncaya kadar katedeceği bü

b· . Yollar, imtidadınca halk kütleleri 
ballikrniş idi ve kendisini son derece 
taretıı surette istikbal etmiştir. 

t ti. liitıer, B. Baillet - Latour tara

'l:tıltıdan istikbal edilmiş ve bu istikbal 
~ erasinıinde Führer'i selamlamak U

tzııre ~e~mi§ olan Alman teşkilatı ko
'l:tı lesının reisi doktor Levald da bulun 
ll§tıır. 

h nundan sonra 1936 olimpiyat mar

'i Çalınmış ve hazır bulunanların hep
~~u marşı ayakta olarak dinlemişler-

lıi~~ııuan baynı.ğı ile beş halkalı olim 
at bayı:ağı çekilmiştir. 

mak değildir. Bu oyunlara iştirak et -ı Anttan sonra atletlerin geçit re -
mektir. Esas fütuhata nail olmak değil simleri başlamıştır. Geçit resmi biter 
iyi bir surette mücadelede bulunmak • bitmez Fuehrer halk kütlelerinin sonu 
tadır. 

gelmiyen alkışlan arasında stadyomu 
Müteakiben doktor Lewald kürsü • 

ye çıkarak Hitleri ve hazır bulunan ze· 
vatı selamlamıştır. 

Bundan sonra Bay Hitler söz almış-
tır. 

Bütün hazır bulunanlar ayağa kalk
mışlardır. Hitler, 1936 olimpiyatlarının 
açılmış olduğunu söylemiştir. 

Orkestra çalıyordu, olimpiyat bay • 

rağı stadyomun en yüksek direğine çe

terketmiştir. 

.Orkestra merasimin hitama ermiş 

olduğunu bildirmek üzere bitiı marşı
nı çalıyordu. 

Berlin halk tarafından fevkalade 
alkışlanan atletler yarın başl,ıyacak o

lan müsabakalara hazırlanmak üzere 
tatlı bir uyku geçirmek için sahadan 
ayrılmışlardır. 

kilmiş toplar atılmıt ve bu esnada olim· --------------
piyat oyunlarına iştirak edenlere bu 

merasimde hazır bulunan zevatın men
sup oldukları milletleri selamlamak ü -
zere güvercinler uçurulmuştur. Oliın • 
piyat marşı yeniden çalmağa başlamış -

tır. Muzikayı Rişar Ştravs idare etmek
te idi. Orkestranın nağmelerine bir çok 

kadın ve erkek mugannilerin sesleri ka

rışmakta idi. 

Olimpiyat meşa lesi 
nasıl yakıldı 

I - -
/ 

/ 

Alman katltn §ampiyonlarınclan birisi yük•ek atlıyor ..• 

Brezilyahlar 
Anlaşamamazlık güzün
den iki kafile gönderdiler 

.Berlin, 1 (A.A. ~ - Brezilyaiı at
letlerle Rio de Janeiro spor makan:
lan arasında vahim bir ihtilaf çdı:mış
tır. 

Bu yüzden, Brezilyalı atletlerin o
limp.yat oyunlarına iştirak edemiye
ceklı rinden korkuluyor. 

Esasen bir müddettenberi Rio de 
Jonefro'nun Flamengo ekipi olimpiyat 
için hurulan köye yerleşmiş bulunu. 
yordu. Derken, geçen çarşamba günü 
ikincı bir Brezilya t>kipinin köye çıka
geldiği hayretle görüldü. Bu ikinci 
ekip "Brezilya spor federasyonu., na 
mensı.ptur. Halbuki F!amengo eki-
pi başka bir federasyona bağlıdır. Bu
nun'a beraber, Fla:nengo ekipi, buraya 
gelmek için, beynelmilel olimpiyat kr.- • 
mitesinden ruhsat istihsal etmişti. t'llJ. Olimpiyat çanı, olimpiyat oyunla

ı~ll açılmış olduğunu haber vermek 
Çalınağa başlamıştır. 

Çit llttndan sonra hemen atletlerin ge
~frlıtesrnı başlamış en başta Yunan ta
~il' 1 geliyordu. Bu takım, Yunan olim 
tıt at komitesi reisi Yunan veliahdı 
'h~rıs Paul'ün önünden geçmişti. Veli
~n Yanından 1896 olimpiyatlarının 
~ aton galibi olan bilyük ko
~ ~ Spiridon Louis bulunuyordu. Yu
ı, 11 lakımından sonra, Mısır, Efgan, 

Alman atleti Şilkin, olimpiyat meş'

alesini ateşlemiştir. Bundan sonra Yu -

nan koşucusu Spridon Louis ilerlemiş • 
tir. Kendisinin elinde bir zeytin dalı 

vardı. Kendisi beraberinde Kont Baillet 
Datour ve Dr. Lewala olduğu halde 

hükumet erkanının bulunduğu tribüne 

doğru ilerlemiştir. Stadyomun her tara· 

fında büyük bir sükun hüküm sürmek

sa
bah ayinler yapıldı 

derlin, 1 (A.A,\ - Olimpiyat me

şalesini taşıyan atlt-t. aat 12,30 ~ 
Lustgarten'e vasıl ı>lmuş ve husu.si su

rette hazırlanmış ve tanzim edilmiş c. 

lan mihrabın üzerindeki olimpiyat me. 

şalesini tutuşturmuştur. Mabetlerde dün 

e .\r· 
C>ıı.ı Jantin takımları gelmişlerdir. 
~karı, Belçika, Bolivya, Bulgaristan, 
~iU1lllları takip etmiş ve arkalarından 
~ \>e Çin takımları gelmiş ve bun
ııı~1 Bonra gelenler alfabe sırasiyle gel 

erdir. 

~b~e~ bayrağı hamil olan, hükfımet 
~dl ununun önünden geçerken bayrağı 

l'rnek suretiyle selam vermiştir. 
~.\tınan atletleri bu beynelmilel ge

n en sonunda gelmişlerdir. 
~aşa sesleri ortalığı çınlatıyordu. 

I~ ~irdenbire ortalığı bir sükut kap
but1: lioparlörler Baron Decoubertin 
~ecliıı. ~illetler namına bir hitabe irat 

eğjnı ilan etmiştir. 

~~ttunaileyh, söylemiş olduğu bu bi
de §Öyle demiştir: 
Clinıpiyat oyunlarında gaye kazan-

te idi. 
Spridon - Louista Yunanistandan 

getirmiş ilduğu zeytin dalını Fuehrere 

uzatmış ve aşağıdaki sözleri söylemiş 

tir. 
Size Olempinin bu zeytin ağacı da

lını bir aşk ve sulh timsali olarak ge
tiriyorum. Biz milletlerin daimi suret 

te ve munhasıran bu gibi muslihane 

mücadeleler sahasında karşılaşmaları

nı arzu ediyoruz. 

Alman atletleri Rudi tsmayer, be

raberinde Alman bayrağı taşıyan Al
man atletleri bulunduğu halde hüku
met erkanının işgal etmekte olduğu tri 

bünün önüne doğru ilerlemiş ve olim 

»iyat andını içmiştir. 

B. G<>bels, bu münasebetle söylemiş 
olduğu bir hitabede, hazır bulunanla

rın ~iddetli alkışları arasında bu me
şaleri "Sulh meşales!,, diye tavsif et

miştir. 

Ecnebi gençler heyetleri, tribünler. 

de yt!r almışlardır 

B. Yon Tschammer ile B. Rust. çok 
alkı}lanan hoşameui nutuklart söyle

mişlerdir. 

Olimpiyat meşalesini taşıyan son 
atlet, Wilhelmestr.ı.c:se'den ve Unter 

den Unden caddesinden halkın coşkun 

alkışları arasında ge~miştir. Atlet, ha
zırlanmış olan mihraba kadar koşmuş 
ve oradaki meşale)'i tutuşturduktan 

sonra eski kral sa:ayının önünde vü

cuda getirilmiş olan diğer bir mihra• 
bın :.neşalesini de yakmıştır 

Ba meydanda ol;mpiyath.ra iştirak 

eden devletlerin bayrakları sıralanmış 
bulunuyordu. 

Merasim, Hitler için üç defa tek

rar edilen "yaşa,, nidaları ile sona er
miştir. 

\ 

.Bcrlin, 1 (A.A.) - Bu sabah on 
birinci olimpiyat oıunlarının açılması 
münasebetiyle protestan mabediyle 
Saint - Hedwige kilisesinde dini ayin
ler yapılmıştır. Müteakiben Unter 
den Linden'de ölüler abidesi önünde 
merasim yapılmıştıı·. 

H3.va, kapalı ve hararet derecesi 
mutedil idi. 

Unter den Linden ve Charlotter.
burg caddelerini takip eden n stad
yoma müntehi olan yolda münakalılt 
menlôilmiş idi, yalnız re.c;;mi otomo· 
bille• geçebiliyorlardı. 

Bdyük bir halk kütlesi, b~şlıca şah. 
siyetleri, ecnebi heyetlerini ve bilh:u
sa Olimpiden gelen olim'liyat meşale
sini taşıyan atleti görmek İ\İn saba
hın .-ek izinden beri hekliyord u. 

Dini ayin yapıldığı sırada 9:16 ki
li~esinin çanları h.-p birden çah'lmı~
tır. 

Bıraz sonra muntelif memJektlerin 
atle;; takımları, öliilf'r a'1idesi önünde 
sıraJanmışlardır. Alman ordu, dcnan
ma ve hava kuvetit'rinin müfrezeleri, 
bayraklarını hamil olduklaıı ve ~nle
rinde muzika!arı bulunduğu hald~ me. 
rasi ne iştirak etmi~Ierdir. 

OJimpiyat kom' tesinin onbir azr
.sı il~ reiı:;i Baillet - Latour d,ıktor 

Lew.:ıld ve Berlin .ı.;;keri kumandanı ---------------
Gen,·ral Seha um burg. a!'kerleri teftiş 
etm i~ierdir. 

B. Baillet - Larour ~bic~ye defne 
dalı ıdan hir çelenk k~ymu:-. ,.e ';unu 
rnüt~nkip askeri bir ıreçi~ re:mi •apıl
rnı~tn . 

r ' ~~:~!~::~~ ~;n~~ 1 
güçlükle ve daha pahalıya tedarik 1 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

Alman Hariciqe Nazırı 
Spo1 cuları kabul elli 

!ltrlin, 1 (A.A.) - Dün ak~<. m. on 
birinci oJimpiyadın açılı.:: arifesinde, 
komıte başkanı B. Iıevald bütün )&

hancc ;'(lhsiyetleri Tierı:n sara) ında 
kabul etmiS'tir. 

Ifaricye Vekili H Von N eur:ı th, o
limpi) atlara iştira!( eden !§~ milletin 
;;:~;n~:;:;:!l~&'";:7~ ti::~~rtt~~! ~~; ~~ :!::::i~ 
tir. 

Oahili müşkülattan doiayı olim
piyatlara isirak e.tınjyen :valruz lsnan
>:adır, 



leı•aas Terras 
ESRAR/ 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
l-Jeyecanlı Maceraları 

Yazan: Arnauld Galopin 2- Çevirer.: V. (,. 

DUnkü sayımızda çıkan ilk kısmın 

hillasası: 
Şarlok Holmesin yerine geçen 

polis hafiyesi .Ale Dik.son bir 
giitı Londranın eğlence yerle
rinde tanınmı§ bir kadının o
dasında öldüriUdüğünü haber a
hyor. Hemen vak'a yerine ko
şuyor. Orada poli.! '17ıüf etti§il 
Mak Fersonu buluyor. Mak Fcr-
son beceriksiz, fakat kendiniı 
çok beğenmiş bir adamdır. Ale 
Dik.son cinayet tahk"ikatını o
nımla beraber yapmağı teklif 
ediyor. Çünkü Mak Ferson bccc 
ri~liğile işi karıştırmadan ev 
veZ Mdiseye el koymak ve ka-

1 
tili bulmak istiyor. 

Adamlanndan biri bir gün milhim 
bir ip ucu yakalamıştı. Baş müfettiş bu 
muvaffakiyeti kabullendi. Sonra da va • 
liye mütemadiyen: "Yanımda daha iyi 
adamlar olsa daha iyi i~ görürüm.,, der
di. Ben, bil§kis, bir tahkikatta adamla
!nmdan biri bir maharet gösterirse on -
~ann isimlerini gazetecilere söylerdim. 
!onun için, polis memurları bana karşı 
büyük bir sevgi duyarlar. 

Birinci kata çıktık. Cin yetin ya. 
t>ıldığı odaya girdiğim zaman ilk ön
ee Mak Fersonu gördüm. Beni gö. 
rilnce gillümsiyerek bana doğru dön. 
~il. Bu gülümsemede kendine inanmış 
bir adam tavrı vardı. 

Elini uzatarak: 
- Merhaba, dedi. 

Sonra gözlerini kadmm yattığı 
karyolaya çevirerek: 

- Zavallı kadın! dedi. Nihayet 
başına gelecekler geldl 

-Ya? 
- Evet. Bu gibi kadınların dost-

ları ~Jk olur ... Tabit çokluk içinde de .. 
- Fakat, bir §eY çal.mamıelar ga. 

liba ... 
- Bunu söyliyen gazeteler. Para

ları, senedatı, mUcevherleri olduğu 

gib' bulduk. Bu doğru. Fakat bu Bet
si Hognrt'm evinde daha neleri var
dı? Bunu kim bilir? 

- Demek ki, eğer katil buraya bir 
~y çalmak için gelmi§ ve alınacak 

§eylerin bir kısmını kadının mirasçı
larına brrakmı§ ? .• 

Mak Ferson gözlerini açarak yUzU. 
me baktı ve başını salladı: 

- Evet, dedi. Fakat zannedersem 
sız cinayetin aşk yUzUnden olduğuna 
kanisiniz. .• 

- Öyle. 
- Hayır, Mister Dikson. Katil ii.dt 

6ir hayduttan ibarettir. Kovard, Sop
kins, Mostel kabilinÇ!en bir haydut.

Mak Fersonun isimlerini saydığı 
bu üç adam bir müddet evvel Pen. 
tonvUJe'de asılmışlardı. 

-- Bu hükmU neye istinaden çı-
kaı:rrorsunuz? Diye sordum. 
~fak Ferson gUlilmsedi ve cebin. 

deı:ı <'ört köşe siyah bir ipekli bez çı
.kerc. 

- Bakın, dedi. 
- Maske! 
- Evet. Bu maskeyı odanın orta. 

smdn buldum, e? ne dersiniz siz bu 
işe? Zannedersem bir §.şığın odaya 
maske ile gireceğini pek hatırınıza 

getirmezsiniz ..• 
- Fakat, maskenin karyolanın 

yanına düşmesi lazımdı. Odanın orta
sına nasıl düşmüş? Yahut ta katil, 
kadını odanın ortasında öldürmUş, 

sonra kucağına alıp yatağına götür. 
müş... Bu da kabul edilemez. .. 

bir lfımbayı aldım. üzerinde hala 
saçlar ve kan pıhtıları vardı. 

- Evet, hakkınız var. Fakat Bet
sinin katili ısırdığını nereden biliyor. 
sunuz? 

- Nereden mi? Gözünüzden nasıl 
kaçını§ olabilir, Mak Fersoncığım ! 
Bakın halının ü1.erinde görülen şu 

kırmızı lekelere •. Bu lekeler odanın 
ortasına kadar gidiyor •. Ve eminim ld 
bu lekeleri kapının önünde ve merdi
venlerde de bulabileceğiz ... 

Küçük Merkley: 
- Sahi, dedi, ben görmüştüm. 

Mak Ferson memuruna hiddetle 
baktı: 

- Gördün ha? Demek artık adam 
oluyorsun ... 

Sonra bana döndü: 
- Söylediklerimde ısrar ediyo. 

rum, dostum, dedi. Adi bir cinayet ... 
Konton caddesindeki cinayete tıpkı 

tıpkısına benziyen bir vak'a •.. 
lsrar etmedim, yalnız bir §eY sor

dum: 
- Hizmetçileri sorgudan geçirdi-

niz mi? 
- Evet. Hepsini. 
- Ne diyorlar? 
- Hiç. Yalnız bu katta yatıp kal-

kan oda hizmetçisi gece yarısı bir 
gürültü işittiğini hatırlar gibi oluyor, 
amma pek emin değil ... 

- Kilitlere baktınız mı? 
- Baktım, hiç biri zorlanmamış ... 

Katilin bir alay maymuncuğu olduğu 
belli. Bu da gösteriyor ki, vak'anın 

faili hırsızlığı kendine meslek edin. 
mi birisidir. 

- Evet ama, mücevherleri niçin 
alıp götürmediğini hala izah etmiş 
dei;"1lsiniz. 

- Belki gürültü işitmiştir. Tutul
maktan korkmuş ve acele ile kaçmış. 
tır. Fakat, ne de olsa, muhakkak bir 
şey götürmüş olmalı. ÇUnkU Betsi 
son derece zengin bir kadın olarak 
tanınmıştı. Kriteryonda binlerce lira 
koyarak kumar oynadığını görmüşler. 
Ben burada onun mühim miktarda 
para bulundurduğuna eminim. Geri 
kalanlar ehemmiyetsiz şeyler ... Hesap 
ettim: Para olarak dört bin llra, 
16 tane kıymeti düşilrillmüş altın ma
deni senedatı, bir iki tane de mücev. 
her belki bu mücevherler yalancıdır 
da. 

- Doktor ğcldi mi? 
- Geldi. Fuzuli muayene etti ve 

boğulma neticesinde öldürUlmUş oldu
ğunu söyledi. 

- Şakağının yarılmış olduğunu 
görmedi mi? 

- Gördü!. 
- E, ne dedi bunun için? 
- Düşerken karyolanın çubuklan. 

na başı çarpmış da ondan olmuş de
di. 

- Yanlış .•. Neyse, pek ehemmiyeti 
yok bunun. 

Mak Ferson saatma baktı. 
- O! dedi, on iki olmuş. Hakim 

çağırmıştı, gideyim bakayım. Geliyor 
musunuz benimle, Mister Dikson? 

- Hayır. Müsaade ederseniz bir 
kaç dakika daha burada kalayım. 

- Kalıp da ne yapacaksınız? Ne 
var ne yok gördük zannediyorum. 

- Ben biraz daha bakmak istiyo. 
rum. 

- Nasıl isterseniz.. Amma, vak
tinizi boşa geçirmiş olacaksınız .. 

Mak Ferson bunları söylerken eli. 
mi sıktı ve küçtik Mcrkleyle beraber 
çıktı. 

- Niçin kabul edilmesin? 
_ Şu yatağın haline bakın: Çar- Odada tek başıma kalmıştım. A-

§aflar, yorganlar karma karışık ol. raştırmalanmı i§tediğim gibi yapabi. 
muş ... Betsi Hogart'a uykudayken lecektim. 

n. hücum edilmiş olacak ... Betsi güç!U 
kuvvetli bir kadındı... Kendisini uzun 
müddet müdafaa etmiş.. Adamı ısır

mış ... O da, başka tlirlü ba§a çıkamı. 
yacağmı görünce, karyolanın ,anın

daki masada duran bronz lambayı 

k~ptığı gibi kadının eakağına indir • ı 
mış ... 

Bunları söylerken yerdeki küçük 

lki pencerenin arasındaki bir kol
tuğa oturdum. Pencereden hafif bir 
ışık giriyordu. Gözlerimi odanın için. 
de gezdirdim. Odadaki karışıklıktan 

anlaşılıyordu ki katil her yeri araş. 

tırmış, dolapları, masaların gözlerini ı 
karıştırmıştı. Hatt! koltukları, kana
peleri, hatta bazı yerlerde halıyı bile 

Kamutayda heye
canlı bir hadise 

(lJstgam ı irıcttıeJ 

verilmesi ihtimalinden endişe etmişler -
di. Onun için umumi bir hareketle der
hal Refik İncenin sözlerine karşı haa -
sasiyet göstermişlerdi. 

Refik İncenin bu sözü ile bu söz kar
şısında meclisin gösterdiği tezahürden 
anlaşılır ki mUzakerelerin bu safhasın -
da umumi siyasete ait bir noktanın iza -
hına lüzum vardı. Bundan dolayı iptida 
Dış işleri bakanı bu cihete dair izahat 
verdi. Diğer taraftan Başbakan İsmet 

İnönü müzakerelerin sonunda siyasi bir 
şaheser mahiyetindeki nutku ile efka -
rı umumiye önüne kuvvetli bir projek
tör tuttu. 

Biz bütün bu sözlerden ve izahat -
tan çıkardığımız neticeyi şöylece hula
sa edebiliriz: 

İtalya devleti resmi vasıtaları ile a
ramızda mevcut olan dostluk muahede
sinin devam etmekte olduğunu hüku -
mete temin etmiştir. İngiltere hükumeti 
de İtalya ile olan münasebetlerini nor -
mal bir hale koymak zamanı geldiğini 
takdır ederek Akdenizde muhafaza et • 
tiği bir taraflı teminat tedbirlerini kal· 
dırmıştır. Böyle bir vaziyet karşısında 
Türkiye için de İtalyaya karşı alınmış 
olan sanksiyon tedbirlerine müstenit bir 
taraflı teminatın muhafazasına lüzum 
kalmamış, Tevfik Rüştü Aras dünkü ga
zetelerde işaret edildiği gibi Kamutay
da bu teminatın Türkiye tarafından da 
kaldırıldığını söylemi§tir. 

Demek oluyor ki Montrö mukavele
si tasdik edilerek mer'iyet mevkiine gi
rerken Türkiye dış siyasa bakımından 

tamamile yeni bir devreye giriyor. Bu 
devrede İtalya dahi dahil olduğu hal -
de bütün devletlere karşı açık bir dost
luk siyaseti ile ifade edilebilir. Türki • 
ye yeni mukavelenin verdiği haklardan 
ve kuvvetlerden ancak meşru şekillerde 
istifade etmek azminde olduğuna göre 
devletler arasında herhangi bir karııtı
rıcı siyaset bizden uzak olacaktır. Mon
trö konferansına iştirak eden bütün 
devletlerin burada im:talanan mukave -
leye imza koymaları Tilrkiyenin bu yol
d 1rl dürüat aiyaaatin• ka.~ı ltlıxıalları -

nı göstermiştir. 

Acaba Türkiyeye ait olmıyan sebep· 
ler dolayıııile konferansa İJtirak etmi -
yen İtalya şimdi yeni boğazlar rejimini 
kabul edecek midir? Tüıkiyeye kar§I 
dostluk muahedelerine riayet ettiğini 
resmen bildiren İtalyanın Akdenizde a
lınmış olan teminat tedbirlerinin orta • 
dan kalkması lizerine yeni Boğazlar re
jimini kabul etmesi, bunun için ya bu 
mukaveleye iştirak ettiğini bildirmesi, 
yahut Türkiye ile bu esaslar dahilinde 
yeni bir mukavele yapması haklı ola • 
rak beJclenir. Eğer İtalya bu tarzda ha
reket etmez de Montrö mukavelesi kar
~xsında müphem bir vaziyet muhafaza 
edecek olursa Tlirk milleti resmi ağxz -
larla ifade edilen İtalyan dostluğunun 
samimiyetinden şüphe edecektir. An -
cak bu ıüpheyi hiç bir vakit "endişe'', 
yahut "korku,, gibi bir kelime ile ifade 
etmek doğru değildir. Nitekim bilyük 
Başbakan ismet lnönii Tilrk dostluğu· 
nun istisnasız olarak bütün sulhçu dev -
!etlere karşı şamil olduğunu o pek gü -
zel nutkunun en güzel bir yerinde söy
ledikten sonra hiç bir kimsenin kalbin
de en kilçük bir şüphe ve tereddüt nok
tası bırakmamak için: 

- Bununla beraber bizim hiç bir 
şeyden korkumuz yoktur 1 

Demiştir. Herhalde Tilrkiye kendi -
nin dostluğuna kıymet verenlerle daima 
candan dost olmağa hazırdır. Fakat hiç 
bir vakit herhangi bir tehdit karşısında 
Türkün kalbine korku değil, endi§e de
ğil, vesvese bile girmesi imkansxz bir 
şeydir. Bunu anlamak isti!enl~r u~ak 
değil, yakın tarihimizden hm bir mısal 
ve delil bulabilirler. 

ASIM US 

kaldırıp bakmıştı. Odayı bir şey a. 
rar gibi gözden geçirmişti. Adi bir 
hırsızın böyle hareket ettiği hiç gö -
rUlmem!şti. Hırsız kıymetli şeylerin 
bulunabileceğini Umit ettiği _yerleri a. ı 
rar, mobilyaların altını Ustüne getir- t 
mez. O halde, bu adam kendisince e. 
hemmiyeti olan bir şeyi aramıştı: 
Belki bir mektup, belki de bir vesika .. 
Katilin adi bir hırsız olmadığı mu
hakkaktı. 

(Arkası var) 

Bay Muhittin üstün· 
beyanatı dağ'ın 

(Üsıyam I tnt'ıdP.J 

ii.8tünde fikri bir bağ k"tlrmak maksa
dını güden bu cereyana son on b~ yıl 
zarfında yeni bir saık"ın ilave edildiği
ni görüyoruz. 

Halı.-ikaten iktisadi müı·azenelerlni 
düzeltmek vatandaşlann iş sahalarını 
genişleterek re/ahlannı arttırmak is
tiyen bütün milletlerin baş vurdukla· 
rı muhtelif çareler arasında türizm 
hareketine adeta dört elle sarılmt§1ar
dır. 

ısı emlck"etlerinin güzelliklerini tari
hi ungüıliklerini istismara ba§lamı§
lardır. hte bu s•,retle türizmdc bir me 
deniyet davası olmu§, milletler bu sa
halarda birlıirlerile boy ölçü.şm iye 1 .. (11 
l.:ı§mış1ardır. Bir üstünz;ik devri olnn 
Atatürl; devrinde biz de bu harekete 
uynı.ak'tan geri kalmnazdık. Bu düşiiıı
ccnin tcsiriledir ki. lstan'buZ belediye
si bıl'.ıtl-a n yedi sene evı•r.l bir türiznı 
§ubesi vücuda getirmiş, bu suretle tü
riwı harcl .. ctine filen yer verrn iştir 

!<Jtanbul tm·ihi zenginlik lmlmnm
dan kıymeti ölçülemiyccek eserlerle 
doludur. Bu topralclarda bir kaç me
deniyet birbirini takip etmiş eserleri
ni de bırakmı§lardır. 

Abidelcrinm haşmeti lstanbulun se 
masına silinmez çizgiler çizmiştir. Ta
bii güzellikler bakımırıdau lstanbulu~ 
muz dihıyaca tanınmı.1 bir §ehirdir. 

l~tc biz biltün bıt tarihi ve tab;i 
ııarlıklara dayumırok bu güzel şehri 
bir turistik merkezi yapmıya çalışıyor 
ve her sene biraz daha artan çalı§ma
mızla bu yolda muvaffak olacağımızı 
söylilyomz. 

Biltün kıymet ve ehemmiyetini böy 
le geniş bir davamn faaliyeti üzerinde 
ortaya atılmış b ılmmuı.sından bunun 
etrafında. çalı~ılmış olm1ya ba.şlanıa

sından iba1·ettir. 
Turizm biiyük bir ehemmiyet ala

caktır. Her türlü tedbirlerimizi bu bü
yük cereyana duyduracağız. 

SEYYAH İŞL'fi:R.İ.,~~~-~ 

ilk seneler içi~ı /azla h.ayallcra ka
pılmanıalıdır. Yabancı ziyaretçi bil
hassa eğlenmek ve dinlenmek maksa
dile gelenlerdir. Bıınlar giiçlükle m.em
nırn cdil.cbilir. 

Buna muvaffak olabilmek senelere 
bağlı bir iştir. Bir ha...,rlık ı•e imtihan 
devresi geçirmek ll\Z1mdır. 

Bunun irindir l:i lstanbul Tiirkiye
nin ve Yakın Şarkın yazlt1ıdır. ilk 
hedefimiz iç turizmdir. iç memleketi
mizden gelecek vatandaşı memnun et
mek onun istirahatini ter.ı.irı edebilmek 
kabiliyetini kazanmadan yabancıyı 

kolay kolay memnun edemeyiz. Bu yo
lı' tal>ip ederek kusurlarımızı örtüp 
ek.,ikliklerimi::i tanıaml7yacağız. Yol
larmnz. 1ıalı"c7crimiz. rıarl:laı-ımtz, o
tellerimiz ue mfü·ak11lc bizleri memnun 
etmezse yal><11ımyı nasıl mcnı-:-ıwı ede
bilir. 

Noksa>ılarımızm ikmali a>ıcak bii
tiln vatmula~larımızrn bıtnu mühimse 
mesi ve ell>irliği ile ralış1lma.<tı ve ya
pılma.<ıile J.:aim olabilir. 

Bil.tün uatanda.Jların bu büyük i§te 
rolleri t·a,.dır. Hcr~e.y<len euvel lstan
buZ hem§ehrisine yeni bir geçim yolu 
bulmak gayesini Tcoval1ymı 011 hare
kette biitün ı•atandaşların yardmmıa 
mazhar alacağımıza eminim. 

Ancak bu sa1ıededfr ki ~ehrinıize 

her sene biraz dı:ıha çekidüzeıı tıcriyor, 
bira:: drıha siisliycrek mi.<ıafirlcrimizi 
ağırl ıyabili riz. 

lstanbula yaz ayları için herhangi 
memleketten ziyaretçi getirilebilir. 

Biraz evvel söylediğim gibi ilk he
defimiz Yakııı Şark memleketleri, bil
hassa Balkmı memleketleri ı·e niha
yet Çc1~oslovakyadır. Tuna yoZıt yavag 
yavaş bir seyahat yolu halini almak
tadır. Yaztn uzun müddet şimendifer 

seyahati yapılamıyor. Biz de bunları 
düşünerek propagandamızı bu memle
ketlerde teksif ediyoruz. 

lstanbıılda sorı zamanlarda meyda
na çıkanl.an eski eserlerden ı•e Aya
sofyayı müze haline alarak mozayik· 
Zerin tn61Jdana çıkarı1masında bflti(n 
dü>ıya seyyahları içhı ümide diı§mel:
te bir hata tasawur edilemez .. 
BU SE!\"EK! PROGRAMDA NELER 

VAR 
Bu seneki progranvtm1zda. 

san'aflara, spor ve eğ.;..;:le;..:.;nc=e=""..,,.~--

festivaline ayrı ayrı haftalar ta.~ 
ediımi§tir. Olimpiyatlar spor hafta 't 
zın zengin olmasına mani oldu. Bıı 1ıO 
tanın haricinde olmak üzere ağıı.:t~ 
yirmisinde bir de Boğaziçini yu::ere. 
geçmek ya~~nı tertip ettik. Brı 111~ 
sabakanın beynelmilel bir mahiyet; 
masına çalışılacaktır. Belediye lJtl 
bir kupa koymu§tur. 

TİYATRO HAFTASINDA .. ~ 
Tiyatro festivali haftasında 1tı~. 

tiyatrosunun biıtün tekamül s6'!111es 
göreceğiz. En kıymetli artistler btt f 
tiva.le i§tirak edecektir. Ta1:simde_ ~ 
cağımız foto.iJra/ scrgi8i de iyi bır 
şcbbiis olduğuna enıiniz. 

Vatammtzm en güzel parçala~ 
nefis fotoğraflar halinde burada g 
tcrcceff z. Bu arada Taksinule açıllJC'li 
mi::a.lı ve karikatür sergi..<Jüıi de :;iJ.1' 
meliyim. 

lTF AİYE GüNü DE YAPILAC~ 
Bundan ba~ka itfaiye günü de t~ 

tip ettik. Bu günde Yeniçeri deV11 

den itibrıre11 bütün itfaiye teşkil6t•~,,. 
pösterilcccl:tir. Ru arada y(lngın 3 eti 
dii rme vasıtalannuzm tckam:ül aer 
si tecrübelerle anla.Jılacaktır. . ar 

Biitiin lstanbtıl 1.:atandaşlar1 •_ti e1· 
ycmizin bu tcuıhiiratına davetliaırl 

BALKAN FESTİVALİ P ARLj\.l\ 
OLACAK 

Fc,)tivalin s0>ı haftasını te§k-i~ e~~ 
Balkan fe.~tivali hakkında da b1r ·oıf 
söz söyliyeyim: KonıJt.t Balkan ~·/ '!' 
Zeri daha geniş ekiplerle lm smıekS. e 
tivale geliyor"l<ır. Bizim heyetirııiZ 4 
konservatuvar miidüriyeti tarafı~ 
hazırlanmaktadır. GörüyorsumıZ r 
program1mız çok geni~ ı.·e şümııllı t 

Sözlerimi bitirirken ~ehir işiJ!de ç6' 
hiç bir ıw.ıddi men/ aat beklemodtıı 
l~n muhterem arkaiiaşlarrnuı te§ 
1...-ilr etmmji bir borç bilirim.,, }!o 
40 GÜN 40 GECEDE NELER \Tp 

B!RINC! HAFTA SPOR - 2 }. d 
t.nıat.a. JUU11t 14 nA V"li"fımdi c:ılo~~ 
at yarışları. 4 Ağustosta Dağcılılt ~t 
bünde tenis maçları, 5 ağustostıl # 
21 de Taksim bahçesinde konser ~J· 
bandosu tarafından, 6 ağustosta s· 
cılık klübUnde tf>nis maçları. S ~e
tosta saat 16 da Dağcılık klUbündCsef" 
nis final!, gündUz Kermes Bebel< t 4 

gisi akşam balo Lünaparkta ve il 

oyunları yapılacaktır. . df'J.~ 
!K1Nct HAFTA TİYATRO HJ\l' > ,~ 

9 Ağustos pazar gtinU; KcrJ.ll~\1' 
devamı, spor numaraları, musild dıll 
sabakal:m biiyük balo, Taksim s~ı\l~ 
dan Cim Londusun iştirakile b .j~ 
güreş, Moda deniz kltibünde yııf1 

j! 
gece klilpte Ege vapurunda b!l1~ed 
ağustosta Tepcbaı;ı bahçesinde ıı il 
dah, Kartı ~öz, 12 ai{ustosta saat ıS 
Tepebaşı baheeslnde orta oyu~çt' 
ağustosta ~:ı.at 21 de Tepeba.ŞI 'fC" 
sinde Nasrattin hoca, 14 ağustosts ı•· 
pebaşı bahresindc Çchir tiyat~~0st' 
rafından Mum söndü, 15 agtt5

1 .. t . 
Tepebası bahçesindP. Halk opcr" s1 

ÜÇÜNCÜ HFT A ŞEHİR HA?f:.tld' 
16 ağustos paz->r Taksim s~c:tı~' 

saat 16 dn güreş Cim Londosun "'tıı.1"'' 
kile, saat 21 de Şeh'r tiyatrosı.ı t1 jı; 
fındın operet varyete numara!~ ,g.rCt 
ağustos Asarifıtika mil1.esini ıı:0ıı; f 
rn aı'hrntos Taksim bnhresinde e 
20 a·fostosta Boğr.zı yüzere~ g ı ~,,, 
21 a.Yustosta Topkapı mUzesıni 

~ ") 
ret, 22 ağustosta (İti'niye gUntl ~ 

DÖRDÜNCÜ HAFTA sERG v'_. 
23 ağustosta Taksimde Cı~1'9ı!iJ' 

dos'la güreş, 25 ağustosta }<arl< tl,e! 
sergisi, 26 ağustos çarşamba 50!)-J 

Şehir bandosu. 27 ağustos IS~ı ,,et' 
hamamında Türk seccade ve 11.~i f1ıt.: 
gisi, 28 ağustosta heykel se~g;rıde ~ 
d~klı GUzel San'atl~r akndeınısfestı" 
a.gustos cumartesı Balkan 
başlangıcı dans ve mUzik. JJ4 

BEŞİNCİ HAFTA BA:r..J{ 
FESTİVALİ ~ te~ 

30 ağustos saat 15 d.~ ~~1 ~ 
sinde üzüm ve iyi su musaba ba se~ 
de kır balosu, 2 eylfıl ça.rŞaJll 4 e~l 1 
lerbeyi sarayında biiyUk bal0 • ile~~ 
da Bebek bahçesinde mehtap <ı~t;Y 

·de""fC' 
5 eylftlda Taksim bahçesın bC~te ,-e 
grupları, 6 eyHHda snat on d~ııs 
ner stadında Balkan grupları 

usik~·~------------~~------....... 



Kocaeli ilk okullar 
• • 

sergısı,nı 
• ziyaret 

alebe 
hitte 

ve öğretmenlerin 

büyük bir takdir 
elişleri mu
uyandırdı 

Serginin açılışında bulur.an 
lııtı• 

ıt, (Özel aytarımızdan) iz -
:k lııu Gazi ilk okulunda <Kocaeli 

lllları sergisi) adı ile, biitün vilc'.i
Ço~uk ve öğretmen eserlerini bir 

~ toplamış, büyük bir sergi açıldı. 
Str · d gıye, izmit, Adapazan. Geyve. 
~le, Gebze, Karamürsel ve Kandı 
ti ·~eri jJe köyleri iştirak etmişti. 
~ rıın açılış törenini ilbay ve parti 

rıı .Bay Hamit Oskay, s · 1i çağırı-
orı .. 

Unde yaptı. Binlere( ılk, ço -
:ı:ıın okuldal.i, çalışma tclrzını ve 
er yaptıklarını anlamak için akın 
'crgiye hücum ediyorlar. 

\\\~inin deherine vali şunları kay-

.. 
1 ıa:~ocacli vilayetinin. ~ütün. ilk.°: 

.ı ~ ve öğretmenlerının elıtlerını 
~ t~pl.,·an bu sergiyi pek m:Jvaffak 
\il b:ıldum. Emeklerl geçen bütün 
•· 1 1 lt)~nsuplannı takdir ve tebrik e 

... 
trgi, bilgili bir elin olanca titiz 
'•le döşenmiş .. Her j]çenin ayrı ay
tcr Pavyonu var. İnsan her çocuk 

ı k 
arşısında uzun uzun, duraklıya-

1\la.kdir hislerini saklıyamıyor. 
.~apazarının Atatürk ve Kış köşesi. 
•n '-·· f · d k' d 

•Tl·Jl'r.l'L.LL. •F •••• 
(X) v~ daı•etlilcr 

rini ve çocL:k işl~rini bir araya toplı -
yaydı. Bize. her şeyden önce, çocuk ze
kasının ham san'atı lazımdı. Ders va -
sıtası olarak kullanılan ögrctmen işleri, 
çocuk eserleri arasına kaı ışmasaydı mü
talensındayız. 

Bunlar ayrı bir pavyonda teşhir c
dilebilird'. Bilhassa. ilave ctmiye de
ğer ki, Adapazarı köşesinde öğretmen 
işi, çocuk işlerinden dalın çoktu. Bu 
zengin ve çok gfö;tprislı köşe, knşh:e 

.. uha sade ve daha mtilt>vazi olsaydı 

ve içinde dalın çok çocuk eseri olsaydı. 
Sanıyorum ki, duycluğuıııuz hayranlık 
daha bnşka ve dnha i<;ten olacaktı. Bu
nunla beraber, b ' r hakkı teslim etm • 
için söylemeli ki, talebe eserleri ara· 
sında, öğretmen eserleri derecesinde 
muvaffak olanlar da yok dğıldi. Mese
la Kandıranın bir öksüz Mustafası 

var ki, b.ı c;ocuk Atatürkii hiç görme· 
mi.ştir. Heykel nasıl şeydir bilmiyor. 
Fakat bir toprak parçasına Atatürkü 
nakşetm'ı;, bu canlı ve hareketli yüz 
karşısında se,•gi ve saygı ile durahyo
ruz .. 

Gene bu eserler arasında gözüme 
bir küme ceviz ilişti. Az kalsın sah! 
ceviz sanacaktım. Meğer yalancı top
rak cevizlermiş. Bu cevizleri de köy 

• 
MI 

Manisa valisinin 
ölümünde 

Tıbbi hata mar mı? 

Manisa valisi Murat Germenin bir 
dondurma yedikten sonra hastalandığını 
ve Manisada Memleket hastahanesinde 
yapılan ameliyattan sonra öldüğünü 

yazmıştık. 

Cesedi meı;asimle İzmire getirilerek 
orada gömülen clegerli valinin ölmü o 
havalide bazı tahmin ve endişelere 

sebep olmuş, bu arada te§his ve teda 
vide hata bulunup bulunmaclığı da 
ileri sürülmüştür. Bunun üzerine mlid 
ddumumilık Murat Germene otopsi 
yaptırmağa lüzum görmüştür; diger 
t.,raftan ameliyatı yapmış olan Manisa 
memleket hastahanesi operatörü Dr. 
Semih Sumerman da İzmir gazetele
leıindeki neşriyat üzerine bir mektup 
neşretmiştir; diyor ki : 

"Çok sayın vali, yapılan ameliyat 
yüziinden ölmüş degildir. Ameliyat, 
pek vahim hastalığın ilk adımı telakki 
edildiği için hemen icra edilmiş, alman 
neticeye istınadcn müteakip tedaviler 
de en yeni telakkilere uygun tarzda 
yapılabilmiştir. 

Ötüm sebebi ameliyatla alakalı 
degildir ve iptidada konulan teşhisin 

çok vahim ve tasavvur edilmiyecek 
derecede seri seyreden ihtilatından 
ileri gelmiştir. 

Hastalığın, bu halile, fenni yardım 
ların ve kurtarma imkanlarının nasıl 

dışında kaldığını bütün meslektaşları
mız güzel bilirler. 

Sayın genci savmanlıkça yaptırılan 
otopsi, umumi hukuka taalluku nokta 
sından, hakkı kelamımızı kaldırmrştrr. 

Ölüm sonrasında yapılan bu tetki
kin neticesi ise ilim kan.aatımızı izah 
eden vesika mahiyetindedir. 

Bu husustaki mufassal comminuca
tiomumuz tıp cemiyetlerine takdim e
dilecektir. Kısa zamanda çok sevdiği
miz ve hatırasını hürmetle saklıyaca -
ğımız vali Murada karşı yapılan mü
dahale ve tedavi şartlarının klasik ve 
orijinal bilgilerin ifadesi bulunduğunu 
etütlerimiz, görgümüz ve yapılan otop 
si anlatmaktadır. 

Bunun aksini iddia etmek vaziye· 
tinde olanlar varsa ilmi mütalealarını 
- dedikodu halinden Jcurtararak -k ~or ezın e ı onanma manza -

Çcı ara kalem türlü türlü resimler, 
t <ten güzel şeyler.. Ve o, renk 
~ Yastıklar, roplar, küçük mektep, 

çocukları yapmışlar. Yaşları henüz 12 fennin berrak nezahetine terketmeli
yi aşmamış kız talebelerin yaptıkları dirler ... 

~rıc, hükumet binalan modelleri, 
•it hayatı. böcek kolleksiyonları, 

~t :er, hep bizi hayranlığa sevket -

yastıklar pek mükemmel .. 
Büti.in vilayetin talebe eserlerini 

bir araya toplamak, sanıldığı kadar 
kolay olmamıştır. Bunun için, !~itin 

Bir çocuk çeşme 
yalağında boğuldu 

adeta yenide.o çocuk olmaya hc-
tııdird' ı 
\' ı. 

k ·ı k"lt" d" kt" ü Bay Ke-ço sevı en u ur ırc or tzmirde Karsıyaka nahiyesinin bü 
mal ile öğretmen arkadaşlarını candan -

~:lnız, gönül isterdi ki, bu çok mu
ııergi, münhasıran çocuk eserle-

t b ·k t k d b' ·r luyor yük Çiğli köyünde Nuri oğlu üç ya c rı e me e ır vazı e o . . 
Cevdet Baysal şında Hüseyin, köy içindeki çeşme 

Ve Dikiş Sergisi 

• 

~lep, (f(URfJN) -Size Bayarr Meliha En•ürek idaresinde
&i,. .. Biçki ve 1Jiki~ Y·ırdunun bu halta arılan yıllık sergisin

ltoıe göncic>rİyorum. Sergi cidden iyi haz.ırlanmıfhr. Büyük 
lö .. . . . . . . 

l'nıııı ve bınlcrce kı§ı tarafında:-. gez.ılmı§tır. 

yalağında oynarken içine düşmüş ve 

boğulmuştur. 

Bia tiren kazası 
Ankaradan İzmire gelen 1108 nu

maralı ekspres Emiralem ve Muradiye 

istasyonları arasında 53 - 500 kilo

metrede 16 yaşında Afet adında bir 

çocuğu parçalamıştır. 

Afet, mektepli bir çocuktur. Mek
teplerin tatili münasebeti!.: babasının 

hayvanlarmı kıra götürür otlatmakta 
idi. 

Katar geçtikten sonra köylüler ço
cuğun cesedini görmüşler vak'ayı j:ın 

darma kumandanlığına. rnüddeiumu • 
miliğe ihbar etmişlerdir. 

Mahalli adliyesince tahkikata baş

lanmıştır. Katar makinisti İsmaildir. 
Yolda hiç bir şey görmediğini, hatta 
kazayı hissc:tmediğini söylemiştir. 

Afetin otlattığı havvauların demir
yolu üzerinde bulunduğu sırada eks
pres gürültüsünü işiterek hayvanları 

yol üzerinden kaçırtmaga 1ialı§ırken 
kesildiği ve parçalandığı tahmin edil
mektedir. Adliyece hadise tahkikatına 
devam ediliyor. 

•• 
L' n yede elektrik 

Bu güzel kasabamızda 
bir bayındırlık 

•• •• •• •• goze gorunur 
faaliyeti 

ÜnyeJen bir görünt;1 ... 

Ünye Beled:ye Reısi 
Rami Oztürk 

Ünye, (Özel) - Bütçesi yirmi üç 
bin lirayı geçmiyen Ünye belediyesi 
çok çalışıyor. Kasabada umumi cadde
ler mazbut ve muntazam bir şeki!de 

tamir edilmiştir. 
Sıhhat üzerinde büyiik zararlar do

ğuran umumi lağımların tamir edilme· 
sine devam edilmektedir. 

Belediye parkını takib~n Cumuriyet 
alanına kadar uzanan ve bt:"deli keşfi 

iki bin üç yüz lira olan ı 80 metrelik 
rıhtım inşası, ke§ifnamesı mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Konya Halkevinin 1 

bütçesi 1 

Altı bin liradan otuz bin 
liraya çıkarıldı 

Konya, 31 - Halkevi komitclt-rı 

dün başkan C. Bardal:çmın başkanlı
ğında toplandılar. Evin verimli ilması 

için kararlar verdiler. 

Evin G720 !ira olan 936 bütçesi 30 

bin liraya çıkarıl<lı. Ve şu işlerin yapıl 
masına karar verildi: 

Bin kişilik salonun yap sına hemen 
başlanacak, on bin !ıra sarfcdileceı., 

kışa kadar bitirilcc<'ktir. 

Halke\ i bandosu yakında teşkil e 
dilecek. dört hoparlör alınac:lktıı. 

Bando cumuriyet bayramına hazıı 

olacaktır. 

Çocuk okuma salonu açılı:cak. köy 
!er için seyyar gösterici ve alıcı bir 
sinema makinesile bir otobüs getirti
lecektir. 

Yayın kilu bir mecmua çıkaracak, 

köylüye ziraat ve hayvan yetiştirme 

usullerini anlatan broşürl-:r neşredecek 
v~ dağıtncaktır. 

Spor sahası için dört bin lira ay
rılmış. projesi bir mütehassısa veril· 
miştir. 

Merkeze baglı Dere, Yarma ve 

1 

Rıhtım, yapıldığı takdirde parkın 
güzelliği bir kat daha artacaktır. 

Kasabanın en mutena bir köşesine 
kurulacak olan şehir ayar saati, 440 

liraya ihale edilmiştir. l/.uteahhit bu 
~aatı pek yakında belediyeye teslım 

rd-:cektir. 
Ünyenin en mühim ihtiyaçlarından 

l.irisi de elektrik meselesidir. İlçemiz
de elektrik tesisi için senelerce çalışıl
mışsa da maalesef muvaFtdk olunama
fT'.:~t ır. 

Gürültülü bir intihaptln sonra reıs 
seçilen Rami Öztürk lJu i~e btiyük bir 

?.r.rm vererek sıhhatlr bir elektrik pro 
jesi yaptırıp hunu bayındırlık bakan
lığına tasdik ettirmiştir. Redeli ke fi 
24 bin lirayı bulan bu projeye naza
ran belediye bütçesindeki tahsisatın 

buna kafi gelmiyeceğine göre istikraz 
yapmak çarelerini arıyan şarbayımız 

belediyeler bankasile temasa geçmıs, 

gümrük yüzde onları ve hazine ehle 
tahsil edilen kesri munzamları karşılık 
göstermek suretile ve beş senede öde
mek üzere yirmi bin lira irtikraz akti
ne muvafakat edilmiştir. 

Ancak bankanın vereceği nihai ka· 
rar için istikraz mazbatasının gönde
rilmesi bildirilmiş ve fevkalade olarak 
içtima eden belediye meclisi bu maz
batayı tanzim ederek belediyeler ban
kasına göndermiştir. Para alındığı tak 
dirde tesisata hemen başlanacaktır. 

Uşakta telef on tesisatı 
lJOpılacak 

Uşak. 1 (A.A.) - Şehirde telefon 
tesisatı yapılmak üzere posta telgraf 
ve telefon genel direktörlüğünden mü
saade istenilmiştir. 

Telefon şebekesi şimdiden hazır

lanmaya başlanmış ve elli abone mü
racaatta bulunmuştur. Şebekenin hita• 
mında Uşak da bir çok hiiyük şehirler 
le bağlanmış olacaktır. 

Bir haftada qakalanan 
kacak eŞqa 

Ankara, 1 (A.A.) - Geçen bir haf
ta icindc rümrük muhafaza örgiitii, o=
ri ölü biri yaralı seksen iki kaçakçı, 
iki bin altı kilo gümrük kaçagı, sek
sen yedi kilo inhisar kaçağı, üç yüz 
defter sigara kağıdı, üç tabanca. iki 
balıkçı kayığı, ile kırk bir kaçakçı hay 
vanı ele geçirmiştir. 

Güzel Ordu ~azeiesi 
Ordunun Uzun lsa 1<5yünde çıkaa 

Güzel Ordu gazetesi on yaşına girmıt
tir. Arkadaşımızı kutlular, muvaffakı· 
yetle devamını dileriz. 

Hayroghı köyleri örnek köy olacak, 
planları yaptırılacaktır. 

Mcrke7.de köyliı çocukları ıdn bir 
ziraat kursu açılacaktır. 



lstanbul limanı 
merkezi satıalma 

sahil sıhhiye 
komisyonundan: 

Ketif bedeli 1547 lira olan aeb :ıe Yd meyva hali dt:mır 
Mmtahkemler için maa kasket fdli malından 168 takım yaz· mevcut telli camlar üzerine sürülecek avitta boyaaı f'BZarlığs 

1 k 1 •• .ı k ıb· ·ı 111!0 °ft f t• k k 'lt ·ı tır 1STANBUL - 12,30 muhtelif plak K 'f . . ı v., ~· e ıse ı e ~ çı o ın ayrı ayrı açı e ıı me ı e yap ı- . tı '--lk _:,.:_: 
18 

d 
20 

muttur. e!ı evrakı ve ~artnamesı levaznn m.üdiırliliwule 
1 1 

ne§l'ıya ve üill mu~ en ye. . . • 
acakbr. kadar Taksim Bahçesinden nakil. 20 &i- ıstekh olanlar 2490 N. lı kanunun tayin ettiği vesika ve 116 

A - Kıtlık elbiselerin tahmin bedeli iki bin bet yüz altını§ iki, tar solo <plik). 20,30 stüdyo orkestra- muvakkat teminat makbuz veye. me ktubiyle h.,aber 4 Ağuatc,,s 
yazlıkların bin yü2 yetmit altı !ira, fotinlerin ise dokuz yüz yirmi dört lan. 21,30 son haberler. Saat 22 den h günü saat 14 de daimi encümen de buhınmahdır. (120) 
liradır. sonra Anadolu ajansının gazetelere mah K 'f b d . : _ .. 

B - Şartnaree!er merkezimiz n levazımından p:uasız alınır. sus havadis servisi verilecektir. eıı e eh 734 l.ra 4 kuruş olan Beyoglu 32 r.c ı ılk nıe 
C - Eksiltme 18 Ağ\11tos 936 salı günü saat 14 de Gal&tada Ka· tamiri açık eksiltrucye kor.ulmuttur · Ketif evrakı " tarblam~•İ 

1 k d IJım----------·--- zmı müdürlüğünd" görülür. lstek Ii oh.nlar kauunur. ta.vin rttii ramustafa pafa soicağmd• mezkur merkez satın a m" omil'Vonun a 

B O R S A sika ıen iJleri müdürl:iğEnden ala caklarr ehliyet veakasiylP S5 
yapııacaktır. 

D - Eksiltme açık 'llarak ya pılac21ktır. t. 6 • 936 S kurutluk mu\takkat ~em inat mak buz \o·eya mektubiyle ber11bel 
•---------------• Ağustos 936 sah günü saat 14 de daim. encümende bulunmgbd E - Kıtlık elbiıenin muvakkat teminatı yüz dokıan iki lira on llbıalannda 7ddn ı...-w cılıuılar, tıa 

bet L-uru9,yazlık elbiselerin seksen aekiz lira yirmi kurut Fotinlerin rlllde muamele cörenıen11r. KaJuunJar (l.) (1:-\S) 
uaı 1% de kapao.q aatıı fl,Jatlanııar. 

Hepsine 348 lira 21 kı·ruş ~iyat tahmJn olunan K&raaiaç ıııli 
satı müdürlüğünün ıenelil.: ihtivacı olan .-ırtasiye açıw ekıilt.me1' 
nulmuttur. Kırtaıiye list~~i ve .-rt namni levazım miidürl&aüo 
rülür, istekli olanlü kP.nuı un tayin ettii. veıika ve 27 lirah• 
kat teminat maKb:ı ... vey!\ .nektubiy le beraber 18 At'.aüoa 9?f: 

de altmıt dokuz li!-a otuz kuruıtur. 
F - lateldilerin •eni ve kunduracı olduklarına ve halen bu itle 

metıul bulundwuanna dair Ticaret Odaıının 936 :at-nesi vesikaları
nı ıör.tenneleri tarttı.. Aksi takdirde eksiltmeye ıiremezler. 

G - Ekailtm.eye ıireceklerin teminat paralarını eksiltmeden e.,
vel mezktr merkez veznr.,ine yatırmaları ıarttır. (129} 

lslanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma komisyonundan: 

Merkezimiz i~in 1500 - 2000 bin uef yüz ili iki bin teneke ben· 
zin saba alınacakı.r. 

A. - Tahmin be~eli çift tenekesine dokuz yüz yirmi kuruıtur. ' 
JJ - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Ekiiltm~ 21 Ağ-1.ıstoı 936 cuma günü saat 15 de Galatada 

Karamuıtafa pafa sokağında mezkur nıerke7. satınalm::a ı,.,. .... ;•vonun· 

da yapılacaktır. 
D - Eksiltme kapalı 2arf uıu liyle yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye girc-cekterin Ticaret Odasından 936 aeneıine ait 

veaikalannı ıöıtermeleri tarttır. 
F - Ekıiltmeye girf'cekler saat 14 e kadar tel.lif mektuplarını 

mühürlü olarak m3.kbuz mukabilinde komiıyona veronele'°i tarttır. 
(128) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cin. ve metJ/cİi 

Lalelide eıki Meaili paf yeni Ke
m.alpqa mahallesjnin eaki Alna· 
ray Yetil Tulumba yeni Genç Türk 
ıoksğında Laleli camii ~rkaıında 
20, 24, 27 No. lın 158,35 metre mu· 
rabİ>aı ana (beher metre murab· 
baı). 

Aynı malialle ve sokakta 20, 
214, 27 /1 No. lı 245,36 metre mu
rabbaı araa beher metre murab
baı~ 

Aynımahalle ve ıokakta 20, 24, 
27./2 No. h 91,98 metre murabbaı 
ana beher metre murabbaı: 

Aynı mahalle ve aokakta 20, 24, 
27 / 3 No. b 73, 73 metre murabbaı 
arsa beher metre murabbaı: 

Muham"'?n lnyrnet 
Lira Kuruı 

8 so 

8 

6 

5 50 

~ARALAR 

• Lolldra 682 . - •Viyana t•.-
• N"10"1r 126 - •lladrtd ıe -
• Parlıl 1117.- •BerUn ao.-
• lılilbc ı »S, - • V&J'I09& 23.-
• Br1lUel t>'-- •Buda~ ~4..-

• At!ııa lıa.- • Btlknt 16. -
• Cenevn o~.- • BelgraO M!.-
•l!ofya Bb,- • Yoko!la.m8 ı<•-
• A..m9terdam 8'.- •AJtm ıno -
• Prat v•- •Banknot W -
• Btokbolm 

ÇEKLER 
• Londra 6b2. - •Viyana ~.1676 
•Ne~ O.~J • Kadrtd 6.M6 
• Par18 12.06 • BertlD U7 tO 
• KlllDO 10.~ • V&rfOft ,,~) 
• Br11kael '-712b • Budapefte t,IH9J 
• Attna 84 2814 • BQkret t('fl,7~J 

• eennre ıuetb • BeJgrad cıuııu 
• Bot,a 18.~98 • YüoUma ll.6992 
• Amaterdam 1.1690 • lıt:oak0\'9 ~• ~l 
• Pral 1U.198U • Stokholm ıUY7 

ESHAM 

.. Banlraa 10.80 Tram't'Q "''" 
• ADadolU ~40 •Çimento 10"' 

Reji L ~ Unyoa Del. J .00 
Ştr. Ha~ ırı.<XXl Şark Del J,00 

Merkez Bank 72 (>() Balya J 00 
11. 8lgorta .00 Şark m. ecza J,00 
......,_., V,10 Tel.,_ J.00 

·---~--~--~~---
t•tlkrazlar 

• 1111T.Bor.1 ~.76 

Tahvlller 
\X.l,llı 

lfl.70 
a.~ 

•610 
~~;~1_,14~~~~D .ıı.ıo 

Anadolu m 4 7 4:ı 
8. Enurum ıt9 2:-. Mtıme.11 A 46 ~ 

• PA7.AR PURrteıi 
Takvım 2Ağustoe 3Ağustos 
=-=-==-=-====ti 4 C. Evel ı 5 C. Evel 

G0D CkılalU 
GQD babp 
B&bah umam 
Oğle D&mUJ 

tklndl namazı 
4kfamD&IDUI 
Yata D&mUJ 

1m.eall 
Yılm geçe gODJeri 
Ydm kalan gQn.lerl 

437 
19,42 
3,30 

1219 
16,19 
19,4~ 
21,42 

2.21 
213 
JS2 

438 
19,4'2 
330 

12 19 
16,19 
19.42 
21 .41 

2,23 
214 
ısı 

nü sa~t 14 de daimi encümende bu lunmahdır. (M.) (149) 

Istaobut limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma komisyonund 

Merkezimiz ınotö-lcri ihtiyacı için 12 kalem m.uı. • fut"ik ..-Jı 
açık eksiltme ile ıdı'n almacaktır. 

1 - Tahmin bE"deli !274 .ira 75 kwu9tur. 
2 - Adı geçen eşva için şart nameler merkezımıı a•va: 

parasız alınır. 

3 - Eksiltme açık o~arak 21 .Afustoa 936 cwn!' tünü saat 1' 
Galatada Karamustafa p~f& ıoka ğınd:l mezkW- ntt.n alma ke" 
nunda yapılacaktn 

4 - EksiltmE açık } apılacak tır. 
5 - T emic.at parası 95 lira 60 kur'.lt'.tur. 
6 - Eksiltm~ye girKeklerin temiua.t paralar1nl ('kı1ltmedl' 

vel mezkur merke7. veznesine yatırmaları §arttır. (134) 

Yozgat Valiliğinden: 
l - Yer köy Yozgat yolu üzerinde yapuacak tamirat ka~ 

usuliyle eksiltmeye- konmut olup ke9if bedeli (16319) lira (31) 
ruıtuı·. 

me. 

2 - Bu ite .ıit şartLame ve ~vra.< aunlardır: 

A - Eksiltme ıartnameai 
B - MiJKavele projesi---"'·------"-=--~~~ 

C - Bayındrrlık işleri genel prtnameai. 
D - Tesviyeyi turaLiye §OSe ve kigir in9aata ait fennf 

E - Ocak ve yolun vaziyt-tini gösteı ir .grafik. 
F - Tahlili fiyat ve rayiç 
J. - Keıif v~ keşif hülisası. 

H - Hususi tartname. 
Bu evrak Ankara ve Y ozeat Nafi?. müdürlükle"tnde ,;.d.Jli' 

larak görülebilir. . İ 

3 - Eksiltme 17 8/ ?936 paıartes\ günU ıaat 14 de vilıı" 
cümen odasında k~pah ıa.ı f u.;ulivle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilml!k için 'fc 7,5 beıabiyle (122') 
(95) kuru§ muvakkat t~minat 'eri! meıi Baymdırhk B•ka.nhi~ 1 
liyetini haiz bulunması Ticaret Oda ~unda kay1tlı huhanduj\ln• '1fİ' 

Marpuççularda Leblebit!i hanr 
nın üıt katında 15 N~. h kagir o ı--------------ı. sika ibrazı tar~tır. .,/. 

Zahire satışı S - T eklıf mektupları üçüncii mad~edeki saatten hir aaat 1";..J 
danın tamamı: 

Osküdarda eaki yeni mahalle 
feni Pazarbqı mahallHinin Di
~ sokağında iki katta be, odaıı 
i:uyu vesair mü9t~militı havi eski 
IA y~ni 76 No. lı evin t.amamı: 

360 

612 

btaabul ...,.. " ~ bonumda n. 
maamele cörea (kUo) maddelerı 

Ki- P. Ki- P. 
N..-S: En.. En çok 

Buğday (yumuıak) 6,15 6,25 
,, (kızılca) 6 6,15 

Arpa biralık dökme 3,27 
Tiftik (oilak) 103 108 

" <mal) 93 100 

Mevlevihane kapısı dıtında Ha· 
cı Evliya Melek Hatun mahalle
lainhı Mevlevihane kapııı cadde· 
sinde eski 5/ 5 yf'ni 172 No. Jı üç 
oda bir matbah ye bir helayı :rnüı· 
temil eski karakol bimuı ! 350 Taksim bahçesinde 

Yukarıda-cin~ ve mevkileri yazılı enlikden M.-vlevihane kapı HALK ,...._....__...."T-'I'~ 
dıtındaki karakol bina11nc!an maa dasımn parası naki• veya yüzd~ bes OPERETi 
f • ı· h • h ·ı k k 1 b' d f i · ı k · • su· akşam 21,45 de aız ı azıne ta vı i ve ara o ı naınn.n a sır na •at o ara peım M . 

17 30 
d 

•ı _ k . . l'k k f . . 1 • 1 1 ·ı h' atıne ' a venuue ve yınnı sen ı ev a ıca resı a ıcıya aıt o mıı c şa:-i.ı e ıza· DENİZ HAVASJ 
lanndaki bedeller üzerinden açık arttırma usuliyle cıyrı ayıı satıla· Büyük operet 
caktu. lıteklilerin 13 - 8 ·- 936 perı~ınbe günü aa~t on dürtte yüz• 3 perde 
de 7,5 pey akçeleriyle defterduhk binasında toplanan komİs)•ona gel· Pek yakmd& 
meleri. (M.) (65) BABA L 1 K 

Fiyatlar: 75, 50, 30 meşrubatla beraber 

ip • Yarın akşam Kadıköy Süreyya bahçe-
~-K_U_R_U_N_D_o_k-to_r_u __ , Deniz y o il arı ~-si-nd-e -BA_Y ___ BA_Y_AN __ ... 

ne kadar encümen odasında eksilt me komisyonu reulifirıe ~ 
mukabilinde verilecektir Vi!ayet encıimeni namıua ,önd /ı' 
teklif mektupları muayyec ıaate kada~ gelıniı olması ve .iıf,,. ıt/ 
rın mühür mumu \le kapatılmış olmaıı .C'abeder. Postada ul•ll 1 
meler kabul edilmez. _0_1_0_> ________ ~ 

-~ık eks"ltme ile ahnacak Motorin , 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti, 
Arttırma Eksiltme Komisyonund•fl' 
Satın alıoaeak maddeı 60 Ton Motorl~ 

1 - 22 T cmmuz 1936 larihin de J•~ılan ekıiltm~d• ~ 
uyıutı talipler zuhw etmediih.1den ekıiJtmenin (10) ıü.st cı•>' 
temdidine ve ihalenin 3 Ajuı~oı ·936 paaarteıi ıünü ıaat ~ ~ 
Kadıköy, Moda, Rıza ~af.. ıolcak 14 numarada btanbul il ~ 
cadele reisliği bin:uında ve komisyon huzunında yaınl.,...oa _ _.f) 
verilmittir. • t pr· 

2 - Tahmin edilen fiyat (450) lir• ve muvakkat t-~ . ..; 
lira 50 kuruıtur. ff//" 

3 - Şartname bedelsiz obrak lıtanbul ııtma mik.acl•le 
kaleminde her gün ıöriilebilir (4219) 

Necaeddin Atasagun Acent~le~:L :ar~öMy _E !p~ba1 Dün ve Yarın Tapu ve 'Kadastro Umum 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar T - K"ll" t d ' 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade ercume u ıya ına Mu··du··,ıu··ğu··n e .. • Lllelide Tayyare apartmıanların- ,ı• .. ..-' 
da dalre 2 numara 3 de hastaları- I•-- Han telefon: 22740 __ .. Abone olunuz. Her aeri için tedi- _,,,.;J 
m kabul eder. Cumarteel glinleri 14 /mroz Postası yede kole.ylık. !.mirin Seydiköy nahiye11 hududu içindeki Av1.1nduk ~ 't>~ 
den 20 ye kadar muayene parasız- 1 V AKIT Kitap evine müracaat ait olup Z iraat Bankasına İpotek bulum&n Bulıurca dftl~iİ" cl4, 
dır Bugünkü İmroz yolu postası edin • • assa · trosu yapılacağından keyfiyet L613 ıay:u kanunun 6 ıııçı 

yapılmıyacakt.r. (4378) \._ _____________ göre :tlakalılarca hilinmek üzere ilin :>lunur. (94)_ 



Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 
Hastahanenin 936 msli yılına ait miktar, cins ve tahmiı! fiyatiyle ek~ıltmenin şekli ve muvakkat tr 

tL._ 1- Kapalı zarfla 23 tVll 936 tarıhinde ihalesı yapılacağı ılun minab yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi maızeme 31 Temmuı: 936 tarihinden 15 Ağustos 936 ta ... ih~ne kadar 
-..ııan 121187,81 lira ke~if bedelli Polathane yaprak tütün ambarı b:· on be~ gün müddetle ek,iltmeye konuJmuıtur. 
"ıınnı vabidi kıyasii fiyat usuliyle inıaatına istekli çıkmadığından Şartname ve l~steleri Ankara Nümune hastahar.esi baştabib!iğinden vu lstanbulda S!hhat ~e lçtlmal 
~ ~ekilde 20/VIII/ 936 tarihjne rastltyan per§embe gü:ıü saat 15 muavenet müdürlıiğünde görebilirler. Eksiltme 15 Ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da Ank:ıra Nümu· 

ihalesi yaptlmak üzere yeniden eksiltmeye konulnıuştur ne hastahanesinde yaptlacaktrr. 
'1 li - Kapalı za~fla 29/Vllı 936 ~arihind: ihalesi yap~ıacağı i- · Dikkat: Muvakkat teminatı ~ara ulara~ alınmaz. Par~Avermek istiycnler bi ... szün evvel hastabane-
~oll4nan (17845) lıra (10) kuruş keııf bedellı Polathane .darebane ye müracaat ederek paralarım malıye veznesıne yatı.malan ıazımdır. (109) 

sı inıaabnın götürü ihalesi 20/ VIII 1936 tarihine rastlıyan per
'-ııba günü saat 15 e talik olunmuıtur. 

.. ili - Her ikisine ait eksiltme, Kabataıta lnJıiıarlar Levazım ve 
bayaat ıubeıindeki alım satını komisyonunda yapılacaktır. 

"'1ı iV - Ambar binasının keıif evrakı (606) kuruı ve idare bina
~ n ketif evrakı (90) kurut mukabilinde İnhisarlar fn,aat ıubesir.· 

alına.bilir. 
~ ~ -- Ambar binasının muvakkat teminatı (7309,39) lira, i~are

eiınin (1339) liradır. 
'-ta Vı - lsteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel İnhisarlar 

at !Ubesine gelerek Nafia Vekaletinden bu büyüklükte bir bina işi 
~lık.larına dair almış olduklan müteahhitlik tezkerelerini ibraz i-
tkultıneye iştirak için fenni ehliyet vesikası almaları tarttır. 
~ VU - Kanuna uygu'n olarak kapalı .zarflar yukarıda sözü geçen 
~· İayon reisliğine ihale günü en geç saat 14 e kadar makbuz muka
~verilmiş olmalıdır (62) 

lstanbul Valiliğinden : 
~Trabzon - Ağrı transit yolunun Erzurum vilaveti dahilindeki 
\.. rurn - Kop kısmının 0+000 dan 14+031 inci kilometresine ka
~ ır:t.n kısımlardaki ıose inpatiyle hu Jolun 38 inci kilometreıin'de
~ tabıyık köprüsü ve Erzurum - Ağrı yolunun Erzurumdan iti
~? 82 : 350 inci Jtilometresine kadar olan muhtelif mahaller:l.eki 

~ ınıa~tı .ile. bu yolun. 46+~2 n·c~ kilom~tresi~de~i . Badicv~n v~ 
~ · 725 ıncı kılometresındekı Ugum ve S0-.-071 ıncı kılometresındekı 
-ıd'°' köprüleriyle ıose in;aatı ilanlarındaki noksanlık dolay.siyle ye-

en eksiltmeye konulmuştur. 
l) Bu itlerin bedeli keşfi yüz elli beı bin lira dört l-uruf. 
2) - Bu iıe ait fartname ve evrakı fenniye şunlardır: 

htı A..) Eksiltme ıartnamesi B mukavelename, C Bayındırlık işleri 
, h~•t .. artnamesi, E hususi ve fenni tartna~e, F tahlili fiyat v~ ketif 

ll,aaa cetvelle_·i ve şose ve kum taf grafık ve mesafe cedveh. 
~•lekliler bu fartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kurut bedel 
"' bilinde Erzurum Nafia müdürlüğünden alabilirler; ve İstanbul 

.\nkara Nafia müdürlerine gönderilen nüshalarında okuyabWrlcr. 
~\t, 3) Eksiltme 21.8.1936 cuma günü saat 16 da Ennnım vilı>veti 

1
'- dairesinde yapılacaktır. 
4) Eksiltme kapalt zarf usuliyle olacaktır. 

~ 5) Eksiltmeye girebilm • için dokuz bin liralık muvakkat temi
tO. "erilmesi ve bundan baıka Ticaret Odası vesik:.smı haiz olup 

ternıesi lazımdrr. 
"- 6) Teklif mektupları yukarıda 3 ü:ı..:ü maddede yazılı saatten bir 
~~ t ~\rveline kada" Erzurum vilayeti Nafia müdür.üğüne eötürüle
~~ 'Jt~iltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
'~ ~ ıle gönderi] en mektupların nihayet üçüncü mJlddede yazıtı sc:.· 
~'! adar gelmiı o!ması ve dı! zarfın mJhür mumu ile iyic.~ kapab)-

ofnıası lazımd•r. Postada olacak gecikmeler kabu! edilmez. 
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'\h İ) Eksiltmeye girebilmek için istekHlerin resmi !Jnzetenin 3297 

~~ı rıüahasmda erkan talimatnameye tevfikan N~fia Ve!:aletinden :-ıı---------------l 
dflo ' 'l edilmiı yol müteahhit ehliyet vesikasınr ha:z olır.aları lazım- lstanbul Komutanlığı ı 
~) 1 .__s_a_t,_n_al_m_•_K_omı_·._y_o.nu_ı_ıan_ıan __ _ 

Istanbul Jandarma satınalma 
komisyonundan : 

N f . v k A ı . Ordu sıhhiye ;htiyac• olan 12 c· . a.. ) a e a e tı çeıit bbbi ilaç atınacaktır. Eksilt· ıns. 

S 
meal 4 Eylul 936 cumn günü saat Sandık 

K. 
Mikdarı 

G. 
Tahmin bedeli 

• Aded L. G. S. 11 

ilk t~minat \ 
L G. S. 

ular Umum Müdürlüğünden: 14,30 da yapılacaktır. Muhammen K 
tutar, 3044 liradır. llk teminatı 229 I'ultu . 

4729 5201 90 00 
109 32 

593 
190 

70 
64 
12 

00 
00 
00 

390 14 25 
2 45 2S 

44 52 30 
14 25 90 

' 17 Ağustos 1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de An 
'q 1~' Nafia Vekaleti binasında Sular Umum Müd~irlügü odasında 

tl\ıı ~e 1 tnıe komisyonunda "138598,, lira ''6,, kuruı ke;if bedelli küçük 
~~.erea islah ameliyt..tı aahaıın da yapılacak dokuz adet betonar-
0ı>rü inşaatı kapalı zarf usuli yle eksiltmeye konulmuştur. 

~ ~~kavele projesi, ıartname ve inşaat projeleriyle buna müte• 
Gd··dıger evrak (6) !ira (93) ku ruı bedel mukabilinde Sular Umum 
\irlüğünden v;ıorilec~ktir. 
~uvakkat teminat (8179) lira (93) kuruıtur. Jstekmerin teklif 
"P-larını ve 2490 sayılı kanun da yazılı veısikalarla beraber res 

~'ıetenin 7 Mayıs 1936 talih ve 3295 sayılı nüshasnda intiıar 
i~ 0~an talimatname mucibince Vekaletten aldıkları müteahhitlil. 

~, d '_81Yle en aşağı elli bin liralık betonarme köprü yapmış oldukları 
lsas ~ır tose ve köprüler reisliğin den aldıkları vesikayı 17 Ağusto~ 
,. Pazartesi günü saat (14) de kadar Nafia Vekaleti 5u eksiltme 

'•}onu baıkanlığına vermeleri lazımdır. (29) 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
~ 'a~O Ağustos t>trihindf mÜCAaka sası t!an edilen S.nerna makinı:leri 
~~et llıalzemt:n1n münakasa günü bazı firmalar tardı.'ldan bu 

be, et Zarfında 1eklif yclpılamıyacağı anlaşıldığındau ve ~a.rtname· 
d ıı tadilat yapı!dığm~an dolayı 15 - 9 - 1936 larihir.F k;;dar 
'' ed'l · t ı mııtır. 

J.f. pni fartname!er 5 - 8 - 1936 tn.rihinden itibaren Ankatada 
la • Renel sekreter!iği v~ t,tan bulda C. H. P. ihönkı.rul başkan
l'•fından parasız .Jhrak verilecektir. ( 111) 

1. d Ş . h k "a m ıp 
ıra Jf. artnamesı er gün o- s· . 
· d ·· ··1 b"l' l k ıcım mısyonumuz a g.nu e ı ır. ste · 

989 
237 

400 
750 

6028 36 00 451 37 70 
lilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber belli gün ve 
vaktı muayyeninde Fır.dıkltc!ak: 
satın alma komisyonuna gelmele· 

l - Yukarıda cirsi miku.rı tahın.u bedeli ve ilk teminatı yuıb 
dört kalem anbali.J malzemesi kapalı ek.iiltme ile satın almal'aktır. 

ri. (4129) 2 - Eksiltme GeJ;kpa~a jandarma dikim evi binasında f~ 
bul J satın aima komisyonunda ve 17 - 8 - 936 pa:.tE rteıi aünü saat . . . ' 

O d S hh 
•. 1 . 1 'l k 15 de yapılacaktır. • r u ı ı ı nıyacı o an :J a • . _ . . 

1 ·ı • 1 kt lh l . 3 - Malzemenın heo!ınırı hır istek,ıye ihalesi C'1 İ7 olduğu gibi em !ıaç satın a.mncn ır. _ a es: . . - . . . . . . ... . . . • 
4 E · A 1 ın36 .. .. 

14 
d sand;kla kutunun bır ısteklıye. ıple sıcımın dıger bır ıstcklıye ıhaleai 

yıu v cuma gunu ~aat e d . d" 
k ek .1 .1 l k M e caız ır. 

açı sı tme ı e y~ pı aca tır. u· . . . . . . . 
'na t t 2025 ı· d ti'- 4 - lsteklıler ıstedıklerı kale mm ılk temınat makbu2 VE.ya mek-mmen u :ırı na ır. 1:t • • 

t · t 152 1. .l Ş t . tubunu vesnır Kanuni be!S?elerini ve teklif mektub!.·r.u ha,-l ka.palı 
emı.r.a ı ıra(Jır. ar namesı . -

h .. k. . 1 •••• 1 zarflarını eksıltme saatinden bir sa at evveline kadar lfomisy\)n& ver 
er gun ·omısyonumuzaa goru e· . , l l 

bilir. İsteklilerin :Ik temjnat mak mıı :u unŞma an. 
b kt 1 • l b .. raber ., - artnnme ve nümuneler her gün komisyonda göriilebitir. uz \'eya me up arıy e ~· 

bel!i gün ve vakt• muetyyeninde ( J 26) 
Fındıklıdaki salta' alma komisyo· 
nuna gelmeleri. ( 4130) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 8 ka· 

lem tıbbi ilaç aatıı. almacaktır. Ek 
siltmesi 4 Eylul 9~6 cuma günu sa• 
at 15 de açık ek!'iltme ile yapıla 
caktır. Muhammen tuta!'ı 2903 li· 

rad1ı 1 lk leminl\h 218 lira dır 
Şartnamesi her eün komisyonu 
muzda görülebilu lsteklilerir. il~ 
teminat makbuz ,-eya mektuph.riy· 
le beraber beili v.ün Vf' vakti mu· 
ayyeninde Fındıkhda K<'mutanlık , 
satın alma komiqonuna gelmele 
ri. (4131) 

Mnrksizim BibJiyoteğinin 
kitabı çıktı 

11 inci 

Stalin Diyor kiı 
Çeviren: Hasan Ali 

Fiyatı: 25 Kr. Her kitapçıda bulu- ı • 
nur. 



1 ABONE ŞARTLARI 1 

Kemlekedmlsde 
Yabııııcı yerlere 
Poata blrUğine l 
ctrmtyen yerlere{ 

YıllJk 1 a7Wr 1 ~ ~ 

TllO 00 235 110 
1350 •OO ıııo 

180 

TOrklyenln ber posta merkezinde KUKUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETlll YERi: 
btanbul, Aııkara CadJeal t v ARn yurdu) 

Telefon 
pcıare: 

I YBZJ lfler1: 

24310 

ııtı• 

t'elgr&t adreal: KllKUN btaııbUI 

Poeta kUtUAı No ... 
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Ankara Belediyesinden:• Taksımde P AN O HAMA 
~ - Belediy~ bahç~ıeri •çin Gül, Leylak,, Ya.emin lhlamur • 

Bahçesinde 

iğde ve küçük çam fidanları ve muhtelif çiçek tohum ve soğanları alı 
nacağından on beş gün m~dddle açık f'luiltmeye koıaulmuıtur 

2 - Muhammen bedeli (4197 ,50) liradır. 

3 - Muvakkıtt temiııatı (303,82) liradır. 

6 AQustos 1936 Perşembe iünü 

SUNNET DUGiJNU 
Telefon 41065 Şartnames!ni görmelc is~iyenlerin her gün yazı İ•leri kaleminr · HERGUN BAHÇEYE MURACAAT 

eelm~leri, istklilerin de 3 - S - 936 puzarbi günii saat on bu~ukt.ı ~ı•••••••••••••İm•••••••••••••••••••••••··~ 
bdediyeencümenincgelmeleriilin olunu~ (5) -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Jandar~a genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

«=mmm::::mmi!i!_ o R M ANLAR 1M1z1 ···················· . 
::il 

1 - Erat için (3MOO) metre kauptluk, (19200) metre kıtlık el 
biselik kumaı afağıda yaz1lı gün ve saatte kapalı zarfla aatın alına· 
caktır. 

... .. 
n r 
1 
i .. 
: 
i 
1 

~ - Kaputluğa (99120) lira kıymd biçilmit, ilk teminatı (6206) mi .... 
lira, tartname bedeH (490) kurut. kıtlık için de (50880) lir" kıymet iili .... 
l>içilmit, ilk teminatı (3794) Hra, ıartname bedeli (255) kuruıtur. m! 

Korunıak için 
ODUN YAKMAYINIZ 
- _!!._ -- - • ;. • - • 

&artname komisyondan alınabilir. ijj! 
3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve prtnamede yazılı ftİ 

vesibıar içinde bulunacak mektuplarını eksiltmeden bir saat evveı iiıı To p r ak 1ar1 m 1 z 1 komisyona vermiı olmaları. (50) !fti AQaçlandırmal< 
Kaputluk kumaf. 13 - 8 - 1936 perıembe günü aaat 11. . HH 
Kıtlık kumaf. 14 - 8 -- 1936 cuma günü aaat 11. IHt! için 

Bu sene Hs. Me. okuluna şeraiti ati- f: 
yeyi haiz "52,, talebe alınacaktır liil 

ODU Y AKMA.YINIZ 
lstanbut Komutanlığı Kurmaylığından: 
A - lh. Sb. olmak. 
B - Yatı otaz ikiden fazla olmamak. 
C - Siyasi haklan gaip olmadığı te ecnebi kız ve kadmla evli 

bulunmadığı, kötü bir hali bulunmadığı, mahkUm;yeti olmadıjına 

dair poliı tahkikiyle tevsiki. 
D - Noterlikçe tasdik olunmat .mükeffel ve fotoirafb t.ah· 

hütname "okula sevk olunurken alınır.,, 
f. - Sıhhi ho.li muvazzaf memurluia elveriıli oldufuna dair 

tam teıekküllü As. Sıhhiye heyet raponı. İ 
F - 15 Afuıtoı 936 tarihin de yapılacak imtihanda muvaffak fru 

olm:ık. ii!I 
J - Devlet memuru ve öjretmen olanlann beraat zimmet maz· ffll 

batalariyle mecbur ve teahhüt hizmetleri olmadığına dair vekaletten HÜ 
'k • k il:I 

vesı ~ getirme • ı· .. 
Talip olanlann mahalli askerlik ı~belerine müracaat etmeleri 

ilin ~'unur. (91) r • ' ........ u 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~---~l:ı 

M. M. Vekiletinden: 
.. 1 :n. 
ı•=: Hl: 
!ili 
:.ı. 

HH .... . ... 

Milli servete Kıymanıak için 

ODUN YAKMAYINIZ 

Az para ile çok ısınmak için 

TÜRK ANTRASİTİ YAKINIZ 

Gedikli erbB.4 ha2ırla.ma mekteple:ıne talebe alınıyo!'. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat ba:tırl~a mektep· 

)erinin ihzari snııflarına 3 sınıflı ve gedikl:. orta kısmın 6. 11nıflarına da 
5 sınıflı köy ilk ırektep mezucları alınacaktır. 

ifü . 

Türk Anlrasitinin Kuvveti, 
Parlaklığı, Sıcaklığı Hiç Bir 

Şeyde Yoktur • 
1. - Bu mektr.pler yatılı ve parasızdır. Mektebe girit ıartlar' as 

kerlik ıube başkanlarındhn öfreni lebilu. 
3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedilki erbat ohn•ya istekli •>lan 

köylü çocuklarının en eeç 20 Eylul 936 t&rihine kad~. mecııı.p ol•Juk 
lan aaıkerlik tubeterine mi:.rac1'at etmit ve evrakını tamamla.mış ol• 
malan lazımdır. (136) (4~9) 

Milli Saraylar MüdürlüClünden: 
1 - Dolmatahçe-aıayının husua\ ve bir numaralı dairelerinin 

dam -ve saçak kurşunları tamiratı kapah zarf usuliy;e eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

2 - Yapılacak itin b.hmin be deli on üç bin iki yüz elli lira yirmi 
sekiz kuruıtur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci ketif cetveli ile prtnamenin 
birer •uretleri pazardan bqka her gün Dolmabahçede Milli Saraylar 
Müdürlüğü kaleminden alınabHir. 

4 - Eksiltme Ağustosun ~nuncu pa2artesi günü aaat on betle 
Milli Saraylar M:.!dürlüğ:.i binasın da yapılacaktırı 

S - Muvakkat temiı.at bin liradır. Bu paranın eksiltmenin ya· 
pılacağı saatten b:r saat t vveline kadar Malıandıiına yatırılmıt ve 
makbuzunun eksiitme komisyonuna verilmit bulunması lazımdır. 

S - EksiltlJ'f'ye 7ir~ek elanlar Ticaret odasına kayıtlı buluna• 
caklar ve timdiye kadar batka yerlerde yaptıkları tamirat itlerine 
dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları ıöıtermek suretiy!e Milli 
Saraylar mimarından ayrıca alacak lan fenni iktidar şabadetnamesini 
muayyen gün ve saatten l İr .aat evveline kadar eluiltme komiıyo· 
:bana tevdi eyliyeceklerdir. (4081} 

:n :::• ... ::, 
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Hl 
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lstanbul Jandarma satınalma komisyonund.an: 
i - Jandarma dikim evi ıçin satın alınacak olat. ve aıağıda mikdar, tahmin bedelleri ve ilk ~ 

meler~ yazılı bulur~n altı kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. • • ,,t1f 
2 - Eksiltme 20/ 8 /936 pertembe ıı.at on beıte Gedikpatada janciarma dikimevi b~naıındak• k 

yonumuzda yapılacaktır. Şart kağıdı her gün komisyonumuzda görülebilir. .~ 
S - Eksiltmeye kohulan malzeme bir istekliye ihale edilebileceii ıibi, bir veya birkaç kal_...-

ayn ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. ,,,1 
4 - istekliler.in eksUtecekleri kalen1lere ait ilk teminat vezne makbuzu veya banka ~cfeı.t 

tubiy:e kanunda yazılı ıa:r belgeleri de beraber belli gün ve ıaatte komby.>numuza ıelmeleri.~ 
Malzeme iımi Mikdarı Olçüıü Beh,.rine tah. Tutan lllı fj6,tl 

Orta mat halkalı düğme 126882 Aded 1 0.7C 888,17 s.tJJ 
Küçük mat halkalı düğmeı 29932 ,, 0,60 179,59 1 fJ' 
Küçük kopça 41460 Çift 0,20 82,92 ol 
Çinko düğme 306273 Aded 0,13 398,15 ~,O 
Pantalon toka.ı 33914 ,, 0,60 203,48 tt 'fO 
Silindirlenmia karıavice. 520 Metre 30.00 156,00 · 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 

Nqriyat Diıektöril: Refik A. Sevengiı 

1908,31 

f0r:S Mehmet ~ 
Bevliye miiteha••' 

l.!l~li LOtilf apartımaru saat 4 • 7 r Köpriibafa Bmlnönll taan Tel: 
kadar telefon: 22459 

Doktor 

Hüseyin Usman 


