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lzmir, 3 (A.A.) - Dün Ankara
dan §ehrimiz.e gelen ekspres Emira
denı ve Muradiye istasyonları ara
lnıda hayvanlarını hat boyundan 
leçirmekte olan 16 ya§mda bir ço-
tuğu parçalamıştır. '---·----" 
\,,,,, 
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!':arasız muayene 

kupona 
Bu kupondan yediainl birik

tiren okuyucumua KURUN doa 
toruNı kendini parana muayt • 

ne ettirebilir. 

····························-···--·-...... • 

FUTBOLDA lstanbulun 
boğazlar 
meselesi 

) lstanbulda f Bugün şehrimize 
~ Büyük Önder Atatürk berabe-i geliyorlar Norveç takımına maalesef 4-0 

M 
. . . . . _ ~ rinde lç işleri Bakanı Bay Şükrü~ Ankara, 3 <Telefonla) - Batbakan • • • • , • • 

ernleket~mız ıçın hır Bogazlar '§:Kaya ve Londra büyük elçimiz Bay~ ismet tnönü bu akıam hususi bir va - yenıldık. Sızım takım iYi 
meselesı vardı. Hamdolsun, = F th · ld - h ld Ik' k = 

.. - . § •e 1 o ugu a e evve 1 a şam~ gonla tstanbula hareket etmiştir. oynıyamadı 
. hukmet bu hayau emnıyct me· ~ hususi trenle Ankaradan hareket E 

lclesıni M t ·· k ı · ı 11 - - Ba~bakan istasyonda Kamutay baı· 1J on ro mu ave cısı e ha cttı. ~ ederek "dün öğleyin Derinceye var-~ 
b'zun zamanlardanberi İstanbul i~in de ~ mışlar ve orada bir müddet tavak- i kant Abdülhalik Renda, bakanlar ve ., n ee t k 
lr Boğazlar meselesi var. Fakat, bu lıir g kuf etmişlerdir. ~ aaylavlar ve kalabalık bir halk tarafın- I v gu reş l}QP ı ' 

a.ıcınleket işi olan Boğazlar meselesi gibi &. i dan uğurlanmı•ttr. 
birr k d l l . '111ııını11111ıımtııı1111ııııı111ı-11ıt1ııı111111ıt11ııı111ıt1ııııı11 11., :r 

ıO ev et er ıle konferans kurara}. --------------------------- Al · k d k 
•e her'öir devletin ayrı ayn nzalan alı- -- tısını azan l 
~rakneticelenecekdeğil,Eadece (Akay) A •ı M d •t' b •• •• k b• 
idaresi ve Şirketi Hayriyenin bir kararı Si er a rı e uyu ır 
ile bertaraf olunabilecek bir şey olduğu ---.--------· 

halde bir türlü halledilememektedir. t h 1 1 r . -----~-- ··--

~a~~~!le~~!d~a:ı~~~~:s;~es~~!~ ;~: aarruz azır 1 yor ar 
•İminde İstanbullular için hayati bir 
thcrnmiyeti haizdir. 

Şu birkaç satır ile mahiyetine işaret 

Şimal kumandanı Cenup kumandanına 
telef on ediyor: 

ettiğimiz meselenin esası ~udur: 

• latanbulun bir parçası olan Boğazi· "15 
$il\in Anadolu yakası ile Üsküdar vf 
ltadıköy tarafları batlı başına büyük lıir 
tehir kadar genit ve nüfusra mütekasıf 

Ağustosta ""adritte biribiri
mizin elini sıka~ağızl,, 

b• ı 
b.1~ ınuhit olduğu halde gece yarısındar. 
'?ibaren aabaha kadar İstanbul ve Bey- Bir tren 
0flu ile aralan rabıtasız kalıyor. Şirketi 
liayriye ile Akay vapurları gece yarı 
ltndan sonra seferlerini sabaha kadar 
itil ettiği için herhangi bir sebep ile 

bombardıman edilerek asilerin J 
cephaneleri yakıldı 

'ıııtADRITE YtRMil KlLOMETB.E 
• KA.LDI 

Cebelüttank, 3 (A.A.) - İspanya 
hükimıeti kuvvetleri ile İçanY.ol aelle 
ri, tAli bir takim muvaffakiyetler ~ 
zanmıı olduklannı bildirme~Jer. 
Fakat her iki tarafm vazlyetln6e ... 
lı bir deği§iklik oJ.madı#ı zannolun-

•tanbula, yahut Beyoğluna geçerek 
tcce yansım geçinceye kadar kalmak 
tnccburiyetiırde olanlar otellerde oda 
tutm:iı, ve yatmak zarureti ile karştlaşı· 
l'or, Ş:ıyet bu suretle 1stanbulda veya · 
hut Bcyoflunda kalan bir kişi değil de 
Çoluklu çocuklu beş on kişilik bir aile 
iae v::ziyet feci bir şekil alıyor. Onun 

ı maktadır. • , 
1 ' • .. • • .. 

""' A.ıler,,~ ........ ..... 
--1 ........ ı.. •• ı;ı...., , ü··~-aı........_ .. ~,-. ··-,·- ___._, 1 Re •• ,..,, il .... 1 

.. 

Ctcc düj;ün, yahut balo olursa d~niz 
~!ırı yerlerden gelenlerin çoğu gecenin 
ilçUnd~n. dördünden onra dön-
lt\~j·o:- ve düğün, yahut ba -
10 

V rindeki snndalyalar, koltuklar 
ıı· .~rer yatak manzaracmı alıyor. Şayet 
<lliğün. yahut balo karşı tarafta vcrilmıi 
01up da İstanbul ve Beyoğlu cihetinder. 
0 taya davetliler gitmiş ise bu manzara 
1 ı.ı aynı tabii olarak beri tarafta vuku 
buluyor. Bundan dolayı ;Jüğün ve bay
~~rnın ne§csi rahatça uyumamak ıztırabı 
ı., herkesin burnundan geliyor 1 

l 'Denebilir ki gece yarısından sonra 
ltanbuldzn Kadd:öyünc, Üs~<üdara gci 
~ele, yahut oralardan 1star.bula gelmt:k 
ihtiyacında bulunanlar için hususi biı 
~tör tutmak imkanı vardır. Fi!kat bir 
'il ere rnotör tutmak hiç olmazsa dört, beş 
httalık fazla bir masraf meselesi olduktan 
it· ika bir de motörlere ve işletenlere 

1rnat ciheti vardır. Herkeı:: canını gece 

ASIM US 

Madrit gönüllii kadınlar milisinin 
Başkanı 

• 

Madrit, 3 (A.A.) - Hükumet tay
yareleri, Valladbid - Ariza hattı üze
rinde iki treni bombardıman etmiştir. 
İki tren, raydan çıkmış ve taşımakta 
oldukları mühimmat tutuşup yanmış-

tı ve Kac!rif.e ;tnıll ~ •-Sl 
de bulunduldamıı idddi& · etmeJd:edtio.: 
ler. 

teşkil 

yerine 

yeni bir 
ediliyor 

Mülga Boğazlar 
komisl}onunda dün 
bir toplantı yapıldı 

Yakında tasfiye 
işi başhyacak 

M ontrö mukavelesinin Boğazlar
daki gayri a.skeri · mıntakaları işga? 
etmek b6hetine ait olata hükmü tatbik 
edilmi§tir. TtJh.kim ifi de bir taraftan 
devam edecektir. Fa.kat mukavelenin 
bundan ba§ka Boğazlarilan geçe~k 

{&ona Sa, a Sil, I) 

. . 
ille rolciP!erini •yene~ ~e bu .abah iki ç:fı talıipie ilo.'aa 

olan Çoban Mehme.tle Büyük Mu.tala 

Bugü,, olimpiyat yelken müsabakala nna t;Qflanacaktır. Mwabalca KW4c 
yapıl11ealdır. Yukar.io müsabakalar için hazırlanan yatlardan bir k"fllU 

görüyorsunuz 

Dün akpm gazetemizin telefonlan Evet, maçtan ne haber? Saatler ı• 
aık ıık çalıyor yazı odamızın kapısın - çiyor, ortada ıuradan buradan akıedea 
dan ıık aık heyecandan sararmıı genç bir takım yilrek oynatıcı ıayialar dola-
batlar uzanıyordu: §lyor. Şaka mı, hakikat mı .. pek bel1S 
- Aman ma~tan ne haber? değil, · -- - -· -- -
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1 i9aretler ,~NKARADAN 
Bası bozukluktan 

:. 

kurtulmalı 

Fransanın 
bitaraflığı 
Ve diğer Avrupa 
devletleri 

................ ' 
Tu~ .. ~~~M-a_a_r-if~C-e-m~iy_e_ti-n-in~u-m~·==~~~;~~Olimp~d~ma~· 

Berlin olimpiyatları bütün J;iıı· 

Şehirlerden k~sabalara doğru 
bir .nedeniyet •a§nağı akıyor 

Memleketin elektrikle§me: su 
yolları, ve İmar ;•tatistikleri me· 
denıyet sağnağın. adım adım •a· 
yı, sayı size anla~ır. 

Yol boylarında boynu büküll 
haz!rı basabalarır 'çli ve dünyaya 
laka)t durgun ruhır artık masalla· 

Paris, 3 (A.A.) - Fransız dış siya 
sası hakkında izahat veren Bay Yvon 
Delbos demiştir ki: 

"A\Tupada hiç bir şekilde fikir 
muharebesi yapılmaması gerektir. 

Çünkü bunların neticesi muhakkak 
ki bir harp olabilecektir. Fransa hU 
kiımetinin harp levazımı hakkındaki 
tarzı hareketinin bütün milletler tara 
fından nümunc olarak ittihaz edilmesi ra k:ırışmı§tır. 

K bal h . l k lazımdır.,, 
asa ar ve §e ır er endi KomUnist partisi sekreterliği Ispan 

mİkj as!armda medeni bi. kalkın- yol hükiımeti lehinde bir müracaatta 
manın hamlesini yaftyurlar. Bu bulunarak bu hükumetin yalnız sosya 
kalh,nma, evvelki devirlerde. me· list cumuriyetçiler tarafından değil, 
•ela tanzimattanberi süriip glclen ayni. zamanda. komünistler ve katolik 
camanl el .. ··k · · lcrden müteşekkil rcjiyonalist Bask 

ar a gozu mıyen ve o :za- rt' . 'b· h f k" rt'l t 
l .. .. .. . .. pa ısı gı ı mu a aza arpa ı er ara 

91.ın arc!a asla duşunulmesıne lu· fmdan himaye edildiğini kaydetmiş 
zum olmıyan bir hakikati oriaya tir. 
,, ı.armıştır. 

merkez içtimaı yayı mıhlaclız.lıyan bir kutup ol· 
ela. Yerli, yabancı gCl%etelerin ya· 

Ankara, 3 (Telefonla) - Türk 
Maarif Cemiyeti umumi merkez ida
resi l•ugUn Giresun saylavı general 
İhsanın başkanlığı altında toplandı. 

Umumi idare heyetinin senelik 
raplru teşekkürle fas\.;p olundu Ce. 
miy2tin bir senelik bütçesi müzakere 
edildi. 

~ütçeye göre, cemiyetin bir ~ene
lik ~eJiri 200 bin lira olarak geçen 
sen~1'ine nazaran !>000 lira fazlasile 
tescıı edilmiştir. 

itıasraf kısmmıJa Ankarada yap. 
tırı~·ırak olan t·olej binasının inşa ve 
tesisi için konulan 97.000 küsdr Jira 
ile oeraber 200 bin küsur lira olarak 
kabu: edilmiştir. 

Cemiyet umumi merkezi idqre he
yetinın resmi itin işlerini idare için 
aldı;ı kararı tasvip etmişfü. 

pıla~ müracaatlar 
dir. 

tasnif edilmekte- ruır.da, ajarulann ilk yaprakl.arıfl" 

.Müracaatların sayısı ~00 zü geç
miştir. Bunları tasnif için hususf 
bir !·omisyon kurulmuştur 

IJ,lil li Müdafaa 
Bakanı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Milli mü -
dafaa bakam General Kazım Özalp da 
bu akşam ikinci trenle istanbula hare -

1 ket etmiştir. 

Ankara belediyesinin j 
bir l}asağı 
Ankara, 3 (Tell'fonla) - Ankara 

bele.i•yesi ev ve apartımanların bal. 
kon \ e tarasalannda gramofon çalın
ma.cıını yasak etmiştir. 

da, radyoların hep•inde yalnız. 0 

var. iki bin beı ,-.'Üz yıl so11rai 
adam oğlunda esk: Yunan ve Jin: 
siz Romanın spor- sıtmcsı teptı 
yer yer "/podrom1• ve "Arena" 
lar kuruluyor. Bakirelerin hıtı1f 
turduğu alevler, ateşe tapanlarıfl 
aıkiie sınırdan sımra ulO§tı. ,Şit11• 
di, her soydan yüz binleı ce kifi• 
nin onüncle ciritler ıslıklanıyor• 
Jishler vınlıyor, adaleler çatırdı· 
yor. ife biraz uatir karııtırmalı 
için olacak, kuvc.•<!tin peTclesi, hıf 
gülü bQftan çıkaran uNinf,; /erin 
danıile açıldı. 

Ç .inkü sükun :çinde münzevi 
bir hayat )IO§ıyan §eh:r i§leri hu 
6USİ tdarelerin muhtariyet/erinden 
doğan tezatları ve bunun neticele· 
rini asla tebarü:- ettirmemi$tir. 
Halbuki bugün ıehirlerin planlan 
yapılıyor, su tesisatı kuruluyor. 
Ele~triklqme iıi 1; üyiik bir varlık· 

Asiler Madrite 
taarruz hazırlıyor 

Vekiller Heyeti toplandı Ynsak hilafına hareket edl!nler 
para cezasına çarrıtırılacaktrr. 

Çağımız, sporu bir aağlık IJ8 

güzellik kaynağı saydığı kaJor 

keskin bir propaganda kılıcı JiY' 
tanıyor. H aritalCZTın çetrelil çizıi" 
leri, alaca renkler: ara.ında ka1' 

bolmuf devletçiklerin bazıları ba 

la alup gidiyor. 

• 
Hruıui iJarelıerin faaliyeti Üe 

dev.'etin umumi politikasını bir 
hat üzerine getirmek, ve medeni· 
lqnte iflerini muayyen tiplere 

İrca etmek bir zaruretti. Bu :zara. 
retin ifade ettiği mana ~ok kuv
vetlidir. 

Bir taraftan medeni faaliyeti 
sistem altına almak, bir tara/tan 

tehir i§lerini e•tettk bakımından 

bir merkeze bağlamak ve tiplere 

irca etmek ayni zamanda ma.aral· 

ları da kısaltmak demektir. 

Ben bir kaıaba bilirim. Ba lıa· 

ıab.:ının bQfında bulunanlar, ka.a
bal.:ıı ını dünyanın en meclem. en 

ileri ıehirlerinden biri haline koy

mak emelindedirler. Bunun ı~in 

mU)onluk bir ıehir plcinr yaptır

mak İ•temifler, fakat plEn keneli· 

aine rsmarlanan mühendia itizar 

( v.ı ıanı l tnclu) 

Fastaki ordunun yansını tayyarelerle 
İspanyaya geçirmfltir. 

Telef onda görllşUlen pl8.na nazaran 
Madrite doğru bir yarım daire ilerll
yecekilr. 

General Mola telefondaki konujlna 
smı bitirirken General Fraııkoya: "15 
ağustos sabahı Madritte biriblrimizin 
elini sıkacağız.,, deml,ıir. 

lTALYANIN 1SPANYOL FASINDA 
GöZOVAR MI? 

Glornale d1talia hpanyol hariciye 
nazırile görllşen bir Faris gueteainln 
gu !özlerini naklediyor ve cevap veri
yor: 

"Hariciye nazın 'beyanatınaa, •Jtaı 
ya HabeşiAtani aldıktan aonra artık 
memnun olduğunu alSyledi. Fakat Ak
dcnizin gorbinde yerlqmek tU W4'Me8 
değil. Fakat 'kar~nda lngfltere, Fran 
sa .. ve biz varız. lapamıol FMı dtı"1ıa 
IBPanyoZ kalacakttr.,, demlı. 

'/tpZyada kimse lspanyol ır:aB1na 
göz dikmi.} değildir. lspanyol hariciye 
nazırının 11c FraMıZ gazetecisinin söz
leri doğru ıf8e 1taıya bu 31izleri aiyast 
t<ı§kınlığa verir ve kafi11)1etıe redde
der.,, 

FRANSANIN TEKLiFi KABŞI· 
SINDA iT.ALYA 

Paris, 3 (A.A.) - Jtalyanra İA-

p~nyada vuku bulan htldiseler kar. 
etmi§tir • şısında ne gibi bit' hareket tarzı ta-

l Plan, ıu, elektrik i§lerİuİn Dahi· kip t!deceği henüz malQm değildir. 

liye Vekaletince daha önceden 

tetl-J.ki meclenilcrneyi ba~ı bozuk

luktan kurtarmak itibarile çok 
değerlidir. 

Sadri Ertem 

lta'ya büyük manevra
larô hazırlanıyor 

• Roma, 3 - ltaıyada 25-31 teşrini
evvclde yapılacak olan büyük manev· 
ralara fazla ehemmiyet verpmcktedir. 

Bu manevraların gayesi yeni harp 
vasıtalarının tatbiki, ve yeni teşkil e· 
dilen bUyUk cüzütamların talimidir 
Bundan başka, sınıuz yerlerde iaşe me
selesi üzerinde alman son tedbirler tec 
rilbe olunacaktır. 

Dün üç zelzele 
hissedildi 

lJUn gece Kandilli rnsathunesi, 
aynl merkezden gelen üç zelzele kay 
detmiştir. Biri 2 ağustos saat 20, 

Londranın siya.-ıal mahafilin~ gö

re, lngiliz dış işleti bakanlığı, Fran
sız hüktimetinin ispanya hadiseleri

ne müdahnle edilmemesi hakkında bir 

anla~ma yapılması hakkındaki mü
raca 1tını müsait bir şekilde. karşıla. 

mıştır. 

Söylendiğine göre, İngiltere bu 

müracaata derhal cevap veı ecektir. 

BÜYÜK BiR JIUHAREBE 
BAŞL:1Dll 

Madrit, 3 (A.A.) - Hiikftmet kuv 
\·etl..:ri, ihtilllcilere karşı bir çevir
me hareketine başlamış hutunmakta
dırl:u. 

Safnt Sebastiycnin 60 kilometre 
uzağında bulunan Tolosada bir mu
harebe başlamıştır. Hükumet top~u 

kuvvı•tleri ihtis!.1c;•<'ri perişan etmiş. 
tir. 

ff ükQmet, asi kUV\'etleri Na\arre 
şehrmden püskürtmek i~lıı büyük 
bir mukabil taarruza hazırlanmakta
dır. 

dakika 21, saniye 58. }kincisi 3 ağus- ,--------------
tos ı-aat O, dakika 41, saniye 4 .' U
çünctisü saat 6, dakika 3 s~niye 40 
da oımuştur. 

lJ'çltncU zelzele oldukça şiddetti 

idi. Zelzele merkez!nin l!Oıtanbula me 
saf es! 380 kilometrP idi. 

• • • 
U33k, S (A.A.) - DugUn aat 12,40 

da v,arpten birincisi şiddetlt, ikinciı:ıi 

hafif Ud zelzele oldu. Şehirde kaza 
ıoktur; 

Fransız Başkumandanlık 
mektebi 

Parls, 3 (A.A.) - Hükumet, iki 
merkezi bulunacak olan bir "yUksek 
milli müdafaa tetkikleri kolleji., na
mında hakiki bir kara, deniz ve hava 
orduları başkumandanları mektebi ih
das etmif}tir. 

Kollej talebesinin miktarı, yirmi 
kişiden ibaret olacaktır. 

Ankara, 3 (Telef onla) - VekiJler 
heydi bu sabah toplanmış ve müsta. 
cel i~leri görüşerek bu meseleler hak 
kında kararlar vennişt!r. 

Parti umumi idare 
azaları 

Ankara, 3 (Telefonla) - C. H. 
P. umumi idare heyeti azalanndan 
burada bulunanlar da bu ak~m Is
tanbula hareket etmişlerdir. 

i>artl genel merke,.; bürosunun 
lstanbula nakline de yakında başla. 
nacaktır. . J ......... .ı;&.,;.. ... 

Kültür Bakanı 
eskişehire gitti 

Ankara, 3 (Telef onla) - K'Ultür 
bakanı S&ffet Arıkan, yanlarında 

B. B. Rıdvan Nafiz vo hmail Hakkı 
oldutu halde, Esklşehlre hareket et
mlşt~r. 

Saffet Ankan, 1ise1i1er arasında 

açılan köy hocalığl kursunu tefti_§ e. 
deceldir. 

Bakanm oradan lstanbula gelmesi 
muhtemeldir. 

Dil Kurultayında 
Halkevle1 inden 
murahhaslar bulunacak 

Ankara, 3 (Teldonla) - lstan. 
bulda açılacak olan üçüncü dil ku. 
rultayına memleketin her tarafında
ki h!ılkevlerinden birer murahhas gön 
derilmesi kararlaş~mlmıştrr. 

Kurultayda Ankara halkevi na. 
mms muallim Enver Behmen bulu-
nacaktır • 

Ankara 1ıp Fakülte-
sinin inşaatı 

Ankara, 3 (Telef onla) - Sıhhiye 
vek~tetince bu sene Ankarada yaptı. 
rılma..~ına başlanan büyilk Tıp fakül
tesi.ıin projeleri b:ı.zırlanmıştır. 

Yakında inşaata başLınacaktır. 
Yeni fakülte bugüıı lisenin bulundu. 
ğu ,tnlş sahada yapılacak ve inşaat 

Bozulan bir beraet 
kararı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Kütah
ya eski ölçü ·ve ayarlar müfetti~i 

Celil posta havale~ini tnhrif suçu i
le muhakeme altına alınmı~ ve mu. 
hakc?me neticesinde heraet etmişti. 

Temyiz mahkemesi bu hülcmü 
bozmuş ve yeniden muhakemesini 
istemiştir. 

Yeni taginler 
Ankara, 3 (Te!efonla) - Milli 

Müdı:faa. Bakanlığı muhasebe mU
dür muavini Bay Saip Maliye bakan 
lığında yeni ihdas olunan merkez 
muhasebe müdür muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

iktisat müsteşarımtzın 
Londradaki temasları 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ingiliz
ıerıe yapılan son t2<".aret a-11ıaştrı::ası. 

nm t3Sdiki muamc.lesi etrafında te-
mas ve müzakerelerde bulunmak i. 
çin i.ondraya gitmiş olan fütisat Ye
klle~ müsteşarı Fa'k Kurtoğlu. a. 
ğus;os sonlarrna doğru memleketi
mize dönecektir. 

Faik Kurtoğlu Londrada ayni 
zamanda, Kar.ııbük demir fabrikası -
nın ınşaatını üzerine alan şirket mü
messillerile de temasta. bulunnıuş . 
tur. 

ipekçiler araındokı 
ıhtııaf 
Ankara, 3 (Telefonla) - ipekli 

kumı.şların cinsini tesbit ve zamklan 
dıkt.:tn sonra piyasaya sevkedilmcsi 
hakK ndaki k ... rar üzerine ortaya çı-

• kan ~pekçiler arasındakı ihtilaf İkti-
sat vekiletince tetkik edilmektedir. 

lııtanbul ipekçilerinin de i~tiraki. 
le İ:'ltanbul ticaret odasında teşkil e· 
dile .t komisyonun raporu hazır ol . 
dukt.'ln sonra lkti..:;at Vekaletince bu 
hu.susta bir karar verilecektir. 

1937 senesinde bit"1iŞ olacaktır. ---------------

Ereğli mensucat 
fabrikası 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ereyli 
mensucat fa brlkas nın makinelerinin 
kurulması bitmiştır. Fabrika yakın
da işlemeğe ba!flıyacakttr Ru mUna. 
sebetle merasim y~prlacaktır. 

n l merasim pr:>gramr şimdiden 

haz.l"lanmaktadrr. 

islam olan bir 
ecnebi boyan 

.nnkara, 3 (Telefonla) - Istan
bulda, Notr Dam <!ö Siyon mektebin 
den mezun Ma<lam Brer isminde 
genç bir kadın A.1kara müddeiumu. 
miliğine müracaat ederek :sıam ol
mak arzusunu izh'lr etmiş ,.e arzusu 

Sekizinci Sovyetler 
kongresi 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyetler bir 
liği merkezi icra komitesi 25 ikinci teş 
rinde toplanacak olan sekizinci Sovyet 
ler kongresini fevkalade bir kongre 
mahiyetinde görmeğe karar vermiştir. 

Da.ha evvel mahalli Sovyetler 1 ilk 
teırinden 15 ikinci teırine kadar olan 
mUddet zarfında toplanacaklardır. 7 in 
ci Sovyetler kongresinin verdiği karar 
mucibince , önümüzdeki kongredeki 
Sovyctler makamatı prensip itibarile 
scçilmi§ olarak gelmiyecektir. Zira Sov 
yetlcr makaml~rmm önilmüzdeki genel 
seçimi yeni seçim ıistemi üzerinden 
yapılacaktır. 

is'af olunmu~tur. 

Madam Drer inan adını almış-ı iyi bir kitap 
tır. 

Pilot ve makinistlik Çok iqi bir ar.kadaştır 
. . .. IDUn ve yann negriyatını takin ediniz. 
ıçın muracaat edenler Müracaat mahalli: vAKIT kU- ı 

.\nkara. 3 (Telefonla ) - Do:vlet tUphanesi İstanbul. 
hava yollan idare.si için alınacak o-J--------------
~n 20 pilot ve makinistlik için ya. 

el .. . J ·ı "U y ' saye e goze gır z er. rugva ı 

kim bilir, kim an:ndı? Ba uzalı 
ülkenin varlığı kalalanmtıd 
"gol, lerle çakılmadı mı? .. 

Evet bu, böyle oldu, Belki bit 
kaç gün aonra da yepyeni §öhref"_ 
lerle kar§ılO§acak bilmem hatıl' 
engil1de erimi§ ı:lik bayra.Jılat' 
aelamlıyacağı:z. 

Yalnız t?nutmaır.dı 1...'1 r::.a.dal· 
ya, iki yüzlüdür. Beliniı bir ıJaf' 
lığı llİinqe kavuıturduğu kaJafı 
günetlere de ağır bir bulutun gol• 

geaini düıiirebilir Spor meyclatı'ı 
bir bahçeye beru.er. Atletler,. gii" 
ren:ilcr, (ll'.tbolcu1ar, f...Jon lil~ 

lar uzun emekler ıüreklr baktffl" 

lar, titiz CJ§tlarla •on kokusııflll 
ve son rengini bulan çiçeklerdir· 

Bu hazırlıkları yapmadan 1"' 
panların ara•ına girenler ker:di 
kendilerini çiğnemiı olurlar. O 
vaki! propaganda geriye patlıyarl 
bir tüfek gibi, ta;ıyanı yere serefl 

Geçenlerde kayakçılar yüzündefl 

uğr:ıdığımız bo:z~nu ne çabuk fi,' 

nuttuk. 
'• 

b .b. ' • ek' Bence u gı ı ver.ere tftrrTI . 

çin , her §eyden Ö"lce dünya re~ 
larırH elde etmek gerek Yok 
tuttuğumuz •on iiç, bQfkalarıttıfl 
çoktan atladıkları bir bcqlo~ 
cler~eıindeyken, C'Ttaya atdtfl 

a•la cesaret •ayı!amaz. 

5 Oezt1if1 . ~ 
lngiliz - İtalyan 

anlaşması mı? ,,. 
Londra, 2 - (.\lorning Po~ 1.,. 

zete3ıne göre, yakında ltalya lle :lifi 
giltere arasında hır deniz anlnŞJll 
yap?lacaktır. ... 

'""" ~azete, 1 t.alynmn geçen s~ne ~ett' 
Iarında Londrada ,·ap:lan muıal' 111· 
lere iştirak ettiğini ve ltalyanııt ,sı· 
giliz, Fransız ve Amerika anl~şıı'Jll,,_. 
na girmeSine zecri tedbirlerııı ~11' 
ni olduğunu yazıyor ve bu ınsııi ~ISl 
tığı !çin bugün böyle bir anlaşııı 
dilşiy.üldilğiinU ilave ediyor· 

Hariciye V ~kilimizİO 
teşekkürleri .,, 

e yr 
Ankara, 3 (A.A.) - ffarlciY ı<all' 

kili B. Tevfik RU§tü Aras ve ~bt" 
toronlan Sevin'in doğumu Dl graf• ~ 
tiyle kendilerine tr.brik tel bol? 
mektubu göndermek lutfunda c;e<lf P 
muş olan dostlarına ayrı ayt1d:ııt ti" 
vermeye imkln bulamadıkların ~ 
eekkürlerinin iblağına. Anadolu 
smı tavsit etmislerdir. 



azif esi biten boğazlar 
~ . . 
Komısyonu yerıne .• 

~U&71ıilerine dair hükümleri uar
. bııntar da av~tosım on beşin-

' ~baretı tatbik metıkiine girecek
.zan mukat'elesi m1tCibince te§ek 

11 ~m~ olan milletler arası komis
"4tı. ~fıye edilmek üzeredir. Dün son l 
~ tılarından birini yapan bu T:o

ile birlikte diğer memleketleri de ala
kadar eden maddelerinin tatbikini u-
muyoruz. Ben şahsan on iki seneyP, ya 
Tem bir zamandanberi bulunduğum ve 
pek alıştığım memleketinizden aynl
makla m.iUccssirim. Fakat dostça ge
çen hayatımız ve tc§riki mesaimizden 
çok memnımum.w ~un yerine Montrö m·ukavclesi 

kbince 1ıü1:ıimct tarafından yeni 

milyon isterlin . ~ho.z komisyonu te§kiZ olunacak 9 
.ıı ~hnıtn edildiğine göre bu komis
~r Teisin idaresi altında muhtelif fahkim ıçın Krup'ıa 

mukaveJe yapı'mış 
-~ t~erdcn seçilmiş birer azadan 

03 
kiıı edecek, komisyotıtm bir de 

ıu: ~ bulunacaktır. Komisyonıııı bcZ
~ı 'O<ı.."'ifesi (15) ağustosta başlı

na göre tabii olarak bu tarih
llı~eı a::aları V6 tes'J..,"il6,tı tamam-
~ 01.acakt1r. -

lı{ SYONDA DÜNKÜ TOPLANTI 

@cOtı.trö mukavelenamesinin aktin
nra ınUnfesih olan Boğazlar lro

'rıunun eski azaları merasim ııe
\~ bazı noktaların aralarında ka
ta!'1tılınası ve kendi hükflmetleri
d"lluk eden bazı mali meseleler 

~~Un bir toplantı yapmıelardır. 
lfOKüın;rlNE TEŞEF_KUR 

~ı. Boğazlar komisyonunda ln
~/ı .:teınsil etmiş olan Bay Afak
~ dunku toplantıdan önce muhar 
°'~ Tophanedeki eski komisyon 
, de demişbir ki: 

\ 11'iJ~günkü toplantımtZ, i§i bitmiş 
' Ogcızlar komisyonunun çalı§
'l'~~ C8nasında Tıtrk hükıimetfnden 
~~ müzaherete teşekkürü karar
~ k ııe bu araaa on bir buçuk 
~ b~ içtimalarımıza btt binanın 
~l~edılmesinc teşekkür etmek et
'lılq Olacaktır. Bundan başka bu
~!lı her hükUmetin murak1ıas1arrna 
~ etmiş olan memurlartn taltifi 
,. >ıu ayrıca hükUmetlcrimize ya
~~ı~. Bu. toplantılarımız doğrudan 
~9.Ycı kendi hükılmetlerimize bildi

~ı,.. (,'l'lıi:: mali meselelerle aldkadar
~llıiQ1~rt haftaya kadar son bir u
"llrıı 'Hima a1Ctod.eceğiz ve ondan 
, ta.,,fiye ba§lıyacaktır. 

'tt~ontrö konferansında da bulun-
' tıı değil mi? · 

~~"et. Mıüzakereler esnasında 
eıı,.-cı ita kadar Montri5de 'bulundum. 

'!et; ldde iyi organize edilmiş olan 
~ cı>ı8ta Türk murahhaslarile ln
".fıeı 'ttttrahha.sları arasındaki müna
~i: dostane id .iAlınan netice de 
.,. b • r oldu. Eskisinden daha iyi 
~irı~Yet vUcuda geldiğini söyliye"lf' 1!ükUmetimin, her hu..'1tsta 
~ Cdtei bir mukavele aktedilmiş 
Qıı et~. llariciye Nezareti vas1ta.~i1c 
l'ıı~ıgıni biliyorsunuz. 

t.A MUKA VELEYI ERGEÇ 
......, İMZALIYACAKTIR 
~ nıltalyanın Montrö mukavelena
"lllttı e olan münasebeti hakkında ne 

...._ joraunuz? 
e,. Peç .taıyamn bu mukavelcrıameyi 
~ ~ ·~ııyacağını sanıyorum. ltal
"'11 ~tr~ 'konf cransına da i§tirak e
\ıı (!f f eransın mesaisine yardım et
~~ee~· ~ıınunUı beraber Boğazdan 
f.,~ tıcarct gemilerinin şimdiki 
~ letıameye glJre edeceği istifa
"ıııe~ herhalde ltalyan'lar da i3tifade 

~,.::~Zer. Netimı itibarile "" bcı 
~ mukavcZenamcnin Türkiye 

~~ııılik Kızılay 
'llturnunun daveti 

Oe))ı7 
fk Kızılay k"Urtımundan: 

~~sun dokuzuncu pazar günü 
~ ~ıtıd ilÇebayı (Zeki Işık) m hirna
~Q\>a <: Kızılay kurumu menfaatine, 
~ lt!r) kaplıcaları ile meşhur (Üç kar 
~'ğı de balo ve kır eğlenceleri ya
~~ttı ndan bUtün yurttaı;ılanmızı bu 
\ ~ ~t; davet eder ve bu il!nm 

tlltuıçuı birer davet tezkeresi yerin 

'lltasnıı dileriz. 

lngilizce "Deyli Meyi,, gazetesine 
lstanbuldan bilÇ.rilmektedir; 

"Haber almdığına göre, aralarında 
Krup müe~sesesi de bulunan bir Al
man konsorsiyGmu Çanakkale Boğa

zının yeniden tahkimi için Türkiye 
hiik(ımetilc bir mukavele yapmıştır. 

Yeniden tahkiın i9i, on seneden zi
yade bir .zrunan sürecek ve takr:ben 
9,000,000 lngiliz lirasına mal olacak
tır. 

Alman grupunun uzun \'ade ~.eklin
de ödeme kolaylıkları gösterdiği söy
leniyor.,, 

lstanbulun 
boğazlar 

.. . 
mese.esı 

(Ustyanı l incide ) 

karanlığında hiç tanımadığı bir adam.ı 
ve onun teknesine emniyet ile teslim 
edemez. 

Halbuki gece yarısından sonra saat
te bir defa köprüden Kadıköyüne, yine 
köprüden OakUdara ve Boğaziçine gidip 
gelen birer motör Akay ve Şirketi Hay
riye idareleri tarafından İ§letilirae ve 
yolculardan tarife dahilinde muayyen 
bir ücret alınırsa !atanbulun Boğazlar 

Şüphe yok ki gece yansından sonra 
gerek Şirketi Hayriye, gerek Akay ida
releri için İstanbul ile Kadıköy, Oskiıaar 
ve Boğaziçi arasında gündüz işliyen va
purlan çalıştırmak lüzumsuzdur. Saatte 
bir yirmi, otuz yolcu için kocaman va
purların işlemesi imkansızdır. Fakat 
gündüz işliyen vapurlar yerine on be§, 
yirmi kişi taşıyabilecek vasrtalıır bir fazla 
külfet sayılmaz. Belki küçük bir miktar 
kar bile temin edebilir. Bununla beraber 
bizim fikrimiz İstanbul ile İstanbulun 
deniz aşm yerleri arasında gece yarısın
dan sonra sabah postalan başlayıncaya 
kadar motörlcr ile münakalatı temin et
mek kar değil, zarar etmiş olsa bile bu 
zarar yine göze alınmak lazım gelir. 
Çünkü bu bir kar ve zarar meselesi de· 
ğil, İstanbul için medeni bir ihtiyaç ve 
zaruret meselesidir. 

Şehrin ve §ehir halkının rahatı, sü
kunu, menfaati, hatta emniyeti ancak bu 
ihtiyaç ve zaruretin temini auretile 
mümkün olabilir. 

ASIM US 

Frarısanın yabancı 
devletlere verdiği 
silah ptanları 

tl~ransanın hava hücumlarına kar 
şı hazırladığı yeni -;istem bir topun 
proj~sini Sovyetler Birliğin~ verdiği. 
ni il!.t. yazan Le J aur gazetesi 'jimdi 
de hilkQmetin lspan~ aya 17 tayyare 
gönderdiğini bildhiyor. 

Ayni gazeteye göre, Fransa bah
riye•;, hnva hücumhrına karşı başka 
bir fopun da pHinını Sovyetler Bir
liğiM vcrmeği di~c;ünmektedir. Bu 
top bugün ancak ıki Fransız kriiva
zörüüde bulunmaktadır ve gizli tu
tulması için, topun parçaları ayrı 

ayrı fabrikalarda yaptırılmrştır. 

Gazetemize girecek 

't Resmi ilanıann 
ek merc·i Türk Maarif Cemiyetidir. (165) 
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KUltlr itleri l 

Çocuk bahçeleri 
tık okul çocuklarının tatil ayların

da sokakta boş gezmemelerini temin 
için İstanbul ilbaylığı ve kültür direk
törlüğü bazı önemli tedbirler almıştı. 
Bu tedbirlerin ba§ında 0cçen haftadan 
itibaren lstanbulun till'lü semtlerinde 
bahçeleri uygun olan ilk okullarda ço
cuk bahçeleri vücuda getirilmişti. Çok 
muvaffakiyctii neticeler veren bu bah
çelerde sab:ı.h ve öğleden sonra olmak 
üzere çocuklara öğretmenler tarafın
dan terbiyevi oyunlar oynatılmakta

dır. Ayrıca bu oyunlar için lazım olan 
(500) liralık oyuncak da temin edil
miştir. Bahçelerin daha faydalı olma
sı için bütiln çocuk bahçeleri kumla 
döşenecektir. Bahçelere dünden itiba
ren kum t~ınmıya ba3hı.m1ştır. 

Okullar Kılavuzu 

Sıcaklar l 

Dün 32 aereceqe düştü 
On gilndcnberi İstanbul sıcaktan 

kavruluyor. Hararet e,·vclki gün göl
gede 34 dereceyi, dün de 32 dereceyi 
bulmuştur. Dün sabah yedide hararet 
25 iken öğleye doğru 32 dereceye çık
mış, fakat rüzgfı.rın poyraza çevirme· t 
si üzerine dü~milştür. 

Havaların bu gidişatı :ıakkında 

rasathane müdürü Bay Fatin ile gö
rüştük. Bize dedi ki 

"Havaların gid~atmda bir gayri 
tabiilik yoktur. Tanunuz ve ağustos 

ay1.arında bu derece sıcak olur.,, 

iTFAiYE ARABALJıR.I KI lı.K
SON ÇALABILECEKl .. ER 
Belediye biltün nakil vasıtalarının 

klakson çalmalarını yasak temişti. 
Belediye daimi encümeni son top-

KülWr direktörlüğü tarafından ha- lantısında itfaiye vasıtalarının bu ka
zırlanan okullar kılavuzunun hazırlık- rardan istisna edilmesine karar vcr
ları bitmiş ve dün çıkmıştır. Kılavuz- miştir. Bundan sonra itfaiye vasıtala
da. kUltUr direktörlüğüne bağlı bütün rı y~z yang~na giderlerken klakson 
ilk, orta okullarla liseler, Halkcvleri, çalabıleceklerdır. 
kütüphaneler ve müzeler hakkında ma KERESTECiLER HAlllVDA YE-
lfunat vardır. Nl TADiLLER YAPILACAK 

K.ög öğretmeni qet;şti

recek kurslarda çalışma 
Köy öğretmeni yetiştirmek üzere 

Eskişehirde açılan kursa giln geçtik
çe kaydolmak için müracaat edenlerin 
miktarı artmaktadır. Bakanlık bu du
rumu göz önüne alarak ikinci bir kurs 
daha açmağa karar vermiştir. 

Bir teşrinievelde bitecek olan kursa 
78 i Ankaradan, 22 si de Tunçeli vila
yetinden olmak üzere yüz kişi devam 
etmektedir. 

Kursta öğleden önce ameli olarak 
ziraat, hayvan bakıcılığı, çaYrrcılık 
b~ğcılık, meyv:cılık ve ancıhk dersleri, 
öğleden sonra da nuarl dersler göste
rilmektedir. Kursun birinci devresinde 
muvaffak olanlar dört ay köy mektep
lerinde öğretmen okulu mezunu öğret
menler yanında çalı3&1"ak staj göre-

Belediye Kerestecilerdeki Hô.lin 
genişletilmesi için yüz bin lira tahsi
sat ayırmıştı. Bunun yirmi bin lirası 
ile Halde bazı tadilat yapılacaktır. Ge
ri kalan' seksen bin lira ile de kavun 
ve karpuz sergilerinin bulunduğu ye
re yeni bir bina yapılacaktır. 
BELE.DiYE REiS MUAVINLIGI 

Belediye reis muavinlerinden Bay 
Nuri üç ay mezuniyet almıştır. Bay 
Nurinin mezuniyetini bitirdikten son
ra tckaUtlUğünü istiyeceği söylenmek 
tedir • 

Diğer taraftan müvazcne mildilrti 
Bay Cema}'jn Şile kayamkamlığına, 

levazım müdürü Bay ~Iahmud'un Ün
ye kaymakamlığına, müfettiş Bay Ca
bir'in levazım müdürlüğüne tayin edil
melerinden bahsolunuyor. 

Tekaüt edilecek muavin Bay Nuri
nin yerine de memurin müdürü Bay 
Samih'in getirileceği söylenmektedir. 

ceklerdir. Kursa devam edenler büyük .ımı-----.-..----··--. 

Polis Haberleri 

Bar sahibi nerede? 
1 uran ba11n111 miidürü 

bıçakla ya1aıanaı 
KunduPacı İhsan Zuf er, Nuri, N&

cnti isminde üç genç evvelki gece ya
rısı İstiklal caddesinde Turan b:ı.rıno. 
giderek: 

- Bar sahibi nerede? Biz bu ban 
knpatmıya geldik! demişlerdir. Barın 
müdüril Jorj bunları karşılayınca İh
san Zafer yanında taşıdığı kunduracı 
bı:ağmı çekmiş, Jorj'u sol bacağından 
yaralamıştır. Jorj'un feryadına yeti
şenler kendisini hastahaneye kaldır
mışlar, iiç miitecavizi yakalamıı;lnrdır. 
B~ıılardan Necati'nin üze.rinde bir de 
makas çıkmıştır. 

1 Lira yüzünden 
Fatihte Çelebi meydanında ott r n 

kömUrcti HüsnU He KaragiimrüklU Ah 
met bir lira yilzünden kavga etmiıilc?'
dir. Ahmet sustalı çakı ile Hasan ı 
tehlikeli surette yaralamıl:jtır. Yaral. 
Cerrahpaşa. hastahanesine kaldınlr::.:.;ı 
tır. 

Kadın meselesi 
Fener volunda oturan bahçıvan Htı

seyin ile ;.ilk arabacısı Halil bir kadın 
\'Üzünden kavga etmişlerdir. Halil bı
Çakla. Hüseyini sol kolundan yarala
mış, yaralı hastahaneye kaldırılm!.:-

tır. 

Denizde boğulanlar 
Evvelki gün Floryada boğulan iki 

kişinin hüviyeti anlaşılm1§tır. Bunlar 
Bozkırlı 20 yaşında Süleyman ile ayni 
yerden 16 yaşında Halil İbrahimdir. 

Bunlardan başka evvelki gün şeh
rin diğer bazı yerlerinde de beş kişi 

boğulmuştur. 

muvaffakiyet göstermektedirler. 

7 atbikat okulları 
kaldırılıyor 

1 - Tarlabaşmda Fakir sokağında 
Hilseyin bey apartımanmda outran 
Niko Kilyosta iki arkada.şile denize 
girmiştir. Bunlar iyi yüzme bilmeme
lerine rağmen sahilden açılmışlardır. 
Nikonun dönerken takati kesilmiş 00.. 
ğulacağını anlayınca feryada başlamış 
tır. Arkadaşlarından biri de o.yni za

Kı r k gün, Kırk manda boğulma tclılikesine maruz ka
lınca Uçüncü arkadaşı onun imdadına 

v l } • koşmuş, sahile çıkarmıştır. geCC eg ence efl üçüncU arkadaşı Nikoııun imdadına 
Öğretmen okullarının son sınıfın- Kırk gün kırk gece İstanbul eğ- I da yetişmiş, sahile çıkarmış, o sırada 

da bulunan gençlerin staj görmelerini lencelerinin bugün üçüncü günüdür. I deniz kenarında bulunan iki doktor N~ 
temin için öğretmen okullarında ayrı- Bugün Dağcılık klübUnde tenis koya sun'i teneffüs yaptırmışlarsa da 
ca bir ilk (tatbikat) okulu bulunmak· maçları ba§lıyacaktır. Belediye bu 1 Niko ölmüştür. 
ta idi. Bakanlık önümüzdeki ders yılı müsabakaların galiplerine verilmek 2 - Sultantepede Scr\.'ilik cadde-
başmd&n itibaren bu okulları kaldır- üz..,re üç kupa hazırlamı~ ır. sinde oturan Mehmet, Paşalimanı ö

nünde yıkanırken bo~ulmuştur • 
mıya karar vermiş ve alakadarlarma 1 

tebliğat yapmıştır. Bu okullarda öğ- 3 - Fatihte ceza mahkemesi altın-
kül U I

= da kahveci Mehmet Floryada yüzcr-
retmenlik yapanlar da t r direk- ı M E K T E p f ER 
törlüğü emrine verilmiştir. Bunlar ' ken boğulmuştur. 
şehrin türlil semtlerinde bulunan ilk ______________ ..._ 4 - Fenerde H:ıydarda oturan 9 

okullara tayin edileceklerdir. Ticaret okuluna yaşında Atıf Yenikapıda dalga kıran 

k d alrme şartları önünde denize girmiş, boğulmuştur. 
Ba ır köyün e ... 5 - Ortaköyde Cemal bey yalısı 
orta mektep Okul Sultanahmetted!r. Orta kıs- önünde bir adam denize girmiş, yüzer 

mına ilk okulu bitirenler alınır. Bura- I:en boğulmuştur. Sahilde elbiseleri 
da orta tahsile yakın derecede mesle· bulunan bu adamın hüviyeti tesb:t e
ği bir tahsil verilir. Okul yatısız ve dilememiştir. 

Bakırköyündo orta okul açılması 
için Bakırköylüler tarafından kültür 
dircktörlilğüne müracaat edildiğini ve 
orta okul için uygun bir bina bulun
duğunu yazmıştık. 

Bakırköy halkı binanın bir yıllık 
kirası olan 700 lirayı bina sahibine 
vererek konturat yapmı§lardır. Bun
dan ba§ka ders vesaiti masrafı da 
bankaya yatırılmıştır. KültUr direktör 
lilğü vaziyeti Bakanlığa bildirmiştir. 

parrunzdır. Tedrisat muhtelit olarak 
öğleye kadar devam eder. Bu kısma 
yazılmak için ilk okul ş:ıhadetnamesi 
getirmek veya orta okulların 1, 2, 3-
Uncil sınıflarından tasdikname getir
mek ve yaşı on sekizden aşağı olma
mak laznndır. Buradan mezun olanlar 
isterlerse lise kısmına geçerler. 

YÜKSEK TİCARET KISMI 

Bu kısma okulun orta kısmında ve 
orta okullardan mezun olanlar kabul 
edilir. Tedrisat burada da öğleye ka
dar devam eder. Gireceklerin yaşları 
15 den küçük ve 21 den büyük olma· 
mak lô.zımdır. 

YÜKSEK 1KT1SAT VE TİCARET 
KJS1U 

Bu kısımda iktisat ve ticaret uz
manları yetiştirilir. Yatısız ve parasız· 
dır. Üç yılda şahadetname ve sair 
masraflar için 525 kuruş alınır. Taş

radan gelen talebelerin yurtlarda yat
maları temin edilir. Fakir talebeye ki · 
tap ve saire verilir. Bu kısma lise me
zunları ve yüksek ticaret okulu me
zunu gençler kabul edilir 

DENiZDE TEHi IKELI YF.R. 
LE.RE iŞARET KONACAK 

Belediye dün şubelere bir yayım 
göndermiş, açıkta denize girmenin ya
sak olduğunu, bütün zabıta memurla
rının bu yasağa. ehemmiyet vermel&
rini bildirmiştir. 

Belediye bundan başka sahilerdeki 
tehlikeli ve akıntılı yerlerin tesbit e
dilerek buralara işaret konmasını da 
bildirmiştir. 

ATATÜRK KOPROSU 

Atatürk köprüsünün temel ntmft. 
merasimi 20 ağustosta yapılacaktır. 

Hazırlıklar devam ediyor. 

ŞARK DEMiR YOLI.AP.INDA 

Şark Demiryolları hissedarlar top
lantisı perşembe gi\nü saat 11 de ya
pılacaktır. İdare meclisi reisi Bakl ile 
diğer hissedarlar dünkü trenle şehri
mize gelmişlerdir. Toplantıda şirketin 
hilkumetimize satılmasına karar ve
rilecektir, 



Her gün 

Bir 
bir hikaye -----

Gece Masalı 

Yemeğin sonunda idiler. Sxra mey
vayJ ge!mişti. Laf arasında bir Ahmed 
adı geçti. 

Genç kadınla:dan biri: 
- Kim bu Ahmet? Diye sordu. 
- Güzel bir Arap delikanlısı. 

• - A 1 Anlatın bakalım! 
Herkes iri yarı bir adama do~ru 

döndü. Adamın yüzünden zeki ve ener 
jik bir insan olduğu anlaşılıyordu. Faz 
la ısrar edilmesine mahal bırakmadan: 

- Anlatayım, dedi. Evvela dekor: 
Sina dağlarının yaylaları. 

- işiniz neydi oralarda? 
- Bir tetkik seyahatine çıkmıştım. 

Tabii yerlilerle beraber dolaşıyordum. 
O Ahmet te bunların arasındaydı. 

Bir akşam Sina dağında çadır kur. 
muşlardı. Gece oluyordu. Bedevilerin 
bir çoğu uyumuştu. Ben pipom ağzım 
da, aşağı yukarı dolaşıyordum. 

Çeviıen. 

- O halde ne istiyor? 
- Onunla evlenmek. 
- Ne? 
- Onu tam kırk beş seneden beri 

bekliyor .. ,. 

Masanın etrafındakilerin hepsi bir_ 
den kahkahaları attılar. 

- Ne deli kadınmış! 
- Hiç te deli değil. On beş yaşın-

dayken ona koca olarak Ahmet düşü. 
yordu. 

- Ne demek bu? 
- Aşiretin adeti mucibince her kadın 

ilk defa, en yakın amuca veya dayı oğ. 
liyle evlenirmiş ... Absallah, on beş ya. 
şındayken amcasının oğlu Ahmet üç 
aylık bir çocukmuş ... O güne kadar 
kırk beş sene beklemişti. Yani kadın 

altmış ya;ındaydı, Ah:net de kırk beş 
yaşında. 

lngiltere kralı 
Kan'a gitmekten 

vaz qeçti 
Dünkü posta ile gelen "Deyli E~

pres,, gazetesinde Ş-'l şayanı tfikkat lıa. 
vadis okunmuştur: 

"lngiltere Kraı~ Fransanın Kan 
şehrh.e yapacağı t:ıtil gezintisinden 
vazgeçmiş ve bunu takiben BaşYekil 

Bald\·in de gene 1''ransada kain Eks
lebet>'e gitmel<t0 n !"arft nazar etmiş
tir. 

~en birkaç gün ic:in~e Fran..;;;aya 
lspa.1yadan muhtelif siyasi akh!eler 
be.~liyen ve türlü ırklara mer.sup mül· 
teciıı I akın etme:itellir. Memlekete 
girnasini arzu etm'.!Jiği 1i::mselerc ma. 
ni o.:-rasını çok iyi '.ilen Fra'1srz polisi 
bile, bu mültecilerin arıısır.da bazı 

tehl:l\eli simaların Fran:..aya girmedi
ğinttcrı emin değil.-.ir. 

l<lgiltue Kıalrnı tatil serbe.;;tisi
ne mani olmamak ~artile bu ahval i
çeris.r-de muhafaza PtmPk fe\·kalheşer 
bir :;: olacaktır. 

.\:.laşıldığma gore, Krahn Londra
dakı n1üşa.virlerine gizli '>azı mal:imat 

· Yeri.wiştir. Bu ma1umatın ddd! bir 
mahiyette olup oll"ladığı belli değil

dir. Belki de sadece ihtiyati rnahiyet
tedi.·. 

Birdenbire uzakta bir şeyin kımıl -
darlığını gördüm. Bir hayvan mıydı bu 
acaba? Yoksa bir insan mı? Nöbetiiye 
seslendim. Kafile reisini uyandırdılar. 

Fakat hava karanlık olduğu için dür
binle bile görmek kabil değildi. 

Kum tepelerinin üstünde birdenbi. 
re gölge tekrar göründü. Biraz daha 
iyice farkettik. Hayvan değildi. İnsan 
mı? Yüz adım kadar yaklaşınca bunun 
bir kadın olduğunu gördük. 

Absallah, on beş yaşına geldiği za_ 
man Ahmet erkek olmuş sayılabilirdi. 
Fakat kız hem çirkindi, hem de yaşlı 
idi. Ahmet onunla evlenmiyeceğini söy 
lüyor. İşin felaketi Absallah da başka
sile evlenemiyecek derecede Ahmede 

tutkundur... 7 milyon 
Ahmet kaçıyor, o kovalıyor. Bir 

genç kız 
çalışıyor gün Ahmet izini kaybediyor. Zavath MiJli sanayide 

kadın ümitsizlik içinde çırpınmağa baş. 

Kadın koşa koşa geldi. Bedevilerin 
reisinin önüne atıldı. Ellerini kaldıra. 

rak: 
- Allah 1 Allah 1 Diye figan etme-

ğe başladı. 

Reisin yanma gittim. 
- Bu kadın kim? Diye sordum. 
- Absallah, dedi. Bizim bu taraf. 

tan geçtiğimizi görmüş. 
Elini cenuba doğru uzatarak gös. 

terdi: 
- Buradan ayakla on saat 

bir yerden kalkmış gelmiş. 
- Ne istiyormu§? 

ıliren 

Arap gülmeğe başladı. Fakat A-. 
rapların gülüşü çok manalıdır: 

- Ahmet için gelmiş. 
Bu sırada genç kadın ayağa kalk. f 

' tı. "Genç kadın,, diyorum. Çünkü onu 
güzel bir kız zannetmiştim. Hayır, bu 
yüzü gözü buruşuk yaşlı bir kadındı. 

- Ahmet oğlu mu bunun? 
- Hayır, oğlu değil. 

lıyor. 

Nihayet bir gün evvel köyünden 
bir kervan geçiyor. Yoldan geçen her 
kervana sorduğu gibi, onlara da koşup 
Ahmedi soruyor: 

- Ahmedi gördünüz mü? 
Şimdiye kadar aldığı cevaplar hep 

"hayır,. dır. 

Fakat bu sefer bedeviler Ahmedi bi. 
zim kafilede gördüklerini söylüyor. 
Ka~'ın saatlerce koşa koşa bize . yetişi
yor. 

Kafile reisine: 
- Ahmedi zorla bakalım, ne cevap 

verecek, dedim .• 
Adam, chcnuniy~taiz bir· eyin 'u:ı;u-i~ 

fazla düştüğümü anlatmak ister. gibi 
yüzüme. baktı ve ~üldü. Sonra, hatmmı 
kırmamak için, Ahmedi arattı. 

Fakat Ahmet yok! 
Her taraf altüst edildi. Yalmz yer. 

lerde ayak izleri bulundu: 
Ahmet, cenuptan doğru kadının 

geldiğini görünce şimale doğru kaçma. 
ğa başlamıştı ... 

Adliye Vekaletinden: 
~r-hir Nocer muavinliği açdmışt.l'. İmtihansız Noter olabilmek 

· §artll)tını haiz taliolerin bir ay için de adliye vekaletİ .. \e müracaatları 

ilan olunur. (238) (150) 

Hukuk Fakültesi Bakanlığından: 
F akü:ltemiz iktisat ve içtımai yat e • .ıstitüsüne 50 lıra ücretle bir 

daktilo alınacaktır Yabancı dil bilmek şarttır. lstekiilerin pazartesi 
ve p~rşembe günler! fakülte bakan lığına mür~caat etmeleri (153) 

A.fyon ilbaylığından: 
iki defa kapalı zarf usultyle eksiltıneye konuları 'ile evvelce ilan· 

ları j'clpıian Afyonda yapılacak 14627 lira 75 kuruş bedelli vali ko· 
nağı bakiyesi inşa:ıtma talip çıkmadığından işbu vali konağ, in,aatı 
25 Temmuz 936 tarihin".len itibaren haftanın pazarte,i, çarşamba ve 
cuma günlerinde encümen huzurun da saat 14 den itibaren pazarlık 

suretiyle 24 Ağustos 936 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle pa· 
:zarlığa konulmuşt•n. 

i - Bu pazarlığa iştirak edecek id.liplerin Nafia Vekaleti.ı~den 
re:;mi ehliyet vesfaası almaları ve talipltrin kendileri ya uıiıuar veya 
müht!ndis olmaları veyahut ta teah hüt edecekleri bu işin hitamına ka• 
dar n~zareti fenn~yesini noterden musaddak bir ser.etle tedhhüt et· 
:!Iİ;! bir mimar veya mühcndi" bulmala<ı ve hu mimat ve miihe!ldh 
ve fe"l memurunun da bu uezareti fenn~}eye kabul ~tmi~ olduğuna 
dair ~:ı senedi mü~terek 1mzatariy le ibraz etmeleri lazımdt.ı . T eah· 
hütler bu suretle ;nüracaat edeceklerdir. 

2 - Muvakkat teminat lfl98 Jiradtr. I 
:1 - Eksiltme şartnamesi 

Müdüdüğünde ~öralebilir 

ve tefe:ruatı daimi encümen ve N~fi:ı 

4 - Ta;iplerin 25 Tt mmllz 936 tarihinden 24 Ağmto: 93& ta· 
'!'ihin~ kadar her "'azarteti. çaışam ha ve cuma günle<İ saat 16 d:l. da'.• 
mi en~ümende paz:ırlığa iştirak ede bilecekleri ve encümene ve Nafia 
Müdti .. Jüğüne müracaatları ilan olunur. (75). 

Sovyet gezetelerinin yazdığına gö
re, Sovyctler Birliğinde yedi milyona 
yakın 23 yaşına kadar genç kız ve er
kek milli ekonominin bütün alanların 
da çalışmaktadır. Yalnız ağır endüst
ri alanında çalışan gençlerin adedi, 874 
bini genç kız olmak üzere 2 milyona 
yakındır. 

Sovyetler Birliğinde genç mütehas 
sıslar:ın adedi de gittikçe artmaktadır. 
Birinci ve ikinci beş yıllık planın tat
biki esnasında Komsomol teşkilatına 

mensup g~n~er arasından 35 bin mü
hendis,.., 83 bin teknisiyen, 59 bin zi
raatçı, 92 bin muallim ve 8 bin doktor 
yetişmiştir . . Geçen yıl, Sovyetler Bir-
~inin myjl,tcl' mühim endi.istrilerin

de çalışan müliend islerin arasında ya
pılan bir tetkikte bu mühendislerden 
35 bininin genç erkek ve 23 bininin ise 
genç kız olduğu anlaşılmıştır. 

Yüksek mekteplerde tahsilde bulu
nan gençlerin adedi. de, 19::9 yılında 

yalnız 191 bin iken 19~5 yılında 522 
bine çıkmıştır. 

Gençler ziraat alanında da mühim 
rol ifa etmektedirler. Kolhoz başların
da bulunanların yüzde 30 unu, traktör 
lerin yüzde 80 ini ve ziraat mühendis
lerinin de mühim bir kısmını gençler 
teşkil eyl~mektedir. 

1936da Tataris
tan cum uriyeti 

Tataristan Sovyet cumuriyeti dahi
linde milli ekonomi faaliyetine bu yıl, 

1935 yılı tahsisatının bir buçuk misli 
olarak, 270 milyon ruble tahsis edil
miştir. 

Kamunlarda yapılmakta olan inşa
ata, geçen yılın iki misli, kültür işle

rine bir buçuk n;ıisli. sıhhat işlerine de 
iki misli tahsisat konmuştur. 

Tataristan devlet ve kooperatif en
düstrisi bu yıl 734 milyon ruble istih 
sal yapacaktır. Tahmin edilen bu mik 
tar, geçen yıl istihsaline nazaran, yüz 
de 17 bir fazlalık göstermektedir. 

Ayni zamanda bu yıl içinde sıın'i 

kauçuk, sinema şeridi ve saire fabri
kalannın da inşasına başlanacaktır. 

Bu yıl ic:inde Tataristanda 14 yeni 
traktör merkezi daha aıtılacak ve mem 
leket dahilinde 5000 traktör ile 1250 
hnrm;ı., ,-.~ld11"st j.-li··"""ktir. 

Sovyet ıerde spor faaliyeti 
Bu yıl başlangıcında yapılan bir 

sayıma göre, Sovyetler Birliğinde spor 
teşkilatına mensup, 2 milyonluk kadın 
olmak üzere, 9 milyon sporcu ve 1 mil 
yona yakın sporcu talebe mevcuttur. 

1
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1935 yılında So\'yctlcr Birliğinde 

mevcut stadyom ve sror meydanları 
run adedi 4550, yü:!me ve patinaj ma- [ 
hallerinin adedi 8CO. spor evlerinin a
dedi 200 ve beden terbiyesi salonl:m
nm adedi 2300 idi. 

Sovyet sporcuları bugün 1'11 dünya 
rekorunu ellerinde bulundurmaktadır
lar. 

Klerans Terras 
ESRAR/ 

.-~---------------------------------_______,,--' f eni Şer lok Holmes Alen Dıksonun 
l-feyecanlı Macera,arı 

·----~-----------------------------------------------------------------------------~ \ azaı.: Arnauld &ıılopın 

- Öyleyse çağmverin gelsin ... 
Bir ıki cıakika sonra oda hizmet!jisı 

geldi. Bu, penbe yüzlü, koyu sarı saç
lı, ufak tefek bir kadındı. Beni görün· 
ce gözlerinin yaşını sildi ve erkek biz. 
metçi gibi müteessir bir tavır takındı. 

Bu kadın bir şey bilmiyordu. 8öy. 
liyebildiğim tek şey şuydu: Gece yarı
sı bir kapının kapandığım duyar gibi 
olmuş ... Bunun ne zaman olduğunu da 
bilmiyordu. 

Hizmetçiye: 

- Her tarafı kapatın, dedim. İçe. 

riye de kimseyi sokmayın. Tabii polis. 
ler müstesna. 

Evin önünde küçük bir bahçe var
dı. Bahçedeki çorak toprakta da bir i. 
ki çiçek yetiştirilmişti. 

Bahçe kapısından iç kapıya kadar 
ayak izi aradım. Fakat toprak o kadar 
kuru idi ki üzerinde hi!j bir iz görün. 
mü yordu. 

Eve dönmek için otomobile bin· 
medim, yürüye yürüye gittim. 

Portland meydanından geçerken ar. 
karodan birisinin gelmekte olduğu his. 
sini duydum. Bu, aklımdan geçen bir 
vehim miydi? 

Cebimden üç köşe bir ayna çıkar
dım. Otomobillerin arkalarından gele. 
ni görmek için yaptıkları gibi aynaya 
baktım. Arkamdaki adam bir dükka
nın camekanı önünde biraz durduktan 
sonra yandaki bir sokağa saptı. 

Benim farkıma mı varmıştı acaba? 
Belki de hakikaten yabancı bir geçici 
idi. Fakat bizim meslek insanı o kadar 
evhamlı yapıyor ki 1 

Eve girmeden evvel evin karşısın
daki gazeteciden bir iki gazete aldım. 

Evden acele ile çıkarken anahtarı 

almağı unutmuştum. Zili çahlım. 
I';..·pıyı ev sahibi bayan Doroti aç. 

tı. 

- Kimse gelmedi mi? 

dum. 

Diye sor. 

- Geldi, dedi. Son derece şık bir 
adam. Sizinle mutlaka görüşmek isti
yormuş. Evde bulunmadığınıza çok ü. 
züldü. Kartını bıraktı gitti. Kartı ma. 
sanızın üzerine koydum. 

Hemen yukarı çıkmağa başladım. 

Dairemin bulunduğu birinci kata gelin 
ce, daha aşağıda bir iki basamak çık. 
mış olan bayan Doroti: 

- Bu akşam noel, Mister Dikson, 
dedi. Burada mı yemek yiyeceksiniz? 

- Hayır, bir yere davetliyim. 
- ' Al O fena işte! Üzümlü pasta 

yapmıştım, bir de kaz kızartmak isti. 
yordum. Hani geçen seneki gibi, bilir

siniz ya ... 
- Maalesef öyle; beklerler ... 
- Demek ben tek başıma yemek yi-

yeceğim. Halbuki sizinle beraber yiye· 
ceğimi düşünmüştüm. 

- Başka zaman inşallah .. 
- Biışka zaman mı? Kim ölüp kim 

kalacak .. Neyse .. 
Çalışma odama girdim. Pardesümü, 

şapkamı bir iskemlenin üzerine attım ve 
masanın başına geçtim. Bayan Doroti

nin koyduğu kartı aldım. 
Oradaki ismi okuyunca biraz hayre· 

te düştüm: 
Ceyms Rid 

Argil meydanı, No. 12 
Ceyms Rid ha? Yani Betsi Hogart'm 

aşığı! Bana acaba ne söylemeğe geldi? 
Şüphesiz aklına gelen bazı şüpheleri ar.

latmak i::;•iyordu. 
Betsinin bir çok aşıkları vardı. Rid 

şüphesiz onlardan birini ittiham edecek
ti. Bu esrarengiz hadiseyi aydınlatmak 
ondan beklenecek bir şey değildi tabii 

Ben evvela hadisenin bir aşk yüzün
den oldt.0ğunu zannetmiştim. Öyle de • 
{!il:niş. Başk:'! b;r amil var bunda. in -
tikam mı? Belki.. Ama nasıl bir inti • 
kın olabilir. ? 

Zavallı karlrnr öldüren ihanet gör -
miis hir a~pk olamazdı. Yahut da kadı -
ntıı clostla:-r ara<\r,..da hay2tlar:nı yr.1 • 

nız y. .. ,h ... J;ır h-ı~• ... ·-ı~ ve 1"-·mıt"\ tçin 

her türlü şeyi yapabilecC'k adamlar var
dı. 

. • fi Lt• 4 - (evıreı.. • 
ıa' 

Bu fikir üzerinde daha fazla saP ~ 
nabilirdim. Fakat ortada o iki ~~-~ 

• . Betsır. 
var:.ı. Bu maskeler şüphesız bıtİ' 

di, yahut da samimi dostlarında!l 
nin. . ıeri.f. 

Bu iki m.ıske bütün tahrnırı t1 

altüst ediyordu. Hatta aklıma öyle .. r 
. ·a~ 

haf şeyler getiriyorlardı ki bu sı) fır 
pekli parçalarını kızarak bir kerıara f 
latıyordum. Fakat sonra ahp tekrar 

den geçirmeğe başlıyordum. bf 
Bir tahkikatla meşgul olurke.

11
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men daha başlangıcında ele bir ıp -ıf • 
geçırı:ım. Ama, bu ip ucu pek ~~ieı' 
mış: Olsun. Araştırmalarımı derı 
tirmeğe kafidir. ~ 

H ıh . d" "nceıer a ukı bu vak'ada uşu 3~/ 
kuvvet verecek hiç bir şey bulaı?l 
tııın. ti' 

Bunun için, B. Rid'i gidip gö~ ~ 
karar verdim. Belki ondan da faıô: i 
şey öğrenecek değildim. Fakat rıe 
sa bir kere görmek lazımdı. 'det' 

Argil meydanına gittim. S . Jıı ıı~ ( 
da da güzel bir evde oturuyordll· ıf. 
vi eskiden de biliyordum. Bir ker~ tlf 
mak istemiştim: Son derece fat 'w 
kira istedielr, vazgeçtim. işi güdl ~s tıJ' 

b . 1 k . . polı ( 
yıp ır yere yer eşme ıstıyen 11 

fiyesi altınla oynamaz ya, ond~rı l(f 

geçerek Beyker caddesindeki e"111 t~t' 
t t .. · · d' Bu Jı•r ~ ura ını uzerıme çevır ım. ~o; 

timde de isabet etmişim: Şe~ıo\c ~ 
mesin eski müşterilerinin çogıı 

müşterilerim olmuşlardı. p 1 

Ceyms Rid'in kapısını çaıdıı11~ı:" 
pıyı açan hizmetçiye kartımı "e\ l 

Beş dakika sonra yakışıklı bl ~1~ 
cin karşısında idim: Tam şık .,,e 
bir adarrı tipi. I ı 

- z.. .ıet edip gel<li~in~~I' 
kUr eaerım, aeaı. ~evgm ~~ f 
uğradığı elfaketin esrarını an'8 

çözebilirsinzi.. 
- inşallah muvaffak olacağıt"t&i" 
- Hadise hakkında fikrini:t rı ~( 
- Diyebilirim ki şimdiye kadar~ 

tığım şey düşünmekten ibaret .şbl 
Tahkikata başladım ve işime ya;b~· 
lecek şeyler topladım. Ama, he eed; 
kadar. Tahkikatıma devam ed b~~ 
Belki sizin de yardımınız dokun~ ~ 

Mister Ceyms Rid bir an dtlf 
gözleri bir yere daldı, sonra: jstt~ 

- Yardımım dokunmasını J tJ 

d d. b d · · "b' ya1"
1 

ama, e ı, en e sızın gı ı , 
,._ı 

minler üzerindeyim... ,. 
- Demek zihninizden geçenl~r 6'ı!' 
- Evet .. Bana öyle geliyor )<ı 

birinin canım çok sıkıyordu... , 

- Ya? Kim bu? beri ~11 
- Bilmiyorum .. Ne vakitten. fe!İ 

tinde bir endişe vardı. Sanki ~'.r ıccıl~ 
ketten korkuyordu. Bazan yiiztl d'V 
lenir. o güzel gözleri boşluklara 1, ~ 
dı. Fakat bu hali pek uzun siir~.e ııt 

1• cıl· ra hemen neş'esi yerine ge ır 
dtl" ; 

evlenmek için kendini zorluyor b'~ 
- Kendisini uzun zamandan 

r 
tanırsınız? ifıtl, 

Münasebetimiz geçen ~~r8sıl1J 
ymda başlar. Yaz eğlenceler• d• ı! ./ 
Ramsgat'da tanıştık. Az zaman ~ cl~.t 

. k'' ıv 
olduk. Onun hafif meşrep bır ııı'ıı ,t 
ğunu biliyordum. Fakat a~~jJ11· 6 1 
dinlemez. Beni sevdiğine Jcanı k bııı!' ~ 
ki buna gülersiniz ve beniın pe t bııf. ı 
ld ~ h"k d . . fak' . s' o uguma u me ersınız. berıı ~ 

kat'iyyetle söylüyorum. Evet. so11 
.. den 

viyordu ve tanıştığımız guıı 

hayatını bana verdi. ıt· 
- Daima b;raber mi ya;adıl'I ,ır/ 

• daf11111 ~ılı - Maalesef hayır. Aynı ~:s''..., 
• olJ1111 &v 

da yaşasaydık bu vak a b·r ıc• ;11 
Y lı 1 j 1 

Henüz annem hayatta: aş 17etS 
Onun için, kendisini bır~kıp 9 Yaşamaaa karar veremedıın· ,.ıı! 

b ilf1 l> , 

Londrada iken hemen he'! ti 9\.(1 

görüşürdüm .Ara sıra Lonc!ra ·~erdi· ,e 
lır, Devonşir'e kızkardeşine gı ,eıı 

harıı;i ' - Acaba Devonşir'de 
1 

,,~~ giderdi? 
- Galiba 

bilmiyorum. 

Ehscter'e. Faknt 

ı:t1f) 
(ArkJJS' 



( 

Futbolde 
{0:.ı,unı l ıncide) ı 

d Nihayet maçtan beklenen ilk haber 
0kuza doğru geldi. Bizim takım ma

~Csef 4-0 Norveç takımına yenilmiş. 
a\ı'a yağmurlu imiş. Yerler kayıyor -

~uı ve bu itibarla bizim takım topa ha
ırn olmak hsuusunda müşkülat çekmiş. 

d 'Yanın snat sonra olimpiyada gön -
f trdiğimiz arkadaşla Berlinden tele -
onla konuşuyoruz: 

- Yenildiğimiz doğru mu? 
- Evet maalesef. 
- Nasıl oynadık? 
- İyi değil.. Hatta zaman zaman 

ftba gibi diyebilirim. Yugoslavlara 
~~ı İstanbulda yaptığımız maç daha 

ıdi. 

• • • 
Bu mağlubiyetin büyük bir essür u

)'andıracağı muhakkaktır. Vakıa yenil
ıtlcyj beklenmedik bir hadise olarak dü
llinınemek icap ediyordu. Yukarıki nis
~tin gösterdiği genişlik ile de bir hay· 
1ı kuvvetli bir takım olduğu. bir çok id· 
dialara rağmen hatta bize sür'at itiba -

orveçlilere 
rile üstün olduğu tahakkuk eden Nor · ( 
veç takımını kazanmamız için bugünkü 
futbolümüzle fevkalade maçlarımızdan 
birisini yapabilmemiz icap ederdi. O 
fevkalade maçlardan birisi ki bunu sa
halarımızda yılda bir kere ya görür ya
hut göremeyiz. 

Bununla beraber gönül isterdi ki a
radaki nisbet daha az ve bizim takım 

için daha makul olsun. 
• * • 

Futbole dair aşağıda bulacağınız taf· 
silatta takım şeklini de göreceksiniz. i
çinizde belki bizim gibi bu şekil karşı -
sında şaşıracaklar da bulunacak. Mese
la muhtelif defalar yazmıştık: "LQtfi 
santrhafa konmamalıdır. Çünkü Lfı.tfi 

çok iyi bir müdafaa oyuncusudur. Fa -
kat bir müdafiden, rolü büsbütün baş
ka bulunan bir santrhaf çıkarmak aşa -
ğı yukarı bir sihirbazlık olur., demiş -
tik. Bundan başka Avni varken Cihat 
niçin kaleye konmuştur, Fikretle Rebii 
niçin yanyana getirilmi~tir? Bunları da 
maalesef bu dakikada a·nlamamn imka
nı yoktur. 

yenildik! 
Yalnız şuna iıaret edelim: Yukarıki 

hatalı bulduğumuz tertip şekillerini 

mağlubiyetin birinci amili olarak telak
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ki ediyor değiliz. Hatta yukarıda adı ~ 

geçen oyuncuların dünkü maçta vazi • '· 
fclerini ne dereceye kadar yaptıklarını 
da kat'i şekilde bilmiyoruz. Bütün hü
kümler görüşlere göre değişebilir. Bi • 
zim buradaki görüşlerimize ve bilgile • 
rimize göre sadece işaret etmek istedi· 
ğimiz şey şudur: 

Bu mağllıbiyet biraz mukadderdi. 
Fakat aradaki nisbeti uzatıp lasaltabi • 
lirdik: Daha makul bir takım yapsay -
dık ... 

GOREŞLER 

Futbolde yenilmemize mukabil gü· 
reşlerden gelen haberler yüzümüzü gül· 
dürecek, bizi sevindirecek bir mahiyct-
tedir. Bu müsabakalarda yürek oynata
cak bir netice ile başlamış ise de ikinci 
ve üçüncü karşılaşmalar tamamile lehi· 
mize açılıp kapanmıştır. 

Evvelki gün, evvelki akşam ve dün 
akşam yapılan güreşlerin neticeleri şun· 
tardır: 

EVVELKtGUN 
Küçük Ahmet Alman Serbest'le kar

şılaşmış 6 dakikada tuşla yenilmiştir. 
Yaşar Macar Trup'la karşılatmıt 

13,20 dakikada tuşla yenilmiştir. 
Sadık Amerikalı iatrung ile karşı • 

taşmış, iyi dayanmış fakat sayı hesabi· 
le ve ekseriyetle mağllıp sayılmıştır. 

Ankaralı Hüseyin Fransız Jül Serm 
ile karşılatmış, sayı hesabile ve ekseri
yetle yenilmiştir. 

CBu ilk seride (horoz siklet) İsviçre 
Hindistanı, Amerika Filipini (tüy ıilc • 
let) cenubi Afrika Çekoslovakyayaı, İn· 
gilterere Amerikayı, (hafif siklet) ital· 
ya Avusturalyayı (orta siklet) Alman
ya A vusturalyayı, Kanada Hindista -
nı yenmiştir. 1 

EVVELKi AKŞAM 
Evvelki akşam yapılan müsabaka • 

Jarda ise: 
Ankaralı Ahmet Japon Pomba'yı sa

yı hesabile yenmiştir. 
Mersinli Ahmet çok tehlikeli ve ta· 

nınmış rakibi Alman Şünleri sayı be • 
sabile yenmiştir. 

Büyük Mustafa İngiliz Sart'ı sayı 

hesabile yenmittir. Büyük Mustafa çok 
bakim güreşerek bir kaç tuş yapmışsa 
da hakem heyeti bunları şüpheli bul • 

muşlardır. 
Çoban Mehmet Belçikalı Şurli'yi sa· 

yı hesabile yenmiştir. Çoban Mehmedin 
rakibini bir kaç kere tuşla yendiği gö • 
rülmüş fakat hakem heyeti yukarıki gü
reşte olduğu gibi bunlan da kabul et • 
memiştir. Fl 

DON AKŞAM 
Dün yapılan güreşlerde de: 

Olimpiyatlarda bugün yapılarak müsabakafor arasında Polo müsabai.alan 
da vardır. Polo, memleketimizde tanınmamış, at üzerinde oynan.an bir O!Jun

dur. Burada Polo o~nıyan iki sporlU görünmelctedir 

100 metreyi Amerika, 
Çekiç atmayı Almanya kazandı 
Bertin, 3 (Radyo ile) - Bugün de 

hava müsabakalar için pek t;1Üsaitti. Da-/ 
ha sabahtan yüz binlerce halk stadyo
nun caddesi olan Charlottenburger şo -
sesinden, Birmark sokağından hareket 
etmekte ve bütün sokakları doldurmak
ta idi. 

Hele Witzleben istasyonundan halk 
çıkmak için yol bulamıyordu. Çünkü 
tam stadyonun ağzı denecek burada 
zaten bütün sokaklar ve meydanlar bir 
halk deryası gibi dalgalanıyorlardı. En 
nahayet stadyonun çanı ve olimpiyat 
marıı çalmağa başladı. Bugünkü müsa
bakalarda yalnız çekiç atmada kat'i bir 
netice alındı ve Alman Hein 56.49 met
re ile altın madalyayı memleketi için{ 

ra. r~kibi Belçikalıyı sayı hesabile yen-ı 
mıştır 

Bu sabah dokuzda Çoban Mehmet 
Alman şampiyonu Göring'le, Mersinli 
Ahmet İtalyanla, Büyük Mustafa da İs
viçre şampiyonile karşılaşacaklardır. 

Dikkat: Yukarıdaki güreşlerin hep
si serbest güreştir. Greko Romen maç· 
lanna yarın baılanacaktır. Serbest gü
reşlere 19 milletten 100 müsabık, ağır 
siklete 11 müsabık iştirak etmektedir • 
ler. 

FUTBOL MAÇININ TAFSiLATI 

Berlin 3 (Telefonla muhabirimiz -
den) - Bizim takım bu akşam Bertin 
stadında Norveç takımile karşılaştı. Sa
ha çimendi. Dört beş bin seyirci vardı. 
Maç hakemi İtalyan, yan hakemlerden 
biri Mısırh, diğeri Almandı. 

Maç tam 17 ,30 da başladı. 

Bizim takım şöyle kurulmuştu: 
Cihat - Hüsnü, Yaşar - İbrahim, 

LQtfi, Mehmet Reşat - Fikret, Rebii, 
Hakkı, Sait, Niyazi. 

Oyun seri hamlelerle başladı. Nor -

kazandı. ikinciliği gene Alman Blast 
aldı. İsveçli Baumgard üçüncü oldu. 

Yüz metre koşu finalinde Amerikalı 
ve Ohio üniversitesi talebesinden zenci 
Owens 10,02 saniyede galip geldi. 

Yüz metre kadınlar müsabakasında 
Amerikalı Helen Stephens'in 800 met • 
rede de Amerikalı Williams'ın 3000 met 
rede Almanlann kazanacakları muhak • 
kak sayılmaktadır. 
MANiALI 400 METRE SEÇME MO· 

SABAKALARI 
Bertin, 3 (A.A.) - Birinci: Kovaca 

<Macaristan), 53 7110 saniye. 
ikinci: Bosmans (Belçika), 53 8110 

saniye. 
Üçüncü: Joye (Fransa) . 

rında fazla tutmaları b:r netice çıkar • 
malarına mani oluyordu. Birinci devre 
ı-o aleyhimize bitti. 

ikinci devrede Norveçliler daha e • 
nerjik oynadılar ve üç sayı daha yapa • 
rak 4-0 bizim takımı yendiler. Maç ta
bii şartlar içinde oynandı. Norveçliler 
tam bir amatör takımdı. Bizden kuv • 
vetli oldukları da belliydi. 

Bizden Yaıarla Hüsnü iyi oynadı • 
lar. Reıat biraz aksadı. Lutfi orta bir 
oyun çıkardı. Muhacim hattında Fik • 
ret diğerlerine nisbetle biraz iyi oyna
dı. Diğer dört muhacim çok kötü oy -
nadılar. Umumiyet itibarile seri ve 
kombine bir oyun veren Norveçliler 
karşısmda karışık ve zaman zaman bi· 
raz çorbaya benziyen bir maç çıkardık. 
Yugoslavlara kar ı ir.tanbulda yaptı • 
ğımız maçı bugün burada çıkardığımız 
maçtan bir derece daha iyi sayabilirim. 

Kalecimize gelince, iki golü bilhas
sa bunlardan sonuncusunu çok h;!=:!.: bir 
şekilde kaçırmıştır. 

DtCER MAÇ 

~"1erı1tdlı~r y<llda da antrenömanlarını ;ıraknıamışlar ve resimde görüldü. 
fli~i gÜl>erlede müf."madiı,en çalışmışlaıdır. Resimde ~00 ııe 800 metre 

Sadık tamamile hakim bir güreşten 
sonra İsveç şampiyonunu sayı heıabile 
yenmiştir. 

veçliler kısa bir müddet içinde hızları Bugün burada Amerika ile 1talyar.-::ır 
'Norveçliler ağır oynar diyenlerin kulak karşılaştılar.Heyecanlı ve sıkı bir karşılaı 
lan çınlasın 1) ve muntazam oyunlarile madan sonra İtalya 1-0 kazandı. Ame
hakimiyeti ele aldılar. Bununla beraber rikalılar da bizim gibi tasfiyeye u~radr
biı: de tehlikeli hücumlar yapıyorduk. tar. 
Fakat muhacimlerimizin topu ayakla-kadı11 şampiyonları görülmektedir. Yaşar keza güzel bir gUreşten son· • • 
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Aziz akşama doğru mermer salon -
~arı ıner'divenlere çıktığı sırada Adol· 
Un kapı önünde Azizi bekliyen genç kı

~~- Yaklaştığım, onu selamladığını gör • 
u. 

. liernen geri çekildi ve kütüphaneye 
tıtdi. 

"ianm saat kadar sonra tekrar ka -
~}'a çıktığı zaman orada kimse yoktu .. 
b Ul,,ardan rıhtıma doğru yürümeğe 
a§ladı: 

- Acaba ne oldu? 
biye merak ediyordu. 

)\ı nirdenbire rakasmdan bir ses du -
ldu: 

Azizin koluna girdi. Soluk soluğa mı -
rıldandı: 

- Onunla konuştum. 

miyor. Ben bir kuruntuya kapılmışım.. ıukaaaşını kırmış olmamak ıçın ken raz uyttusuz Kaldım. Undandır. 
Bana böyle söyledi ve böyle bir ıeyc disini bütün gücile sıkıyor, yalan söy- - iyi değil bu .. Hasta olursan ya • 
sebep olduğu için çok üzüldüğünü an- lüyordu. zık değil mi sana? Şimdi gidip dinlen! 
!attı. Bu, benim için belki iyi değilmiş Fakat o buna .inanmıyordu: Haydi seni pansiyona kadar götüreyim. 
ama, ne yapsın ki işin doğrusu bundan - Hayır, böyle söyleme! Belki sen - Yok okadar değili .. Öğleden sonra 
ibaretmiş! .. Zavallı ben .. Budala ben... böyle sanıyorsun. Fakat o böyle değil - dinlenirim .. Zaten şimdi gitsem bile uy
Bir çocuk gibi kendimi boJ bir hulya· dir. O seni seviyor. Bana açıkça söyle- ku tutmaz ki .. 
ya vermişim ve.. medi, fakat belli etti. Evet, her hJlin • Aziz, genç kızın kendisine karşı gös-

Sesi titriyordu. den anlaşılıyor ki bu böyledir. terdiği sevginin ne kadar sağlam oldu • 
Dönüp baktığım zaman gözlerinin Delikanlının sesi gittikçe sertleşme- ğunu her fırsatta görüyor ve anlıyor • 

yaşardığını gödrüm. ğe başlamıştı. Demin yaşaran gözleri du. 
Gözlerini benden kaçırmak istedi. şimdi kupkuru olmuştu. Bu onu son derecede mes'ut ediyor-

Hatta bibiri ardından açıp kapıyarak Gerek sözlerile ve gerek hallerile, du, fakat kalbindeki gizli korkuyu da 
kirpiklerinde biriken damlaları tekrar Azize karşı kırgın olduğunu artık giz • bir türlü söküp atamıyordu. 

- Konuşmasaydım daha iyi olacak • geriye çekti. liyemiyordu. Adolf üçüncü gün de görünmedi. 
mış !.. Eellrini dizlerinin üstünde kenetle - Birdenberi kalktı: Dördüncü gün geldi, lakin Azize sa• 

- Neden di. Dalgın dalgın rastgele bir yere bak - - Allaha ısmarladık 1.. dece kuru bir selam verip geçti. 
- Hiç olmazsa bir kaç zaman daha tı ve söyledi: Dedi ve ~itti: Hep düşünceli ve ondan uzak yap-

hulyasile avunurdum. - O, birisini seviyor. Fakat bu ben - Adolf. ka:-deşim ! .. Ne oluyorsun? maya başladı. 
- Ne oldu? değilim.. Beni dinle .. Ben!.. Sevilmiş olmasa bile sevmekte de• 

Aziz kendisini güçlükle tutuyor ve Aziz üzüntü ile arkadaşına döndil. Aziz sözlerini c1inlete:niyordu. Y.:1- va mediyor ev bundan bir türlü vu • 
bu rolü yaparken epeyce yoruluyordu. Arkadaşı sözünü bitirdi: nız kaldı. geçmiyordu. 

Hasta delikanlı derin bir nefes al - - Seni seviyor ı.. - 16 - Bu hal Azizi üzüyordu. 

dı: - Fakat ... Bizim aramızda henüı Pavla ertec:i r-ün Azizi biraz solgun Arkadaşım yakaladı: 
- Şuraya oturalım. Çok yorgunum. böyle bir söz geçmedi. Ne o, ne de ben ve yorroun bıılcl": - Bana niçin darılıyorsun? Aramız-

Demindenberi seni arıyordum içeride... "sevmek,. kelimesini birlbfrimize kar • - Nen var? Ne oldu? da bu kadar eski iyi bir arkadatlık var. 
O da· bekledi seni ... Fakat gelmedin. şı kullanmı' değiliz. Sadece bir arkada- Dive meraklı so:-du. Hepsini toptan yıkmak yok etmek doğ• 

Oturdular. şız. Bir arkadaşlık var bizim aramızda.. - Bir şey yok... ru mu? Onu ne kadar derinden ıevdiği-
Delikanlı devam etti: yoksa!... - Llkin yüzün solgun!.. ni anlıyorum. Halbuki o seni sevmiyor .. 

- _ ____ ......,..._~.....=-=----'=-"'-=='-'--- - Ben bir budala imi im 1 O beni sev- Heyecanlıydı. - Geç vakte kadar salıştım da ... Bi- (.Arkası mr ~ 
------~~~~~~----~---------------~~ ---------------~~~--~~~..:;._~--------.;;........;;.._~~~~~---------------------
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Dilimize çeviren: Vildan Aşir Güçlü IST ANBUL - 18. Opera parçaları 
(plak), 19. Haberler, 19,15. Hafif or
kestra eserleri (plak), 20. Türkçe o
peret parçaları (plak), 20,30. Stüdyo 
orkestralal't, 21,30. Son haberler. 

Tribünlerden bağırıyorlardı: "Yarışı 
tamamlamadı. Atın dışarı ' ,, Saat 22 den sonra Anadolu ajansı

nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Şimdi hazırdı. Btitün sinirleri çe -
lik yaylar gibi gerilmiş birden fırla -
mak, uçup koşmak için iaşret bekliyor
du .. 

İnsanın bütün hareketlerini daral -
tan, bağlıyan bu ağır silabla~ın altında 
Dolikos koşmak şöyle böyle bir piyade ı 
erinin çantası, tüfeği, matrasr, katması 
ve kütüklüğü ile 3-4 bin metre koş -1 
mak gibi bir şeydi.. 

Alkamen bir türlü durc:ımıyordu. 

Olduğu yerde sıçrıyor, tepiniyor ... Ade
ta yeni atletlerin yaptıkları gibi ada
lelerini ısıtacak hareketler yapıyordu. 

rı, eksik koştu. 
- Yahu 6bürlcri dabı1 hala üçüncü 

dördün .ü turdalara altıncı turdalar, 
bu nasıl bitirebilir uçmadı ya. ~--------------------BORSA 

3. 6 . ~3'3 

Önce yer yer itirazlar batladı, son
ra bil.Yük bir gürültü yükseldi. Gürül. / 
tüU:fin de dayanılmaz bir kargafalık 
ıla'line geleceği 1Sırada H ero eline koca IUT.aıannda yıhllY lp..n·tıı olıuılar, ııu 

1 
rtnııe nıuanwle ıı:orl'nll"rdlr. Rakamlar 

borusunu aldı ortaya geldi. Acaba ne -uuıt ı:ı cıe kapanış IWllılf fl,)'aUanııu. 
söyliyecekti? "Tur çaldığı için yanş. 1 

-----------------• 

k ld k · 1 P A R A l A ff tan çı arı r., mı diyece ti. Kımse çıt I 
çıkarmadan bekJiyordu. Heronun gür, 
sesi tribünlere çarpa çarpa gtirledi: 1 

- Rodoslu Alkamen 1 Uç tur farkla 

" l..oııorıı 
• Nevyork 
• Par111 

• Vlyıtn11 
• Mlldrlel 

• Berlto 

3600 Kilo Boğa~i~i grubuna bağh depolara teslim 
3200 ,, O skü&ar ;• ,, ,, ,. 
2650 ,, İstanbul ;~ ,, .. , ,. 
3000 
1000 

1345'.) 

,, 
,, 

Cibali f abrikıuı çocuk yuv..ııına ., ,, 
Galatada ve Meydancıktaki :eftiş ve muhasebe şubelerine 

depolara teslim 

Yukarıda tes 'im yeı ı~ri g 3ste "rilen müesseseleriıniz için cem'aO 
'13450,, kilo maneal kömürü S - 8 - !:J36 gününe . ·as~lıyan per,eıd' 
~e günü saat 15 d,. pazarlıkla ~atm alm3.caktır. lsteklllerin şartna· 
nelerini görmek üzere hc::ı gür ve pazarhk için de tayin oluflan güJI 
~e saette % 7,5 muv11kl.cat ~üvenme pau lariyle bhlikte Kab"1taşt 1 le' 
ıra:zım ve mübavaaı ~ube&indek alım satım komisyonuna ınüracaatlar•· 

(77) 

Muhtelif eb'aJda 088) :?det bayrak 11-8-935 ta:ribine rastfr' 
yan salı günü saat 15 de pazarlık la satın alınacaktır. isteklilerin yüı 
de 7, ~. güvenme p..tralarile birlikte tayin olunan gün ve saatta Kab3 ' 

tatta rnhiaarlar levazım Vf' müha yaat ~ubesi müdürl:.iğündeki abts' 
Nihayet Heladonislerin başı, yani 

baş hakem "hazır olun erler,, diye ba. 
ğırdı. Herolar işareti verdiler ve bütün 
gençler bir anda yaydan fırlıyan oklar 
gibi ileri atıldılar. Uzun ve hesaplı a. 
dımlarla koşuyorlardı. İlk hamlede Al
kamen arkada§larıru tartmak için olan 
hızım vermemişti. Birinci turu hep bir 
arada koştular... Tribünlerden çığlık . 
1ar y;şa sesleri durmadan çınlıyordu. 

birinci. 
Sellisin sabrı tükenmişti. "Yaıa ev 

!adım! var ol!,, diye bağırarak alkış- : 
famağa başladı. Bu seyirciler için de 1 

sanki bir i~aret oldu. Eski Yunanlıla • 
rın spor te~biyeleri pek yüksekti. He. 
ladonislerin hak yemiycccklerin.i bilir
ler, onlara inanırlardı. Mutlaka kendi 
taraflarının kazanmasını değil, en iyi. 
lerin önalmasını isterlerdi. Ona sevinir 

• 141JAar 

• BrUkıı.ı 

• Altnıı 
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• Var,ova 
• Budapeşt• 
• B11kre, 
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ı komisyonuna mlir:J.cant!ar:. (154) 

i l•~M!&1f1Mt 
lerdi. 

İlk şaşkınlık geçtikten sonra mer. 
nıer tribünlerden ytikıelen alkı§ gittik
çe büyüyen bir sevinç dalgası gibi sta. 
dm üzerinde dakikalarca ça1ka1andx. 

ikinciligi bir İspartalı kahraman 
kazanmıştı. O da pek gUzel koşmu§, 

pek yiğitçe savaşmıştı. Fakat Afrodit 

• C:t'rlt>\'r* 

• ~otva 

• AmH4!*1'!ıtn 

• PraJl 

~ı:!O -
:!fı

.... . 
114 ~ 

• ~to«hoıın ~;ı -

ÇEK 
• l..uodra ısı 2 fi 
• Nevyorlı ı.WiVJ 

•Parla ıı.ı.oıt 

• MUl.ıld ıomr> 

• Brt1kseı 4 71\!ö 
* Atlna t4 28' 
• Cene'll't• ıı.4lı:.l~ 

• Sofya tlll.~ll1U 
• AnuterdRıYI 1.16\.14 .. ...,.., tıı,ııııııs 

• H,.lgı-ao H4 • 
• Yokohıı.mıı 

• Alltn 

• Rıı.nknoı 

L E R 
• vıyaııa •. I M-l 
• .Madrlcı b 6612 
• BerllD 1.97!!8 
• Varvove 4 2::S 
• Budapaşt.t 4.!)!!f> 
• Btlkrq ııJ7.77e, 

• Beıgrıı.o j. 761 'i 

• Yokohıun• ;.1,1113'1 

• Moskova :a sr>2ö 
• Stokholm 8011.10 

LSHAM 

İkinci turda en iyiler başta ayn bir 
grup halıne geldiler. Alkamen de onla. 
nn arasında idi. Artık silahlarına alış

mış, diğer koşucuların soluklarını din. 
liyor, kuvvetlerini ölçüyor ve birden 
fırlayıp yan§I kazanmak için en uy. 
gun ~amanı bekliyordu. Üçüncü tura 
ba§larlarken fırsat göründü. önünde 
koşanlardan biri biraz yana çekilince 
Alkamen aralarından riUgar gibi geçi
verdL 

Tanrının armağanı olan rüzgarlar ka. '' 1$.uıkıuı Ltt.!'() l'rAmva) .~.Vl1 
Anadolu t'b.Sl1 • Çimento 10 iO 

dar çabuk Alkameni geçmesine imkan Kejl ı.so Onyon Del JW 

yoktu. ştr. liayr1J tl'>CJJO Şark Del. ıcxı 
Tribünlerdeki halk hep birden a. 

yağa kalkm.ştı. Rodoslu delikanlı koş. 
tukça açılıyordu. Aralık gittikçe artı -
yor. İşte şimdi arkadaşlarına bir tur 
bindiriyordu. Herolar son tur diye ba. 
ğırdıkları zaman Alkamenin süratine 
ölçü yoktu. Herkes adeta donmuş kal
mıştı. 

Dolikosdan sonra sıra Halmaya gel llerkea 'kanll 7H n(J Balya J 00 

mişti. Eski Yunanlılar spor atlama- U. Sfacrta .W Şarlı: m.. eu.a J.lXı 
Ponorrıoot> 11,10 Telefon J.00 larma Halma derlerdi. Ellerine halter 11_ ................. __ ....._.~....._-______ _ 

dedikleri gülleleri (ağırlıkları) alırlar 

uzunluğa atlarlar, haltcraiz olarak da 
yüksek atlarlardı. 

önce hızla ve hız almadan uzunlu. 
ğa atlamaları yaptılar, 11onra yüksek at. 
ladılar. Seyircilerin hepsi daha ilk de
neme atlayışlarından sonre. Alkamenin 

ı atlkraalar 
• 1938 T.Bor. a lllfı".lb 

• • • • a 21.H> 

Tahvlller 
&tekttul w.u 
l'rıunvay tıl,7U 

ttıhum H,Otı 

'b 'lU 
.Jô.7U 

Anadolu lll fl ~ 
8 . Ermntm ,ı ft 2 MUmenlJ A 47 6' 1 

Rodoslu bitiş çizgisini yel gibi g~ç 
ti. - arkada~ları daha kimi üç, kimi 
dört tilr koşacaklardı. - Geldi hakem 
lerin önünde durdu. Kılıcını çıkardı. 
Yere bıraktı. Elini yukarıya uzatarak 
üyeleri selamladı. 

bu sporda da yenilmez bir atlet oldu- ._ __ , ____________ _ 

ğunu görmü~lerdi. Rodoalu sporcu at. ------.... -----.----!. 
Atinalılann İspartalıların tribünle

rinden avazlar yükseliyor, yarışın bit
tiğine kimse inanmak istemiyordu. 

- Bu da kim? Neden koşmuyor? 
- Yart§t tamamlamadı. Atın dışa. 

lamak için hız alma koşusuna başlayın 
ca bütün halk ayağa kalkıyor, yarışın 
biitün heyecanım sanki onunla beraber 
onun kadar derinden duyuyor, her se
ferinde onunla beraber atlıyordu. 

(Ark.Mı var) 

Deniz Levazım Satınalma Kom;Sf/onu illinları , ______ ...,. _______________ --ı _____________ ..... ________ ___ 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Me?'kez satınalma komiıyonu teis 
liğinden: 

1 -Tahmin edilen bedeli 108 .000 ı:ra ve ilk teminatı da $650 
lira oıan 6000 ton mazot 20 Ağustos 936 per~embe günü sabt 14 de 
bpah zarfla satın alınmak üzue münakasaya konmuştur 

2 - 540 kuruı mukabilinde şartm.ımesini almak istiyenlt-rin An· 
karada Milli Müdafaa binasında müte,ekkil komiıyonumu28 mfüa 
caatfaTı. 

3 - Münakasaya gİrE=-cek!erin 249') sayılı kanun hükümleri da· 
lıilinC:e ve yukarda ya:.nb günde saat on üçe kada'I' kapalı 2 arflarını 
komisyona vermiş bulunmaları. (3760) 

~ul Emıfik ve Eqtam Bankası ilô.nları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Esa!S No.sı 
656 

657 

Mevkii. ve nev'i 
Sultanalımette Alemdar 
mahılllesincle Yere Ba
tan &Clkeğınd~\ eski 6 

yeni 28 • 30 No. lı 219 
50 metre muıabbaı usa. 
Sulteı.n!lh"Tlette Alemdar 
malıallt'·sinde Yere Ba
tan ı;oicığmdtı .ski 6 ye

r.i 20, ?.2. 24 26 No. lı 

176 Lira 

l 

• SA Ll Çarta.mba TakvJm 4 Ağustos 5 Ağustos 
===========-=ıl 6 C. Evel ı 1 C. Evet 

Ut.ıD dög\lfU 437 4 ~8 
Olln ballf.l 19,42 19,4'2 
&bal\ naınazı ;J.30 830 
Oğle oamaZ> 12 19 12 19 
[kindi namazı 16,19 16,19 
Akfıutı namıızı 19,4i r942 
'f 11 tın M.ınll&I 2r 4~ 21 41 
lma&ll 2.21 2.23 

'ttlw 1ı1eı,;eo g'Unlerl 21.~ 214 
YUıa kalan güoleri J52 151 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 df 
KARGA 

Büylik operet 
3 perde 

Pek yakında 
BABALIK 

Zahire satışı 

btanbuJ tıcareı ve :ıahlre bol'aaamcsu dO. 
muaınel~ cöreıı (kilo) ınaddeh'rt 

l{f. P. 
Ne't'l: EoU 

Buğday (yumuıak) 6,5 
" (sert) 5,22,5 
,, (kızılca) 5,30 

3,25 
7,25 
9,25 

Arpa ( Anadol) 
Keten tohumu 
Kuıyemi 

Pamuk 48 
Tiftik (oilak) 109 

ftt. P. 
li:o tok 

6,20 
6,10 

6,2,S 

3,26 

48,20 

Kıymeti 

M uh:ımmeneai 
Lira K. 
295 73 

Muvakkc..tesi 
L.ra K. 

22 18 Kadıköy Caferaj"l Müh~rdar bııl 
ve .:addesinde ik yüzlü ve içınd~ 
kagi: kulübesi bulunan 11 / 13 S· 
ars.uun tamamı. 

186 22 13 97 Kadıköy Raıimpaşa Karakolharıe 

S. 1 i sayılı ve 12C ziralı dii?.tkitl 
muayyen mahallinin 1/6 hisıt,;si. 

Yukarıda mev ve cinı ve kıvmetk.ri yazılı Mahlul yerler ıatrl· 
malt üzere açık a.rttırmll) a çıkarıl mıştll:' ve ihaleler1 17 -- 8 - 938 
pazaı·tesi günü ıaat 15 de Kadtköy ünde Vakıflar müdüriyetinde yap'!. 
lacaktır. fs!eklilerin müncaatları (101) . 

Çubukluda Vakıf rayır ve kahveciliği 3 sene müddet]e kira1' 
veriln!ek üzere açık arttırmaya çı karılmı§br. lhales: l 5- 8- 936 cll' 

n1arteıi günü saat 10 dadır. lıtek lilerin Kadıköy Vakıflar müdürlii• 
ğüne müracaatları. (162) 

Atik Valide c,mii civarında Atik \"'alide Tekke Se,mahaııesı 
31-$.--936 ıonul\3 kada) icarı pa zarhkla ayda 21 litJ 50 k :1e i1telı' 
liai Ü'. erinde fazJa,He talip olanların 7--8--936 cur·ıa güni: aaat tO 
da Kadıköy vakıflar miicİJrlüğüne mürııcaatları (t63) 

Kıymtt muhammıne.i 

Li1a K. 
Teminatı 
Lira K. 

60 63 42 lmrebor ma. AH p::ışa sokağı 7 S•· 
hanenin tamamı. 

Yukardıı. mevki ve numarası 
gün •ı:zatılmxıhr. 

yazıl.ı. vakıf yerler;n arttnması tO 

~haresi 6-8-·936 peı·şernbe 

Kadıköy Vakıflar müJii~ lüğiine 
günü aaa.t l 5 dedir. 
mürt.cantları. 

lsteklileriJJ 
(164) 

------'--~-----~-~---------------~~----

Ankara· Yüksek 
Rektörlüğünden: 

Ziraat Enstitüsü 

1 - Yüksek Enıftü ihtiyacı olan mevcut nümuneıı!le aöre ~ 
adet battaniye aç.k eksiltmey' ko nulm!lflur. 

2 - Eksittm~ Yüksek En~titü Rektörlük binasında toplan:!lrt i" 
dare ve ihale ko1aıİsyoau tarafın dan yapılacaktır. 

.~ - ihale günü 7 - 8 - 936 tarihme rastlayarı cuma günü s33t 

16 da icra ed alecea<tir. 
4 - Muhammen bedel beherı (1650) kuruş hesabiyle (825J u· 

radır 

!) - Muvakkat temit at (62) lirad.r. 
8 - Parasız şartnamesini atmak ve nümune&ini ~Örtı.e~ ist•feıı· 

ler d."lire müdürlüğ;ine miıracclatları. (12) 

Gedikpaşada Istanbul Jandarma 
satına! ma komisyonundan: 

i - Jandıırma d!ki.ro. evi için yirma milyon ülli bin .netre r~ıık1İ 
ve üç milyon beş y;iz bin metre be yaz mnkara ipliği kapah :;:-arf 1.19~· 
liyle ı::ksiltmeğe konultrıJŞtur. Renkli İpliğin tahmin bedel~ · stkiı b~ 
yirmi lira ve beyaz ipliğin bin em lira k: cem'an ''9070,, liradır. Şe. 
kağıd. her gün komis~\lnumu:da görülebilir. 

ı - Eksiltme 17 /81936 pazartesi ıünü saat 15 de Gedıkpatsd' 
Dün ve Yarın jandt.rma dikinı evi biııaıın1aki komisyonumuzde yapı!at..aktO· 1 

nnın 961100 h;esesi 672 ., 1 ercüme f<. üldqatı 3 - RenkH ve beyaz malara ipliğiuin bir istekihe •halesi c• 1 
583 me-:re murabbaı aı• 

Tafsilatı yukarıda yazılı arsalar birinci taksiti ;>eşin Vt" geri ka· 1 lık beş seri yani 50 kitabı ta- clduğu gibi ayrı a..yrı i.steltfüere da ihalesi caizdir. • 
lan y,-di taksiti ye:!i ıeneJeı ve yedi müaıvi kısımda ve şu ~ut-etle ta· ı mamlamnıştır. 6 ıncı serinin 8 kita- 4 - lsteklileı-in renkii ipi1k için "602,, lira b..-~az irlik iç•~ 
mamı faizsiz sekiz mfüavı taksitte ödenmek ve 12. 8. 9:i6 tar.hine te· bı çıkmıştır. "7911 liralık ilk gü\lenn:e t1.kçaıma ait ve2ne makbuzı.J veya bankıı 'le~ 
aadüf eden~arşamba gün~i ıaat onda ihaleleri yapılmak üzt:re açık Alınız ve okuyunuz! 1 falet mektubunu ve kanunda yazılı sair belgeleri havi olan tf.klif l'Jle 
arttınnağa konu1mu~tur. j\ Müracaat mahalli: VA.KIT kitap evi tuplarım ek&iltme saatinden bir saat c:vveline kadar komiıyonuIJJıt' 

isteklilerin o gün ve saatte şubemize gelmeleri. (81) za vea·mi§ bulunmaları. (92) 
.:_~~=--~~__;:__~~~~~~~~~~~~~~~--==--~~~-!--'--~~~~~~~~~~~--



. Adliye Vekcilet~nden: Jstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı · Hanları · 

-. -

. ··· ıstatı~·~ı ... a~'ed~ye~·j 11i~lcirı . . :;~-.l': 
,l::zine müstakil noter muavinliği açılmı§lır. 1mtihansı7 tayin1._ ____________ _. 

~t h la l 1 b. . . d Adl" V kAl t' .. 8434 kilo doral bor..ı ç;.&buk ıaç B 1 d" b . . 1~ l h l"f . kA w k l 

. . • ,. . • .:.ı • ' . 

ını aiz o n ta ip e:in ır ay ıçın e ıye e a.e ı. e mura- l h . . . k l fl e e ıye mat nası ıçın azım o an mu te ı cını agıt apa ı 
U•rı. (237) (151) ekv .

1
a ve perkçın çltvı apa 'T zhar . a zarfh. eksiltmeye konulmı:ftur. Bu kağıtların hepsine 5886 lira 40 

ikinci icra memurluğundan: 

.6.09 

ikraz 
No. 

16311 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 

1122 

Hudut ve cinsi lımi 

Kaallllpafa Kulalr$ıZ Ah. Hasan 
met ~{ aptan mahalJeıi Çeşme 
sokağ.nda eski 1 mükerrer 
yeni 5. 5/ 1 No. lu sağ ta.rafı 
Ahmet hanesi, •ol tarafı 
Rahmi hanesi, arka brafı 
Saka Mehmedin hı:ıne ve bah· 
çesi <•nÜ Çeşme sokağı ile 
mahdut ev. 
Zemi~ı kat: Zemiui kırmızı 
çini b!r antreden tahta dö,eli 
bir M>faya geçilir. Bir ıofa Ü· 

2erinde bir hela ve ayrıca ka
pısı vlan bir koridor .zemmi 
kırm&:.t.ı çini alaturka ocet.klı 

bir mt:tfak, merdiven altın· 

da l:) :r kömürlük. 
Birinci kat: Bir sofa üzerine 
iki oda. 2 inci kat~ Bir ıofa 
bir o<.a. 
5/ 1 ~o. lu kııım: Bu kısım· 
dan zemin ve birinci kattan 
5 No. ya geçilen kapı var· 
dır. 

Zem.t& kat: Bir sofa bir top· 
rak ~vlu. Birinci kat: Bir 
ıofa üzerine biri camd an 
bölmE:li üç oda, bir hela hah 
çede bir asma, biı dut, bir 
kaysı ağacı ve tulumbalı ku
yusu olan ve umum mesaha
sı 17 l M2. olup bunun 76 
M2. bina, kalanı bahçedir 

)t• Yukarda do.>ya numaralan kıymatleri, cinsi ve evsafı yazılı 
l'\t lt•enkuller açık arttırmaya vazedileceğinden. Arttırma pefindir. 
~~~aya iıtirak edecek müfterilerin kıymeti muhammeıienin yüz. 
~ '""'iıhetinele pey akçesi veya millt bit bankanın teminat mektü· 
,,,tı haınil olmaıar;. icap edtr. Müterakim vergi, tanzifat, tenviri· 
ih~ "akıf borçlan borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 21-9-936 

~ıl <lle müsadif µazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik 
\j ecektir. Birinci arttırmMı 6--10-936 tarihine müsadif salı günii 
~~ltıiıde saat 14 ten 16 ya kadar icr;;1. edilecek. birinci arttırmada 
\ı ' kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takd~rd~ üate bı-

e ıı lmeye onu muşlar. a mın ku f" h . l L .. d .. ı·· w .. d · t' ı 
d

'l bed 
1
. 

19900 1
. 

20 
ku . TU! ıat ta mın o unmuştur. evazım mu ur ugun en ıs ıyen er 

e ı en e ı ıra ruı . 1 b'{' l Ek ·ı 10 ~ 936 t . 
V 

·ık · 
1492 1

• ıartnameyı parasn: a a ı ır er sı tm~ agustoı r-azar eıı 
tur. e ı ınanç para11 ıra .. 15 d d . .. .. d l kt t kı·ı k 
50 ıh 1 

. 4-9-
936 

günu saat e aımı encumen e yapı aca ır. ste ı er anur.un 
kuruştur. a esı · · ~· "k 442 l' l k kk t t · t kb .. .. 

15 
d d" Ek .1 tayın ettıgı vesı a ve 4 ıra ı muva · a emına ma uz veya 

cumı~ g~nu skalat. 24e90ır 
1 

akıt· mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde- ıaat 14 de 
meye gırece erın sayı ı a- k d d . .. .. ı·d· 1 (B) (4266) 

2 3 
·· .. dd l . d a ar aımı encumene verme ı ır er. 

nun11n , uncu nıa e erın e ya-

zılı belgelerle ihale saatinden bir 18 Haziran 933 tarihinde 2279 No. h ödünç para verme ı~leri ka. 
saat evvel teminat ve teklif mek· nununun 9 uncu n:acidesi mucibince a§ağıda isimleri yazı!ı faizciler
tuplarını An~arada M. M. V .. •a- den yüzde 12 den fazla faiı.le verdi Heri paraların yüzde 12 den fazla
tınalma komısyonuna vermelen. sının kanunda yazıla nh•hetler daire sindeki miktarları idarei hususiye 

(l Ol) ( 4096) hissesi olarak beleli~·emize ted:ye edilnıİ§tir. Belediyeye verilen hisse 
• * * ··· kıt' l . . 

417700 
k" !erin yüzde 25 §i bu fa;zcilerden faizle para alanlara verileceği yine 

; umen a arı ıçır ı- • d 1 1-' .. d IAk J •. -' 12 d f 1 
1 1 f k 1 fi 

11 
A... nynı J:anun a yaz· ı o ~ugun an a a ac!ar arın yuz-.ıe en az a 
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d lgus.toı faizin muayyen mi! .. tad.aki idurei husu5İye hissesinden keı:!dil'!rine 
sa ı gunu saat e zmıtte d k "k . I k b l d' 1 I · ·ı A 

T 
.. t 1 k . d isabet e ece mı tan gerı a ma üzere e e ıyeye tre me erı ı an o· 
umen sa ı.n ama om1syonun " (l60 

!unur. ) eksiltmesi \ apılacaktır Tutan · 
20900 liradır ilk teminah ~ Sf.7 li· İsmi 
rad.ı Kapalı u.rflar saat 16 da 
makbuz kaı·ş:lığ, komisyon bat· 
kanlığına verilecektir lsu•klil~ı 
her gün f&r:nameıini kc.misyonda 
görebilirler. (90) (4062) 

Iskonto Türk L. Ş. 
Lonidas Kloroni" ve Ş. 
Jozcf Negrin ve Ş. 
Gözem Şayo Eskin.ızi Negrin ']. 
Iskonto ve ticaret kollektif Ş. 

ZAY1 
Tahir oğlu Reşat 325 tevellUtlU i<arakin F esciyan \'C Kevork Asa· 

nUfusumu zayi ettim. dury<m 
Adres: Sirkeci Şeref otelinde H. Kastelli ve A. Zervucfoki 

garson Reşat V. Hayler ve Ş. 
Sümeı· Bank 

Kadıköy ~nci Sulh Hukuk Hakim K H Ş 
ı . v·~-'- ırmızı oroz • 
ıg&1KWn: , 

Kadıköyünde Osman ağa mahalle- Vıktor Ruso • 
sined Çavuşbaşı sokağında 45 numa- Vahram M. lşlcme:.:ıyan 
ralı dükkan fevkindeki odada mukim Selim Doek ve A. Seftie 
iken (ölen Nakkaş Tevfika alt Kadı- t. Bahar Juda 
köyünde Y~ldeğirmeninde Rasim pa- Aleks~ndros Mando<lis 
~ mahal1esınde eski Karakolh:ıne ye- S f b. d I 
ni Fuat Bey sokağında eski 2; 2; 2, a r~ Ii"a er er 
yeni 13 numaralı 593 lira. muhammin E. Btvas ve Ş. 
kıymetli arsa ölü Tevfiğin terekesinin Kredito 
tasfiyesi zımnında açık ve aleni art- N. Alc::vropulo ve mahduır.u 
tırma suretle birinci artırmanın 8-9- Salim Danon 
936 tarihine tesadilf eden salı günU Menaşe Kuzen 
saat 11 de mezk\ır günde satış yapıl· J 1 p it' 

d v tt 'k" . t a,t sa ı ma ıgı sur e ı ıncı ar ırmasmm 
24-9~36 tarihine mU8adif pe1'§8mbe R. ve H. Yahni 
günü saat 11 de satılacağından dos- G. ve A. Baker 
yasında bulunan şartnamesi mucibin· Salamona ve Ş. 
ce talip olanların mezkflr gUn ve saat- Raf ael Avram ,\mon 
te muhammin kıymetinin yüzde yedi Nisim Alos 
buçuk pey akçesile birlikte hakimli
ğimize müracaatları ilan olunur. 

ZAYI 

lvan Birikof ve Salamon Avram 
oğlu 

1 Mehmet Cemil 
2 Agop G. Daır buraciyan 
3 Yusuf Ne~'et 
4 Aleksi H. Evangilidia 
5 Rızkullah Hayat 

G E.rgas ve Hason 
7 h'arakin Egyazaryan 
8 .\.gop Siıapiyan 
9 Naum Y orgi ve Ş. 

1 O Viktor Ksanh.~ i 
11 Kirkor Vartanyan · 
12 Artaki Sıvacıvan 
13 E.manucl Strancalia 
14 Hacı Maviş oğlu Naum 
15 Ohannes 
16 .Oimitri Marta oğlu 
17 ıJragomi N. Komandaref 
18 Nigogoı Kaprilyan 
19 Naum Y. Papateodoro 
20 Edvart Hazaryan 
21 Ali lbrahim 
22 Rami 
23 Kadızade Zeki 
24 /\.bdullah Hasanzade 
25 H. Seyfi 
26 .~.kşehir komııyonevi 
27 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
·46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

M . .A. tı Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmcsk üzere 
I• A ~.:ıtıa on bet gün daha temdit ediletek 21-10--936 tarihine mü· rabacılık ehliyetnamemle nüfus 

Sava Neftici 
Alhert Kohen ve l!ya Kaldcron 

28 
29 
30 

it r I l k .k. tezkeremi zayi ettim. Yenilerini ala-,. ~arıamba günii saat 14 ten 16 ya kadar daire · e yapı ıca ı ın 
"l'tt cağımdan eskilerinin hUkmU yoktur. 

ı... · •tına neticeafode en çok arttıranın üatünde bıukılacaktır. 2004 
-~\ PBTşem:bc 71azarı arabact 
ı~ tah icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddeaine tevfiken httkla- Fahri 

\- l>u. •icillerile sabit olr.11yan ipotekli 11 lacaklarla d:ğer alikadara · (V. No. 17520) 
~ '~ irtifak hakin sehiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve r::sc::::::mmı:a:.w.ıa.:naalMiiil::a::"! 
"-ttıfe aair oıan iddialı.rını nan tarihinden itibaaen 2!> ~ün zar· Dr. Mehmet Alı a 
'; e\'rakı müsbitelerile birl;kte dairemize bildirmeleri liz~d~. H Bevliye mütehassısı Ü 
')l ls..kdirde hakları tapu sicilleri le sabit olmıyanla· ıatı' bedela~ı~ il Köprübaşı EminönU han Tel: 21915 Ü 
~~~asından hıuiç kalırlar Müterak:m vergi, tenviriye Vtı tanzı~ı ll::=:=::=m:::::=::m:==::mm:::::::• 
~f ,1haret olan pele.iiye rüsumu ve "akıf icaresi ae 20 senehk ZAYİ 
iL. ':t.~llfesi faiz kedel: müzayededen te:nzil olunur. Dah~ fazla ma· 
·' Galata Kulekapı maliye §ubesinden 
~l •lrnak istiyenlerin 34/6709 numaıalı dosyada mev:ut evra~ Ave aldığım 339 numaralı seyyar esnaf 
\lh len haciz v~ takdiri kıymet rapo'"'nu görüp a~lıyaca\iları ılan tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca-
~ ( 4391 ) ğımdan eskisinin hilkmU yoktur. 

- Elişe oğlu Maşiya 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi ev. No. 
17518

> 
lstanb'UZ ikinci icra memurZuğun-

M ü dür} üg"' ünden: dan 
Mahcuz olup bu kerre paraya çev-

rilmesine karar verilen bir adet kelvi· Çoğu miktarı Azı rri.ktarı Muvakkat Fiatı 

Küo Adet 

150 
35 

225 
140 

200 
2500 

200 
5 
5 

1 

muh~mmen B. muvakkat teminatı 

filizi yağlr boy3 55 kuru~ 12 lira 50 kurut 
Teo .. ıı filizi boya 190 u 

İzmlı çiğteııesi 400X 26X 4 boyunda 170 K. 32 •> 50 ,, 
Demir ayak 100 ,, 
Halka demiri 9 ,, 
Civata 3 ,, 
Köşe bent ın ,, 18 ,, 
Per;!n çivi~i 
Macun 
Teneke gaır 

40 ,, 
40 ,, 

370 ,, 

Umumi bahçeler i;;in yukarde dnslui ve ıniktarlaJ"ı ya·ıılı olan 
malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Ni:muneleri Balat 
atölyesinde ,artnan.esi levazım mü dürlüJünde görülür. lıtek!i olan -
lar kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında gösterile:ı n:uvakkat 
teminat makbuz veya mel tubile beraber 5 ağustos 936 çarpmba 
günü saat 15 de daimi em.ümende bulunınalıdır. ( 4180) (B) 

Kilo Küo teminatı 

Lira K. 
natör soğuk hava dolabı ile bir adet ----------------------------

~~ele 18000 17000 11,5 . 155 25 

'~~llYağ 900 300 62 41 85 
~i 1600 1400 85 102 

\1\ b I ekt~bimizin mayıs 937 nihaye,ine kadar yiıecek ihtiy.ıcın· 
~.,:.Unan cins miktar ve fiatları ve muvakkat terainatlan yuka· 
''eı· dı üç kalem yiyecek 27-7-936 aününde açık eksiltme ile İ· 
t~~ Yapılacak iken talip zuhur etmemesinden dolayr 6-8--936 
~~ı ~ .raatıayan perıembc ıünü saat on üç buçukta ayni uıul ile 
'İt~ Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde toplanacak •~tın 1\lma 

)on 't Unca yapılacaktır. 
~~~it~ -liplerin :şartn!lmt:lcri görmek ii~ere mektep muhcı-.ıebt:ıine 
lı~i eye ittirak ..,.deceklcrin latanbul Yüksek Mektepler muhasebe· 
~i~teınesine yatıracakları ve muk:-.bilinde alacakları muvakkat 
~ ~ i ~llkbuzla:-ını veya banka mektuplarını ve 2490 sayılı kanu· 
~i lt llcı '\'e 3 ün:ü maddelerinde ya~ılı belgeleri ve icap eden ve 

0tlıiayona ib-:-az etmeleri. (155) 

pastırma makinesi 17 / 8/ 936 tarihine 
müsadif pazartesi günU saat 16 dan 
17 ya kadar Panga.ltı Halaskar Gazi 
caddesi 138 numaralı dükkanın kapu
su önUnde açık arttırma ile satılaca

ğindan taliplerin ayni gUn ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru
na 935/ 3325 numaralı dosya ile mü
racaatları ilan olunur. 

Dün 

. (V. No. 17521) 

ve ' Yarın 1 

Tercüme Külliyatı 
Bu kıymetli e~rleri sonradan 

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

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: ve eksiltme 

Is tan bul leyli Tıp f a!ebe Yurdu taıebesi için ır.evcut ıartname· 

sindeki evsafına ve tutulan nümunelerine göre (600) ndet yün fani
la açık eksiltme suretile alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaluğlunda İstanbul Sıhhat ve lçtİ!naİ Muave· 
net müdürlüğü bir.asmdak? k~misyonda 19-8-936 çarşamba !Ünü 
saat (14) de yapılacaktır 

2 - Muhammen fiyat: B;r fanilanın fiyatı (150) kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat: "67. lir:a (50) kuruıtur. 
4 - İstekliler nümuneleri Çenberlitat civarında Fuat,?aşa türbesi 

kartııında Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve tartnameyi 
de parasız olarak alabifü·Jer. 

5 - İsteklilerin cari seneye ait T~caret Odası vesikası ve bu ite 
yeter muvakkat rrakbU2. \ieya banka nıektuplarile vaktiı.d~n e\-vel 
komisyona gelmeleri. (161) 



l.i::JUE .ŞARiLAı<ı 
, ~ J'ıllık 6 aylık a aylık 

Kemleutlmlzde 7BO '20 235 
Yah:ıııcı yerlere 
~birliğine l 

, • sfrmlyen yerlere I 

1350 '123 ,00 

180 180 

Tnrk!yenJn her poatA merkezinde KUBUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONE.TIM YERi: 
bt&nbul, Ankara Cadde.ti. ( \' A.IU'J yurdu) 

\idare: HS70 
lY&ZJ l§lert: 21413 Telefon 

Telgraf adreal: 11.UJCUN lltanbul 

• Posta ırutuau No. •e 
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irketı 
Havriveden: 

a akşa .... a s yı 
ba 1 1 1 

Şirketi Hayr;yeniıı bu akıam tertıp eylediği mehtap i.i~mi zengin muhteıem program ile 
sayıu halkımız içiı. emsalsiz bir hayat ycıratacaktır. Ş:rket bu fedakarlığı i!-.l bütün lstanbul hnlkı· 

- na ve aziz vataPddş!ar2'. cumuriyeti mizin yüksek dahiyane feyiz ve kudretile Türkün ebedi varlığı 
·ve mü!kü olan 1st3nbul Boğoziçin de taı:h sahifeleri,,Je kalan tatlı ve sel'imli mehtap ve sazlı 
sanda~ safalarını ihya etmiş olacaktır. Programda meıhur Eftalya, Sadi ve en yüksek bir saz heyeti 
ref~ka.t eyliyeceği g:bi M~lli zeybek takımlarımız da cazip rakıslard~ bulunacaklardır. Şeh:r tiyat· 
yosunun baıta H:\:z:rm oHuğu halde en güzide sanatkarları vakit vakit numaralar yapacaklardır. 
Boğazın Bebekten baılamak üzere Kanlıca, Emirgan Bf!ykoz, Büyükdere koyları bu 1.afa alemi 

. nin meıhuru cihan elan ıada akislerin; ve tesirlerini halka yeniden hissettirecektir. Şirket h:ılkı· 

mızın iıtirak ve istirahatlerini temin i.çin Boğazın her hattına lüzumu kadar vapur tahsis etmit 
ve tabesabah devam edecek bu eğlenceler için gidip gelme yalnız 37,5 Luruıtan ibaret bilet üc
reti almakla iktifa eylemiıtir. Vapurla!' derununda mevcut büfeler mutedil ücretlerini aynen mu. 
haf aza edeceklerdir. Sayın halkımıza tahsis edilen 71 numaralı vapur Köprü Boğaziçi iskelesin
den 2G,30 da hareket edecektir. Göst::rilecek rağbet karıısmda müteakiben zuhurat postalan da 

kaldmlacaktır. Boğa.zdan iki sahil iskdelere uğrayacak Bebeğe gelecek olan 74 numaralı vapur 
Y enimahalleden saat 20 d·~ hareket edeGektir. Yolcularımızın a.vdetleri de ayni suretle icra kılı

, nacaktır. 

• Şirketçe hus'.tsi davetnameler le liurı.urlan rica t!dilen muhterem zevata talisis kı!ır.an 68 nu
- mara!.ı vapur Köpıüden Hat 21 de hareket edecektir. Bu vapu?'da davetlilere mahsus olarak Le-
-bon müessesesi tarafından mükemmel bir büfe ihzar edilmİftir. 

., .•. ,., ., I'' ' ıı ' 
ı ,! l.l.ı:llJ.:.!: ·,ı !!,I l 

M. M. V ekiletinden: Denizyolları 
Gedikli erba; hazırlama mekteple:ine talebe almıyo!'. 1 Ş L E T M E S 1 
1 - Ankara ve Kon)·adaki Gedikli Erbaı hazırlama mektep· Acenteleri: Karaköy - Köprübaşt 

1erini:ı ihzari sıuıflarına 3 sınıflı vegedikl! orta kısmın 6. sınıflarına da Tel 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
S sınıflı köy ilk D'ektep mezuoları alınacaktır. il•--• Han telefon: 22740 --•I 

.2 - Bu mektepler ya•ıh v, parasızdır. Mektebe ~iriı ıartlar• as· 
kerlik şube baıkanlarındı-.n öğleni lebilıı. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedilki erbaı olmıya istekli olan 
köylü çocuklarrnır. en ee«; 20 Eylul 936 ıarihine kada, mensı;p olduk
ları atJkerlik ıubeterine mi:rac!\at etmif ve evrakını tamamlr.mış ol• 
malan lazım dır. ( 1 36) ( 4~49) 

Bu sene Hs. Me. okuluna 
yeyi haiz "52,, talebe 

şeraiti ati
a hnacaktır 

Istanbul Komutanlığı Kurmaylığından: 
A - lh. Sb. olmak. 
B - Yatı otaz ikiden fazla olmamak. 
C - Siyasi hakları gaip olmadığı \'e ecnebi kız ve kadmla evli 

Lapseki t1e 
lmroz Postaları 

9 ve 16 Ağustos tarihlerinde 
lstanbuldan kalkacak lmroz yo 
lu postaları yapdmıyacaktır. 
Buna mukabil 4. 11 ve 18 ağus. 
tos sah günleri lııtanhuldan Ay
valığa kalkacak postalar gidiş 
ve dönüıte Lapseki ve lmroza 
da uğrayacaklardır. (4408) 

Çiçeron 
Hitabetile bütün eski Roma. ta· 

rihini parlatan Çiçeron'un bu ter-
&ılunmadığı, kötü bir h.ıli bı.ılun madığı, mahkum!yeti olmadığına cümei hali 0 zamanlarm en yüksek 
C:lair poliı tahkikiyle tevsiki. tarihçisi Plütark tarafından yazıl

D - Noterlikçe tasdik olun muş .r:-ükeffel ve fotoğraflı teah· mıştr. Haydar Rifat'in kalemile di· 
hütname "okula sevk olunurken a lınır.,, limize çevrilen bu eseri karilerimiz.e 

f. - Sıhhi hali muvuzzaf me mur!uğa elveri!H olduğuna aair tavsiye ederiz. 
Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 

tam tetekküllü As Sıhhiye heyet raporu. v AKIT kütüphanesi. 

F - IS Ağudos 936 tarihin de yd.pılacak imtihanda muvaffak --------------ıı 
olmak. 

J - Devlet memuru ve öğret men olanların beraat zimmet ma:z-. 
batalariyle mecbur ve teahhüt biz metleri olmadığına dair vekaletten 
vesika getirmek. 

Talip olanların mahalli askerlik ı:ıbelerine müracaat etmt:leri 
ilan oıunur. (91) .. , .. 

Beşiktaş icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı· 
nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
altı parça kanepe takımı bir adet ay. 
nalı komedin beyaz kesme karyola be-

REKLAMLARI 

lUJclYI~ ve taksDtDe 

i E s s 
Galata · Sesli Han 

BANKAYA 
YATl~ILAN DAQA (;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi VtRiMLiDiR· 

U OlANTS~ OANr ONi ~: 
K ARAK OY PALAS ALAL~MCi HAN 

~~~~~~~~~---A 

KAPALI ZARF USULiı:B 
EKSİLTME İLANI 

SUMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Gününde ihale$! yapılamayan Zafranbolu civarı11J', 
Karabükde kunıbcak demir fabrikasına ait ikamet~ahlarıP t'ıı 
melleri vahidi fiyat esasiyle ve temelden yukarı kısımlar to;ıt'ti 
götür:! olarak ekajltmeye ;\karılmıftır. Tahmin edilen bede 
164840,59 (yüz altmı~ dört bin sekiz yüz kırk, S9LOO) liradıt· 

2 - Bu iıe ait eksHtrr.e evrakı 9unlardır: 
a) Eksiltme 9artnameıi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni ıartııame 
d) Fiyat cetveli, keıif hülasaları 
e) Hususi ıartname 
f) Projeler. o.' 
ltteyenler bu evrakı ~t25 'ira lrıukabilinde Ankat'~da z;r•~. 

Bankası binasındaki Sümer Bank ınuamelat müdür!üğündef1 
la bilirler. ~-

3 - Eksiltme 1 7 Ağı,stos 936 pazartesi günü s:ıat 16 "1 
Ankn?ada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merke:ıİO'ıe 
komisyonda yapıbcaktır. 

4 - Eksiltme kapab zarf usu liyle yapılacaktır. • ıı 
5 - lsteklile:in 9.49: - lira muv21.kkat teminat verıt'e'' UÇ 

zrmdn. Bundan batka eksiltmeye girecekler ihale gününderı de 
gün e\veline kadar bankı:y:ı bu işi ba,aro.bileceklerini isbııt. tl.lfl 
cek evrak göstererek bir ~hliyet veıikaH alacak ve l:u ve5ı~te' 
teklif mektuplarına 25 kuruthık pulla beraber leff edecel· 
dir. ·tııa' 

Posta ile göı:.derilecelr teklif mektuplarının nihayet 
1\lııt 

le saatinden bir saat evveline kadar gtlmiı ve zarfın Jcsfl 
?ekil:.ie kapadılmıt bulunması şarttır. lediye rusumu ve ihale pulları müşte-

1 b 1 A V · ı . M •• d •• ı ·· •• d risine ait olmak üzere 7 / 8j936 tarihi- ~ stan u v ergı erı u .. ur uğu ~n: ne müsadif cuma gün saat 10 dan 12 ------ -------- ıt' 
1 - 32 buçük ton yuni otuz iki bin bet yüz kilo odun ve 800 ki- ye kadar Sarıyerde çarşıda 5/l numa- C. H. P. Genel Sekreterliğind~ el:~ 

1 1 k 1 rada satılacağından talip olanların 1'•1' uf 
o manga ömürf.i &atın a ınacaktır. hallinde hazır bulunacak memuruna 10 Ağustos t .... rihindeı mür.akasası ıJan edilen s;nenıa aı~ ıı ~ 

2 - Tahmin edilen bedel 336 liraJrr. · 1 · ·· k ·· ·· b f. ı afıııoıl ...,e müracaatları ilan olunur. ve saır ma zemenm muna asa gunu azı ırma ar tar rtıı'v-
3 - Muvakkc..t teminat 25 lira 20 kuruıtur. müddet zarfında teklif yapuamıyacağı anlatıldığından ~e '" 1'~J-1 
4- Açık ek,illme 19-8-936 çarıamba günü saat 14 de lstan- _______ . _cv_._N_

0
·_

1
_
7
_
5
_
10_>_ de bazı tadilat yapı!dığ.ndan dolayı ıs_ 9 _ 1936 tarihine 

llul Av Vergileri müdüriyetinde yapılacaktır. temdit edilmiıtir. 1'ıa:'J~ 
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