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Yeni. yaptırı l~cak 
!Jolcu vapurlarımız 

(Yazısı 2 inci Sayı/ada) 

Kol kuvveti, 
kala kuvveti 

T ürk sporcularının da iştirak 
ettikleri Berlin olimpiyatla
rından bir taraftan acı bir 

taraftan tatlı haberler geliyor. Bazı 
81><>rcularımız rakiplerin! yeniyor; ba
tlları da yeniliyor. Spor hayatında 
)ennıek ,.e yenilmekten daha tabii bir 
~y ol~maz. Onun için mağliibiyet ha
uerJerıyle lüzumundan fazla üzülmr .. 
~ek lazım geldiği gibi galebe haber-
eriy]e de lüzumundan fazla sevinme

!= ~ahal yoktur. Berlin olimpiyatları 
t'utun Türk sporcuları için bir ders
k.1.~· Lazım olan şey, bu dersten müm
b~n <>Jduğu kadar fazla istifade ede-
ılnıektir. 
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Sayısı Her Yerde 3 Kuru, 
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Başbakanımız din 
şebrimize geldi 

. ~ - l 

h Berlin olimpiyatları henüz ilk saf
. ~larında olduğundan şu bir iki gün 
ıçınde olup biten şeylerden kat'i neti- ......-. 
:ıer çlkarmağa çalışmak doğru ola.. Başbakanımız Haydarpaşada 
kaz. Şu kadar var ki burada şimdiye Başbakan General ismet Jnönü General ismet Inönü, Haydarpaşa 
b~dar Türk sporcuları hesabına şöyle dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. rıhtımından kendisine tahsis olunan 
~t hüküm '·erildiğini görüyoruz: De- Başbakanımız istasyonda Istanbul motörle Dolmabahçe sarayına VE: ak• 

~lliyor ki Türkler kuvvetlidir. Türk- Vali ve Beledi)".e Reisi Bay Muhiddin şama doğru HeybeJiadaya gitmiştir. 
et takiplerini sadece adale kuvvetiyle Üstündağ, Emniyet Direktörü Bay Başbakanımız şehrimizde bir müd
:~~!>orlar. Teknik güreş mahareti Sa1ih Kılıç, merkez kumandanı Gene- det kalarak Heybeliadada dinlenecek-

eremiyorlar. ral Fehmi, Harp Akademisi Direktörü tir. Bu arada Izmit kağıt fabrikasının 
~ Bu hüküm bugün için yerindedir. General Ali Fuat, üniversite rektörü açılma merasiminde bulunması bek· 
:/kat bu hükümden kuvvetçe rakiple- Bay Cemil Bilsel ve daha birçok yurt- lenmektedir. 
tı•tıe Ü.Stün görülen Türk pehlivanları. daş tarafından karşılanmıtşır. 
~l~knikm~a~tb~nm~ta~~------------------------------
at.~~ oldukları neticesi çıkarılamaz. 

" Rakikat halde "Türk kadar kuv
I etli,, sözü hemen bütün oünya millet
;.~inin tarihlerine geçmiş bir sözdür. 
t Urk milletinin binlerce yıllık haya .. 
'tıda kazandığı büyük zaferler dola· 

h.siy}e almış olduğu bu imtiyazlı sa
~t sadece kol değil, aynı 7,;ımanda 
afa üstünlüğünü de gösterir. 

Bu itibarla Türk güreşçilerinin 
~lin olimpiyatlarında rakiplerine 
, tşc elde ettikleri gall'belerin dah:ı 
~l'~de kol kuV\'etinden iJcri geldiği 
~·adıa olunarak kendileri'lin üstünlüğü 
..... rırn veya noksan sayılamaz; hele 
:llte.~ten başka olan milletlerarası 
,.~0r ışlerinde Türk gençlerini liyakat. 
ız farzetmek hiç doğru olamaz. 

11 1'ürkler geçmiş devirlerin ihmali 
~~ nı~ııetıerarası spor hayatının terak
l'll erınden uzun 7.aman uzaklarda kal
t •şiardır. Bu türlü sporların teknik 
~ta~kilerine tabii olarak intıbak ede
b·etnışlerdir. Bundan dola;>, ı;imdi 
~~ kısım spor işlerinin teknik cihetle· 
~·ilden noksanları varsa bunu Türk 
erıçıerinin liyakatsizliklerine, yahut 

ASIM US 

'-----
(Sonu: Sa. ! Sü •. l) 

Habeşler 
Adi saba b a.y ı 

kuşattılar 

36 saat süren bir 
~ 

muharebe oldu 
Portsaid, 4 (A.A.) - Bazı mevsuk 

haberlere göre, son günlerde Adisaba
ba etrafında hakiki muharebeler cere
yan etmiş ve b~ şehir uzun müddet a• 
siler taraf rndan ihata edilmiş bir va
ziyette kalmıştır. Şehir civarının asi· 
lerden tamamen temizlenmiş olup ol. 
madığı hakkında elyevm hiç bir malf .. 
mat mevcut değildir. Maamafih, lt.aı. 
yan otoriteleri vaziyete hakim olduk
larını söylemektedirler. 

Dtssie'den Adisababaya giden yo
la hemcivar olan arazi, Decaz Aberra. 
nın kumandası altında bulunan ehem
miyetli asi kuvvetlerin işgali altında 
bulunmaktadır. Bu kuvvetler, ltal
yan kıtalarına taarruz etmiş, fakat 1-

Sonu: Sa. ~ Sil. 2) 

Milli Müdafaa Ve
kili şehrimizde 
General Kazım Özalp 
bir kaç güne kadar 
Çanakkaleye gidecek 

TayyarePostası 

1 JSTANB~ 
ÇARŞAMBA 

5 
AOUSTOS 

1936 

················································ 
Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir, 

! ** ················································· 

Mersinli Ahmet dünya 
üçüncülüğünü aldı 

Bugün karşılaşacağı iki rakibini yenerse 

Dünya ikinciliğini alacak 
Çoban Mehmet ve diğer güreş
çilerimiz son maçlarında kay
bettiler ve tasfiyeye uğradılar 

Büyük Mustafa bir kaza geçirerek 
müsabakalardan hariçte kaldı 

Bugün Grekoromen başhyor 
Berlin, 4 (Hususi muhabirimizden) 

- Bugün serbest güreşlere devam O• 

lundu. Yapılan müsabakaların sonun
da en başta Mersinli Ahmet geliyor
du. ilk oyununda Mersinli Ahmet çok 
enerjik bir güreş yaparak rakibi Is.. 
viçreliyi de sayı hesabiyle yendi. 

Bu suretle, evvelce yaptığı maçla 
beraber, iki galibiyet kazanmış olu
yordu. 

Mersinli Ahmet, akşam yaptığı ü
çüncü maçında da rakibi Almanı yen. 
di. Güreşçimiz kazandığı bu üç mu
vaffakiyetle dünya güreşçileri arasın
da üçüncü oluyordu. 

Yarın (bugün) iki hasmiyle daha 
çarpışacak olan Mersinli Ahmet, on• 
ları da yendiği takdirde, dünya ikin
cisi olacaktır. 

GündUzkü ma_çlarda, 72 kiloda .An
karalı Hüseyin tanınmış İngiliz rakibi. 
ni sayı hesabiyle yendi. 

Ankaralı küçük Ahmet de bir ln
gilizle karşılaştı ve güreşlerde ilk tuş
la yenmek muvaffakiyetini göstererek 
lngilizin sırtını yere getirdi. 

Şimdi hepimizi müteessir eden ha
diselere geliyorum: Büyük Mustafa 
kendisinden beklenilen büyük enerjisi
ni sarfederek rakibi İsviçrelinin tam 

Dünya üçüncülüğünü alan 
Mersinli Alımet 

sırtını yere getireceği sırada kendi o
yunile düştü ve bunun neticesinde bel
kemiği incindi. Ringde bayıldı. Bu su-

( Sonu Sa. 5 Sü. 1) 

Dağcılarımız Erciyaşta 
Tehlikeli ve sarp mıntakaları geçerek 

3800 metre kadar çıktılar --- Kayseri, 4 (A. 

4/man zırhlısı /span-
qaqa niçin gitti I 

Fransa endişeye 
bitaraf /ık anlaşmasına 

arzusunda değilmiş 

düştü: 

Yeni Boğazlar mukavelenamesinln 
imzalanmasından sonra Boğazları ye
niden tahkim etmek üzere bulunuşu- · 
muz dolayısiyle şu veya bu silah mü
essese.<ıile hükumetimizin mukanleler 
akdettiğine dair ecnebi gazeteleıtnde 
birçok yazılar çıkmaktadır. 

A.) - Halkevi ta
rafından Ercijaş'a 

çıkmak üzere bil• 
yük bir kafile ter
tip olunmuştur. 

Kafileye biri 
dokuz yaşında ol· 
mak iizere üç ka
dın \'e iki erkek i~· 
tirak etmi~tir. ltalya 

Cebelüttarığa giden Alman 
da ~aris, 4 (A.A.) - Havas ajan.sın-

tı: • 

~lahiyettar maha.lil, .Ceuta'da Al· 
rp gemilerinin bulunmasının 
'dir lt}eselesi olmadığını beyan . . . 

iştirak 

zırhlısı Doyçland . 
etmektedirler. Bununla beraber, Al
man zabitlerinin Almanyanın lspan
yol işlerine doğrudan doğruya müda
halesi mahiyetinde sayılmasa bile her 

.(Sonu Sa. ! Sa. !). 

Bu cümleden olarak en ziyade Al· 
man Krup fabrikasının Çanakkale Bo
ğazını tahkim etmek işini üzerine al
dığını "Teymis,, "Deyli Meyl,, gazete· 
leri yazıyordu. "Morning Post,, gaze• 
tesinde, bu işin bir Fransız müessese
sine havale edildiği kaydedilmekMydi. 

Bütün bu yazılanların tevali etme
si karşısında, Milli Mildafaa Bakanı 
General Kazım özalp'tan beyanat ri· 
ca ettik. 

· Dün şehrimize gelmiş bulunan Mil .. 
li Müdafaa Bakanı bir muharririmizi 
Tok.athyan otelinde kabul ederek şun
ları söyledi: 

- "Boğazların tahkimi ile alakadar 
bütün teferrüat, askeri malıafilin bi. 
leceği gizli şeylerdir. Bunun dışında 
yazılıp söylenenler şayi.adan ibaret
tir.,, 

General Kazım Özalp, yakında ya
pacağı seyahat hakkındaki bir suale: 
"Birbç gün istirahatten sonra Çanak
kale)'.:e gideceğini,, sö~lemiştir. 

Kafile Tekin 
yaylasına kadar 
kamyonla gitmiş, 

sah.ah saat 6,:10 da 
oradan dağa tır

manmaya başla

mıştır. 

Dağın çok teh
likeli mıntakaları. 
nı büyük bir cesa
ret \'e metanetle a
şan kafile, .saat 14., 
30 da 38()0 rakımı 
gösteren tepeye 
n.rmıştır. Tl'peye 

ı~iiiiii:i!!~~~~~~5~· Halkevi adına bir 
: ....-..----- bayrak dikiJmiştir, 

Tepede bir mahfaza içinde bulunan deftere çıkış hatırası lıyd~ 

Tepede bir mahfaza içinde bulunan bulunan deftere çıkış hatırası kaydo-
1anmuş, dönüş Develi yolu ile yapıl.uştır. 

Kafile halinde Erciyaşa ~ıkmak imk~nı olduğunu gösteren bu seyahat, 
Erciyuşın yakın rıllarda dağcılığa sahne olabileceği ümidini vermekte. 
dir~ 
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1 i,aretler 1 
Kinsiz ve korku

suz politika 
l.met lnönü, Montrö mukave· 

lainin Büyük Millet Mecliıinde 

tcudiki e•ruuınJa geni§ gÖTÜf ve 
hendui bir formül içfrıde Türkiye 
dlf politikasının metodlarını da 
anlattı. 

Türkiye politikasının ıağlam 

bir yapı halinde ortaya çıkma61, 

yekpare cepheli bir kudret halini 
almcuı ıebepsiz değildir. 

Politika vardır ki; kitlelerin 
hcusasiyetini tahrik ederek muvaf
fak olmak, yCl§amak, fan ve ıerel 
toplamak ister. Tarih bu nevi po
litikaları çok ama pek çok mi
aallerl e kaydetmiıtir. Bu politika 
ister iç iılere, ister dıı iılere ait ol
.un, birçok §ata/atlı safhalar, bü
yük demagoji alkışları ile heybet· 
li gibi gözükmeğe muvallak olmuş
lardır. Fakat ya bir kin, yahut bir 
korkuya d. ı •anan bu politikalar 
•onunda bir hünanla nihayet bul• 
muı ve yeni kinlerin, yeni korkula
nn cihanı bir veba gibi sarmanna 
sebep olmuştur. 

Dünyc ::cuiıaJJeratı üzerinde 
ıeametli izler bırakan politika 
kararlannın tek bir ıebebi vardır: 

Hislere istinat etmesi! 

Bu hiıler bazan ferdi, bazan 
•o•yal, maskeler arkannda millet
im sürüklemiftir. 

Halbuki, bir devletin politikaıı 
bir hiı, bir hauaıiyet meıeleıi de
ğil, bir manhk, bir akıl ae hadis(• 
leri objektif bir ıeküde tahlil iıi
dir. 

Söyler ve yazarken kolay, la
hat tatbilr'!ıtı dünyanın en müıkül 
iılerinden biri olan reel politika 
ve diplomasi hareketleri bizim ye
ni diplomcui tarihimizin ııandır. 

lımet lnönü korkudan ve kin
den uzak bir politikadan bahıeder
ken bize objektif bir politikanın, 
yani demagoji yerine akla, hiHi
yat yerine mantığa dayanan bir 
politikanın na11l realizc edildiğini 
anlahyor. 

Sadri Ertem 

Kol kuvveti, 
kafa kuvveti 

(Oııyanı ı üıcidej 

Jstidattan mahrumiyellerine hamlet
memelidir. Bu türlü noksanlar devam
lı, disiplinli bir gayret ile az bir za. 
manda telafi edilebilir, nihayet tarihe 
mal olan "Türk kadar kun·etli., hük
mü spor sahasının teknik cihetlerinde 
Cle kolayca tahakkuk ettirilebilir. 

Bugün sporcularımız hakkında 
olduğu gibi bir zamal\ Türk diploma
mı hakkında yanlış bir telakki vardı, 
"Türkler harpte muzaffer olurlar. Fa
kat dlploma.'>ide daima kazandıklarını 
kaybeder,, denilirdi. 

Yeni Türkiye diplomasisi Lozanda 
ve Montröde bu hükmün ne kadar yan
lış olduğunu gösterdi. Türk sporcula
rınm Türk diplomatları gibi bir gün 
yilks~k teknik kabiliyetlerini bütün ci
han önünde isbat etmelerine mani ola
cak hiç bir sebep yoktur. 

ASIM US 

Hava Kurumu Başkanı 
inönü kampında 

lnönü, 4 (A.A.) - Türk Hava ku
rumu başkanı Çoruh sayla vı Fuat 
Bölce ile Asbaşkan Erzurum sayla
vı Şükrü Koçak ve Milli müdafaa ve
kileti hava mUsteşarı B. Celal ile bir
likte dün Ankaradan askeri bir tayya
n ile lnönü kampına gelmişler ve üye
lerin ve Sovyet Rusyadan gelen mual
limlerin çalışmalarım gözden geçire
rek çok iyi intiba ile buradan ayrılmış 
lardır. 

Alman zırhlısı ispanya· 
ya niçin gitti? 

~'\NKARADAN 

Meyvacıhğımızın inkişafı için 
bir şirket kuruluyor (Uat yanı l incide) 

hald" Almanların İspanyol ~ilerine 

karşı sempatilerini gösteren ziyaret
leri burada endişe tevlit etmektedir. 

liu bapta bir protesto yapılsa bile 
bunu her halde ancak Madrid hüku
meti yapabilir. 

Salahiyettar mahafil, nziyetin 1911 
8enesinde Alman imparatoru Vilhel
min Agadire Panther kruvazörünü 
gönderdiği zaman tahaddüs etmiş olan 
vaziyetten hambaşka olduğunu ehem 
rniyetle kaydetmektedirler. Filvaki 
Fas'ın istatüsü, Alman harp gemileri. 
nin Cauta önünde demirlemelerine
milsaittir. Fakat General Franko'yu 
ziyaret için sebep olarak Alman tebe
asımn memleketlerine nakli keyfiye
tinin mi gösterildiği, yoksa bu ziya
retin harp gemileri erkim harbiyesi. 
nin ve yahut bir iki Alman zabitinin a
lelrtde bir nezaket ziyaretinden ibaret 
mi olduğu maliim değildir. Bu takdir
de bu nezaket ziyaretınin "hususi bir 
mana.c;ıı,, vardır, çünkü bu ziyaret hiç 
bir ecnebi hükumetin tammamış oldu
ğu bir asiler reisine yapılmıştır. 

SOVYETLER BlllLIGI 
YARDIM ETMEZSE ••• 

Berlin, 4 (A.A.) - B. Von Ueurath, 
bu .sabah Fransız sefiri ile görüşmü~· 
tür. 

Yarı resmi mahafil, yapılacak iti
taf nameyi So\'yet Rusyanın da kabul 
etmesi şartiyle Almanyanın ispanya 
işlerine karı:. ılmaması için bir itilaf 
akdi zımnında müzakerelere girişme
ği kabul etmiş olduğunu öğrenmiştir. 

DOYÇLL1ND CEBELVTTARİKTA 
Cebelüttarık, 4 (A.A.) - Centa 

telsiz istasyonunun haber verdiğine 

göre, Donland adındaki Alman harp 
gemisinin mürettebat ve zabitleri bu
gün öğleden sonra şehre ~ıkmışlardır. 
FRANSA, MADRID HÜKUMETiNE 

TAYYARE GÖNDERMiŞ 
Paris, 4 (A.A.) - Le Jour gazetesi 

Fransız tebea.~ının yardımına koşmak 

üzere ispanyaya dört Fransız tayyare. 
si gönderilmiş ve fakat bu tayyarelerin 
l\f.adrid hükumeti tarafından müsade
re edilmiş olduğunu iddia etmektedir. 
FRANSADAN ASI KUMANDANINA 

DA YARDIM EDiLiYOR I 
Paris, 4 (A.A.) - Populaire ve 

Humanite gazeteleri, meşhur Fransıı 
Akrobat tayyareci Detroyat'm Gene 
ral Franko hesabına pilot kaydetmek
te olduğu rivayetinden bahsetmekte
dirler. 

ASiLER SARAGOSA 
iLERLiYORLAR 

Paris, 4 (A.A.) - Haya.~ ajan ının 

Habeşler 
(Ustyanı 1 incide ) 

talyanlann söylediğine göre, bin ka
dar ölü bırakarak püskürtülmüşler 
dir. 

Diğer taraftan, Habeşlerin altmış 
kadar kamyonu tahrip ve iki yüz ka
dar yerli İtalyan askerini katlettikleri 
haber verilmektedir. 

Adisahaba şehri, Uç muhtelif nok
tadan, binlerce asinin hücumuna uğ. 
ramıştır. Muharebe 28 ile 29 temmuz 
arası 36 ~t kadar de,·am etmiştir 

.Asilerin püskürtülmesinden sonra da 
tüf ek ve top sesleri devam etmiş, şeh
rin civarındaki mühim miktarda Asi 
kuvvetleri oldukları yerlere tekrar 
yerleşmişlerdir. 

Diredua'dan gelen üç motörlü bom· 
bardıman tayyareleri, keşif tayyarele· 
rinin hareketine i~tirak ederek 8silt• 
rin püskürtülmesine yardım etr.ıi'jler
dir. Asiler, bu tayyarelerin birini dü
şürmüşlerdir. 

Asi kuvvetler taarruzunun püskUr 
tillmesi, vaziyeti- düzeltmiş değildir. 

Bu vaziyetin uzun müddet çok nazik 
kalmasından korkulmaktadır. 

HABEŞ PAPASI 
KURŞUNA ntzll.DI 

Portsaid, 4 (A.A.) - Öğrenildiği. 
ne göre, son hareketlerle atakadar bu
lunmak töhmetiyle Adisabaha Habeş 
peskoposu kurşuna dizilmiş ve bu ha
reket, halktaki galeyanı hir kat daha 
fazlalaştırmıştır. Adisababa harp hali 
arzetmektedir. 

aragonya cephesindeki muhabiri, cüm
huriyetçi kuvvetlerin Saragosa doğ

ru ilerlemekte olduğunu bildirmekte
dir. Bu kuvvetler Saugosa 47 kilo
metre mesafede bulunan Lazaida ka
sabasını işgal etmişlerdir. 

Huesca istikametinde şimali şarki
ye doğru ilerlemekte olan kuvvetler 
Huesca'ya 12 kilometre mesafede kain 
Sietamo'yu işgal etmişlerdir. 

Amiral Miranda adındaki torpito 
muhribi, dün l\.lkhon'a 500 milis çıkar. 
mıştır. Bunlar Palmaya taarruz ede
ceklerdir. 

FRANSA ENDiŞEYE DUŞTU 
Paris, 4 (A.A.) - Resmt mahafil 

ile diplomasi mahaf ili, bpanyol işleri 
dolayısiyle bir nebze endişe içindedir. 
Dün akşam İspanyadan nlınan haber
ler, Guadarrama muharebesinin çok 
kanlı olmuş, ancak iki taraftan her 
hangi biri için kat'i bir muvaffakiyet
le neticelenmemiş olduğunu bildirmek 
tedir. 

Devletlerin ittihaz edecekleri hat. 
tı hareket endişe uyandırmaktadır. 
Diplomasi mahafili Fransa tarafından 
İspanya işlerine hiç bir veçhile müda
hale olunmaması suretinde yapılmış 

olan teklife bugün Londradan mem
nuniyete şayan bir cevap gönderilece
ğini tahmin etmektedir. 

Aynı zamanda Romadan gelen ha
berler, İtalyan hükumetinin bir "bi
taraflık itilafı,, na iştirak arzusunda 
olmaması da bazı endişeler uyandır
maktadır. İtalyan gazeteleri, Fran
sız sefirinin dün hariciye nazın Kont 
Ciano ile yapmış olduğu görfişme hak
kında büyük bir ketümiyet göstermek
te ve fakat Paiise İspanyol altım gel
miş olduğunu ehemmiyetle kayıt ve 
Fransayı İspanyaya silah vermiş ol
makla ittiham etmektedir. 

İtalyan matbuatı, İspanyol Fasına 
gönderilmiş olan İtalyan tayyarelerin. 
den de hiç bahsetmemekte ve resmf 
mahaflJ, bu huınıeta açrlmı;ı olan tah
kikatın henüz sona ermemiş olduğuna 
söylemektedir. 

iSPANYAYA GiDEN 
FRANSIZ TAYYARELERi 

Paris, 4 (A.A.) - İspanyada Fran
sız tayyarelerinin müsaderesine dair 
olan haberler hakkında resmt mahafi
lin bu akşam bildirdiğine göre, üç 
Fransız sivil tayyaresi, ispanyaya 

I 

Fransa mümessillerinin talebi üze-rine 
ve İspanya hükQmetinin bu tayyareJe. 
ri müsadere etmiyeceği hakkında ver
diği teminattan sonra Fransız tebe
alarının memlekete avdetleri için kul
lanılmak üzere gönderilmiştir. Husu. 
si bir nakliyat şirketine ait bulunan 
bu Uç Fransız tayyaresi Madl"id ile 
Alikant arasında seri bir muvasala te
sis edecek ve bu vasıta ile Fransızları 
Oran'a çıkaracaktı. 29 temmuzda Ali
kant makamları tarafından müsade-re 
edilmiş olan bu tayyareler, bu pazar 
günü, Madrlddeki Fransız konsolosu
nun talebi üzerine İspanyol hükfimeti. 
nfn yaptığı teşebbüs neticesinde ser
best bırakılmıştır. 

BOMBARDIMANI 
Bnrselon, !l (A.A.) - Öğrenildiği

ne göre, tayynre Ciloları, Saragos'da 
Aragon asilerinin bulundukları mev
kileri bombardıman etmişlerdir. Cum. 
huriyetçiler, Saragos'::.an 47 kilomet
re ileri yürümüşler ve asileri şimale 
doğru pii..c;ıkürtmüşlerdir. 

• • • 

Ankara, 4 (Telefonla) - lktısat ve
kaleti mütehassıslarından B. Bade ve 
müpviri Trakyada ve garbi Anadolu -
da meyvacılık üzerinde bir tetkik se · 
yahatine çıkmışlardır. Meyvalarımızın 

dahil ve hariçte satışını temin için ku· 
rulacağı yazılan şirket teessüs etmek 
üzeredir. Bu hususta bankalar arasında, 
iktısat vekaleti mümessilinin de iştira -
kile yapılan müzakereler bitmiştir. 

/klısat, Gümrük ve 
inhisarlar vekillerimiz 
şehrimize gdligorlar 

Ankara, 4 (Telefonla) - lktısat ve
kili Bay Celal Bayar'la gümrük ve in
hisarlar vekili B. Ali Rana bu akşam 
İstanbuln hareket etmişlerdir. 

lktısat vekili lstanbulda bir kaç 
gün k:aldıktan sonra Bursaya gidecek -
tir. 

ADLiYE VEKiLi IZMtRE GiTTi 
Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 

da :tzmire hareket etmiştir. Oradan ö
demişe gidecektir. 

Irak hududundaki 
tetkikler 

Ankara, 4 (Telefonla) - Kaliforni
ya üniversitesi profesörlerinden Dr. 
Makson Gizreden başlıyarak Şitak, 

Hakkari ve Irak hududunda Avaraya 
kadar 3 aydanberi bir tetkik seyahati 
yapmıştır. 

Bu sahaya hususi ehemmiyet veril -
mektedir. Çünkü bu mmtakalarda jeo -
lojik tetkikat ilk defa olarak yapılmak
tadır. 

Profesör yann Adanaya hareket 
edecek ve orada petrol araştırma ens -
titüsü mildürü Bay Cevat Eyübe müla
ki olacaktır. 

Gümrüklerde qeni hir 
talimatname 

Ankara 4 (Telefonla) - Gümrük 
ve İnhisarlar idaresi umumi konten
jan kararnamesinin 21 inci maddesine 
göre gümrüklerdeki takas ve sahipsiz 
eşyanın ne suretle sat.·lacağmı tesbit 
eden yeni bir talimatname hazırlamış
tır. 

nd• Bu talimatnamede satış hususu 
1 gümrük b~ müdürleri ile mü~Ur e

rine geniş salahiyet verilmektedır. 
Evvelce bu hususta gümrük idaı:; 

leri Vekaletten kontenjan müsaadesi y 
makta, bu işten muamele gecikn:~.te 

6 
di. Yeni talimatname ile bunun onilı1 
geçilmiştir. 

Petrol sondajları 
Ankara 4 (Telefonla) - Midyaelt~ 

ı· 
yapılmakta olan petrol sondajı sın &ti 
yatma nihayet verilmiştir. K~1di· 
kuyu, 1327 metrede suya rast gelıtl 
ği için, kapatılmıştır. elt· 

Bununla beraber, o mmtakada t I· 
rar sondaj yapmak için jeolojik tetlt 
kata başlanmıştır. ı 

Müreftede yapılmakta olan pe~· 
sondajlarına dair bir akşam gazet 1' 
nin verdiği haberler alakadarlarca Ço 
mübalagalı görülmektedir. 

KölJlerimizin 
kalkınması için 

K "yJUlt-Ankara, 4 (Telefonla) - o . iti 
rin içtimai ve iktisadi kalkınması 1~ 
maarif, ziraat ve iktisat vekale~ 
müşterek bir çalışma programı h 
lamışlardır. ~ 

Ziraat fakülttesinin geçen sen~ 
mezunlarından bir kısmı 3 grup h~ 
de Orta Anadolu, Karadeniz hav pd 
ve Cenubi Anadoluda "Köy sond9iW 
yapmak üzere bugünlerde o havıJ 
re hareket edeceklerdir. 

Kömür havzasında 
tetkikler r 

te 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maden f 

kik ve arama enstitüsü müdürü ~ 
Reşit Gencer kömür havzasında tet , 
lerde bulunmak üzere Zonguldağa bl 
reket etmiştir. 

• 
7 ürk. ltalya ticaretı I 

Ankara, 4 <Telefonla) - tUfr;tf", 
olan ticari münasebetimizi tekia't, if' 
sis etmek üzere yarın (bugün) barı' , 
vekaleti ile İtalya sefareti arasında te 
maslara başlanacaktır. et 

Yeni anlaşmanın aktinden evvel. IJI 
b. ··ddet ıÇ ki anlaşmanın muayyen tr mu 

uzatılması ihtimali vardır. _/ 

Yeni yaptırılacak yolcu 
vapurlarımız 

K1 up fabrikası ile Ön mukavele imzalandı 
---· ptif' 

Ankara, 4 (A.A.) - Deniz yolları der büyiik salonla:dnn mlir~ki~e ı11,Jı 
idaresi için yaptırılacak yeni vapurlar Ve hastalar ve denız _tutanlar ç r. öl 
dan altısının Alma.nyaya siparişine ait dut miktarda hususı kamarala ıı ,-e 
ön mukavele bugün İktisat Vekili Ce- vardır. Bu vapurl~rl_a . B~nd~~eı1li9 
lal Bayar ile Krup müessesesi arasın- Mudanyaya seferlermın ıhtıya 
da imza edilmiştir. edilmiş olacaktır. . . J<llrfl'~ 

Bunlardan üçü Mersin hattı içindir Vapur bedellerı fabrıkalar~ tll,JJ 
Her biri 2600 ton hacminde ve 13.5 yolu _He yani muk~bilinde .. TUr!~ıe 
mil süratindedir. Kamaralarında ya- alıp ıhraç etmek uzere Türk P 
tak ve akar soğuk ve sıcak su ve so- ödenecektir. d tel' 

19 29 rfın 8 
ğuk ve sıcak hava cereyanları terli· Vapurlar - ay za 
hatları vardır. Vasati hesapla 1200 lim olunacaktır. 118~ 
ton yük alır. Bu vapurlarla bu hattın Karadeniz hattı için yaptı~r ıcOt' 
aicari ihtiyacı temin edilmi§ olacaktır. üç ~Uyilk v~p.u:ıa Akay ve t~rıı~01'ef' 

Diğer üç vapur Marmara dahilinde fez ıdarelerı ıçın yapt~rıımas rııetiflct 
ki seferlerde ve bilhassa Mpdanya ve rer dört vapur için lktısat Vek ıuııı'1,} 
Bandırma hatlarında çalışmak içindir. teşebbüs ve temaslara devam 0 

1350 ton hacminde ve 18 mil süratin· tadır. 
de olan bu vapurlar 500 kişi istiap e- ~ 

Tanca, 4 (A.A.) - Bildirildiğine li / d k "" 
göre hükQmet taraftarı gemilerin Ceu- a ya a as eTl ma-<Almanya "Ren,,delı' 

askerini arttırı!Jof ~yı .bo?1~r~ımanlar~ n~ticesinde a- nevralar 11apılıqor 
sılerın ıstıhkamları cıddı surette ha. ,., 
sara uğramıştır. 

TETANOS SEROıHU 
GÖTÜREN BiR TAYYARE 

Le Bourget, 4 (A.A.) - 380 kilo
gram tetanos seromu yüklU bulunan 
bir lspanyol tayyarf'.sl l\fadrid'den ha· 
reket etmiştir. 
ITALYA NE CEVAP VERECEK? 

Roma, 4 (A.A.) - StcCani ajansı 
bildiriyor: 

Kont Ciano, Fransız büyük elçisini 
kabul etmiştir. Büyük elçiB. de- Cham

Dünkü posta ile gelen "Deyli Meyl,, 
gazetesinin Roma hususi muhabiri ya-
zıyor: 

"ltalga tahtının varisi olan Prens 
Piyedömon ağustosun yirmi biriyle o 
tuz biri arasında yapılacak olan ordu 
manevralarında müdafaa kuvvetleri
ne kumanda edecektir. 36 alay maner. 
raiJa iıtirak edecektir. 

Manevranın bir kısmı, hakiki top 
ı:c tiilck ateşi altında bir hücum ola· 
caktır.,, 

brun, Italyan dış işleri bakanına, ' "· --------------
panyol hadL'ieleri karşısında bitaraf
hftn muhafazasını istihdaf eden bir 
lnglllz - Fransız - İtalyan iptidai an .. 
Jaşması hakkındaki teklifi §if ah en bil-

dirmiştir. B. Ciano, B. de Chamhrunun 
tebliğatından kaydı malumat etmiş ,.c 
Duçe ile görüştükten !ıonra kendisine 
cevaP. vereceğini bildirmi tir. 

inde .,---: 
"Deyli Herald,, gazetes 11~ duğuna göre, Almanya. Ren 1111 it tal' 

sına daha fazla asker gön~ernı;ıtltrf1 
zırlanmaktadır. Bu tedbır, ,,_d'" 
yeniden asker göndermemei'i 

11 ı-' 
• h•taJll blJ tiği dört aylık devrenın 1 

dolay\Siyle alınacaktır. gtrtf'1• 
Şimdiki halde bu işe heınell •""" 

miyecekse de, icap ettiği ~ "1'etlt' 

müsait olduğu takdirde Ren "
11 

ri arttırılacaktır. 
1
,r. ,,,, 

Görünü~ ba\ıtırsa, Alın11~.,,dll<fll" 
kerlerini 1''ransız hududuna ~1 ~f" 
den daha fazla yaklaştırın~ 
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Almanyada seqahat notları 

H~mb;gta sergi 
Bremende kurulan gençlik 
kamplarında hakim olan ruh gece eğlenceleri Kırk •• gun kırk 

·~~--~~-----_..;:~--~~~~~ 

Tenis maçlarına dün 
bahçesinde 

başlandı, bu akşam 
konser verilecek 

tlli.i.hncınyado seyahat eden Türk mu
ıı,._1>llcr arasında buluna" arkada§'Zmız 
""<!Yor: 

~ lic.:nburg, 28 (KURUN) - Berlin
~ kalkan bir tren bizi Hamburga, 
~ lnyanın bu ikinci büyük şehrine 
~it. 1z:?ı. Hamborğda çok iyi karşılan
~ Sttratıe Hanse üniversitesi talebe 
~bil Una götürüldük. Burada bizi ec
~ llı erıe akademik mübadele teşkila
>at ernurlan ve üniversitenin Türki-

• ~enstitüsü profesörü ve talebesi 
~ ~ladı. Pr~fesörü~.yarı türkçe, ya
~. ~anca ırat ettıgı ve '•Ho~ geldi
~~ curnıeıerile bitirdiği nutku dinle-

1' ~ ~ sonra iştiha ile yemeğimizi ye-
~b lirada da sofrada bol ekmek ve 
~ .~ ~uyu içmek ihtiyacımız garson 

~ıaşa verdi. 

~aktin darlığı hasebile yemekten 
~ ?emen kalktık ve şehir içinde 
~l hır ?"1rüyüşten sonra toprağa 
'<. ~enı okul sergisini gezmiye git
tİ)i b' kaç salonu ihtiva eden bu ser 
'r \> ır meslek adamı göziyle serbest 
~ı akitte, uzun uzun gezmek çok fay 
~al'tt olurdu, Halbuki vaktimiz o kadar 
t:~0 

1 
Ve bu yUzden o kadar çabuk ge

q. "11uk ki bu ziyarette ancak böyle 
~ il'ginin mevcudiyetinden haber· 
~ğumuzu iddia edebiliriz. 

~· burgda bugünlerde bir de bey
~! kongre toplnnmı§h. Şehir bu 
~ " dolayısile baştan başa donan
~· her sokağa her milletin bayrak
'ıı ~ılnııştı. Sokaklar da muvakkaten 
ıe:ngre şerefine, kongreye gelen 

"\ b~erin adlnnnı ta.~ıyordu. Bu kon
\ı 1~ garip gelen bir mevzula işti
,~1Yordu. Zira kongrenin iştigal 
~ 1 istirahat zamanlarım nasıl kul-

bah meselesinden ibaretti. Maale
~ alakalı m~vzu hakkında neler 
=!ııı .lc;1JlğUnU ve neler kararlaştmldı 
beı~.1lınfyo!"Um. Yalnız Bcrlinde Ax
t'ııi Iıuıt kampını gezerken bu kong

lı 11 
gençlerin boş zamanlarını fay

' kılnıalan mcselesile yakından 
~ l olacağından bahsetmişlerdi. 
~ :giye attığımız pek uçucu bir na
·İll'!~Sleriyor ki Almanyada halkı 
,, -:ıa çevirmek için pek büyük bir 
~la~ Vardır. Nitekim şehir çocukla
~1 .. 1llerde köylere gönderilmektedir. 
ll).0rıu aileler bu şehir çocukaJnm pan
~ \>e er olarak yanlarına kabul etmek
~ bu çocuklar köy hayatının icap
~~] Uygun ohı.rak ytı ~amaktadrrlar 
'e b-. ar, böylelikle hem dinlenmiş 
~ ~ .. ı de zirai hayatın icap ettirdiği 
~. t! lllelekeleri kazanmış oluyor
~l U. gibi melekelerin iktisabı nas
"lld· 110SYaJist illküsUne göre pek mü-

tt-. 

~ginin bir salonu çocuk bakımına 
~ teilnıiştir. Bu salonda yalnız ço
~ heı~diSinde süte ayrılan mev
~ ırt.ınek isterim. Her okulda ta
ı:..11llt 8Ut kahvaltısı verilmesi için :S: gayret ve cehit sarfedilmiştir. 
~.~936 ders yılında Hamburgtaki 
~ttı talebenin 36,000 i buna iştirak 
~~ l'. Muhtaç çocuklara parti ka
~ }'8.rdnn edilmiştir. Yalnız bu u
!ı:_'UOQ bir sene içinde sarfedilen para 
~arlrtır. Bizim paramızla 50 
~- ll~- . 

t....~l'D-1 • 
~"'ll:ıı. adlin bir başka salonunda tale-
~t.Jğı tasamıftan bahsolun-
~ ·Ben bu salonun yalmz cep
~ ~len büyük levhayı kayıt ile 
~i~ Bu levhada diyor ki: "Ta
) llu blr Alman faziletidir,, 
~l &erginin hazırlanmasında nas
-~ "Sosyalist partisinin büyük his-
~ ~dır, Bu bakımdan sergide en 
~ bq .l'tnen hayatının hususiyetleri

~k bir yer vermi§, ve bugünkü 

Alman köylüsünün folktörü de grafik 
lcr, resimler ve maketlerle pek canlı 
olarak gösterilmiştir. 

Taksim 
Bu sergide yalnız bu teşkilatın ga

yesi kısaca şudur: Almanyada büyük 
bir tabiat aşkı ve sevgisi vardır. Bu
nun için her Alman boş zamanlarında 
kendini tabiatin kucağına atar. 

Çankaya 
kaymakamlığı 

Kırk gün kırk gece eğlencelerinin) 
programına dahil olan tenis maçları s b h 
d?n ~.ağcılık klübünde başlamıştır. Te- en enUV3 ma ZC-
nıs musabakalan dört gün sürecek, cu- , • d k • ı 
martesi günü final müsabakaları yapıla- n 1 n e l şarap ar 

Sırtına çantasını vuran her Alman 
genç, ihtıyar, çocuk hangi ya§la ve iş- Fatıh kaqmakamı 8. 
te olursa olsun bos zamanlarını kırda Ha uk Nıhat ta1Jin edildi 
geçirir. Bu gezintiler bulunulan şehir-
den uzaklara kadar uzanırsa otel pa
rası vermek Iimm gelir. lşte otel ihti
yacından onun sıkıntılarından, mas
raflarından kurtulmak için Herbey
ler kurulmuştur. Gece burada gayet 
ucuz olarak yatarlar ve kendi işlerini 
kendileri görürler. Başlangıçta ı:ahs: 

bir teşebbüs olarak bir şato harabesi 
nin, veya bir manastırın tamirile ku
rulan bu geceleme yerlerine sonraları 
bir çokları katılmıştır. İşte bu gezdi
ğimiz iki salonda da bu yurtların teş
kilatına ait zengin malumat verilmiş
tir. Sergide Hamburgda bulunan açık 
hava okullarının faaliyetine de pek 
mühim bir yer ayrılmıştır. Her gün 
Hamburgda 4,000 talebe bu iş için ça
lışan hususi mürebbilerin nezareti al
tında limanın açıklarında bulunan bu 
kamplara götürülmekte ve orada kum 
ve deniz banyosu yapmaktadırlar. O
rada aynca gençlere faydalı telkinler 
de yapılmaktadır. 

Bu sergiyi gezdikten sonra limana 
gittik. Bu bir alemdir. Dünyanın en 
büyük limanındayız. Bunu baş dönme
den, her an büyük bir sendelemeye uğ
ramadan gezmek ne mümkUn •. Fakat 
ben bu satırlarda yalnız kültür sa.hası
nı anlatacağımdan bu bahsi geçiyo
rum. Liman gezintisinden sonra Ham
burg muallimler birliğinin salonunda 
verilen akşam yemeğine gittik. Neş'e
li bir yemekten sonra gece trenine bi
nerek Bremen'e gidiyoruz. 

• • • 
Bremende yalnız bir bütün gün ka

labildik. Sabahleyin toptan belediye 
dairesine gidildi. Eski belediye daire
sinin tarihi ve ona biti§ik yeni beledi
yenin modern salonları gezildi ve ora
dan müstemleke ve denizler aşırı mem 
leketler müzesine gidildi. Başlı başına 
bir alem olan bu müzelerde iki saat sü
ren gezintimiz hepimiz iC}in pek istifa
deli olmuştur. öğle yemeğinden sonra 
otobüslerle §Chrin dışına ve pek uzak
lara götürüldük. Evvela Sanhattende
ki muallimler kampına gittik. Kamp 
yukarıda bahsettiğim Judgendherber
ge kurulmu§tur. Gayet sade ve ba
sit odalar. Öğretmenler Ustüste dar 
ve tahta karyolalarda yatı:·orlar. Ye
mek odaları, salonları da pek basit dö
şenmiştir. Kampın bulunduğu bu bina 
pek güzel bir ormanın ic;:ine gömülmüş 
tür. Biz oraya vardığımız zaman öğ
retmenler kendi aralarında oyun oynu 
yorlardı. Biz yaklaşınca askerce top
landılar, dizildiler. Bu bavalinin maa
rif müdürü söylediği bir nutukla bizi 
mmtakasının 7,000 öğretmeni adına 
selamladı. Nasyonal sosyalizm ideali
ne temas ederek nasıl bundan önce bü

Bay BalO.k Nihat 
Fatih kaymakamı Bay Haltlk Ni

hat Ankaradaki Çankaya kaymakam
lığına tayin edilmiştir. Istanbulda E
minö~ü ve Fatih kaymakamlığında, 
beledıye yazı işleri müdürlüğünde, be
lediye reis muavinliği vekaJ.etinde bu
lunduğu sıralarda çalışkanlığı, ve dil
rilstlüğü ile kendisini herkese sevdir
miş olan Bay Haltl.k Nihat ya.kında 
yeni vazifesine gidecektir. 

Bay Haltlk Nihattan boşalan Fatih 
kaymakamlığına Sarıyer kaymakamı 
Bay Rauf tayin edilmiştir. Beşiktaş 
kaymakamı Bay Şevket de Adalar kay 
makamlığına tayin edilmiştir. 

Sıcak dalgası 

Dün bir kadın sokakta 
düşüp bayıldı 

İstanbul dün gene çok sıcaktı. Ha
raret derecesi 32 ye kadar çıkmıştır. 

DUn öğleden sonra. Bahçekapıda.n 
geçen bir kadının birdenbire yere dü
şüp bayıldığı görülmüş, hemen ecza
haneye kaldınlmı§tır. Bu kadının Fa
tihte Altay mahallesinde Rüştü efendi 
sokağında 12 numaralı evde oturan Si
vaslı Eflatun olduğu anlaşılmış, teda
visi yapıldıktan sonra evine gönderil
miştir. 

BiR ÇOCUK 
KUYUDA BOGULDU 

Çengelköyünde oturan bahçıvan Hü
ıeyinin oğlu sekiz ya§ında Recep kuyu
ya dü§müş, boğulmuştur. 

ŞEKERCi MI, DOKTOR MU? 
Beyoğlunda Bostanbaşında Hüse -

yin ustanın fırınında yatıp kalkan Hak
kı, Ortaköyde şekerci Cemalden bir has 
talığı için ilaç almış, içmiş, zehirlen -
miştir. 

Hakkı Beyoğlu hastanesine kaldı -
rılmıştır. 

caktır. Bu akşam saat 21 de Taksim 
bahçesinde Şehir bandosu tarafından 
halka parasız konser verilecektir. 

TiYATRO FESTiVALi 
Kırk gün kırk gece programım ha

zrlıyan tertip heyeti tesbit edilen eğ -
lenceleri ve sergileri hazırlamakla meş
guldür. 

Tiyatro festivali 11 ağustos gecesi 
başhyacaktır. O gece Tepebaşı tiyatro
sunda program meddah ile açılacaktır. 
Meşhur meddah İsmetin oğlu Kadri, 
babasının en muvaffak olduğu hikaye
lerden birini anlatacaktır. Meddahtan 
sonra karagöz oynatılacaktır. Evvela 
en eski bir karagözcil perde önünde bir 
muhavere dinletecek, sonra da bir kaç 
kargözcü de tam bir oyun gösterecek • 
]erdir. Ertesi gece orta oyunu oynana -
caktır. Pişekar Asrm, Kavuklu Aliden 
baıka İstanbul tiyatrolarının bütün ko
mikleri bu oyuna iştirak edeceklerdir. 

Bunların başında Naşit, Fahri, Kad
ri. Sait, Muazzez, Rıfkı, Cevdet gibi san 
atkarlar vardır. Naşit arap halayık, Fah 
ri de kocakan olacak, bunlardan başka 
beş kişi zenne olarak bir düğün alayı 

tertip edilecektir. Çift zuma, çift davul 
ve n~ra da oyunların musiki tarafını 
tamamlıyacak, bundan başka köçekler 
de oynıyacaklardır. Bundan başka daha 
bir çok sürprizler hazırlanmıştır. 

Tiyatro "estivalinin üçüncü gecesi 
tül\iata hasredilmiştir. Bu gece de Na -
ıit Nasrettin hoca oyununu oynıyacak-
tır. Bu oyunda Naıit, Halide, Fahri, 
Rıfkı, Cevdet oymyacaklardır. 

Bundan sonraki iki gecede Müsahip 
zadenin Mumsöndü komedisi oyna • 
nacak, bir gece halk operetine, bir ge -
ce de şehir operetine tahsis edilecektir. 

Tertip heyeti fotoğraf sergisi ha -
zırbklarile de uğraşmaktadır. 

Ankarada matbuat umum müdürlü -
ğü tarafından açılan resim sergisinin 
Taksimde milli emlak şirketine ait bi -
nada açılmasına karar vermiştir. Tertip 
heyeti bu sergiyi daha zengin bir şe -
kilde açmak için yeni kolleksiyonlar te
darik etmiştir. Sergi şimdilik altı kısım 
üzerinde tertip edilmiştir: 

1 - Eski Tilrk mimarisi eserleri. 
2 - Türk ilinde eski abideler. 
3 - Cumuriyetin imar hareketleri. 
4 - Yurdun tabii güzellikleri. 
S - Yurdun zirai mahsulleri 
6 - Etnografya. 
Sergi on gün sürecektir. 

ELEKTRiK VE HAV AGAZI 
ÜCRETLERi INECl!.K MI? 

Elektrik, tramvay, hava gazı tarife
lerini tesbit edecek komisyonlar bu ay 
zarfında toplanacaklardır. Tarifelerde 
tenzilat olacağı tahmin edilmektedir. 

Mektep mutıasebecisinin 

duruşması dün başlaaı 
Bundan bir müddet evel Sen Benu-

va mektebi mahzeninde yapılan bir a
raştırmada ruhsatnamesi alınmam13 

fazla miktarda şarap bulunmuş ve bu 
şarapları yaptığı söylenen mektep mu
hasebecisi Pol Barbua hakkında taki-
bata b~lanmıştı. Muhasebecinin mu
hakemesine dün dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Okunan evrakta hadise şöyle hilll
sa edilmişti: 

18/12/ 935 gününde mektebe gelen 
inhisar memurlan, ruhsetname alın

mış ne kadar şarap bulunduğunu sor
muşlar ve 3190 kilo şarap bulunduğu 
cevabını almışlardır. 

Mahzende araştırma yapan memur 
lar ve burada muntazam surette ils
tüste yığılmış odunlardan §Üphelene
rek odunları kaldırmak istemişlerdir. 
Fakat muayene sonunda odunların çok 
usta bir elle arkadaki tahtalara yer
leştirilmi§ olduğu görülmüş, bunlar çe 
kilince gizli bir kapı açılmış ve önün
de bir koridor meydana çıkmıştır. Ko
ridorun iki ta.rafında kilitli kapılara 
rastlan mı§, kapılar açılınca da l 889 
kilo şarapla ayrıca 3110 şişe, altı fıçı 
ve 510 şişe şarap bulunmuştur. 

Muhasebeci 1918 numaralı kanu
nun beşinci maddesinin ikinci fıkrasi
le muhakeme altına alınmıştı. Reis 
Bay Refik sordu: 

- Memurlar geldikleri vakit 3190 
kilo §arap var demlşsinlı. Halbuki çok 
fazla şarap çıktı. 

Pol Barbua şu cevabı verdi: 
- Şarapları Çanakkale Uzümlerin

den yapmıştık. Çok sertti. Su ve şek.er 
HA.ve ederek çoğalttım. Gizli kapıya 
gelince orası aklıma gelmemişti. 

Duruşma araştırma yapan memur
la.rın mahkemeye çağınlmaları ve su 
karı§tırıldığı iddia edilen şarapların 
hakikaten su karıı;ıtmlmış olup olma
diğının tahkiki için başka güne bıra
kılmıştır. 

HAFTA TATiL.iNDE 
ÇALIŞANLAR 

Geçen pazar günü belediye müra • 
kipleri tarafından yapılan yoklamalar • 
da bir çok dUkkan ve mağaza sahiple • 
rinin hafta tatili ve açıp İ§letme ruh
satnamesi almadan dükkan ve müesse • 
selerini açtıkları görülmüş, bunlar hak
kında zabıt tutulmuıtur. 

Belediye reisliği dün §Ubelere bir 
yayım göndermiş, belediye şube müdür
lerinin de pazar günleri mıntakalarıru 

tün vatandaşlar türlU türlü partilere -:--:-~-:--------:-:---------------------------------
bölUnerck parçalanmış bir halde yaşı- lar iki hafta sUrer. Bu iki hafta spor, millet,, diye tercüme edilen bu teşki-

teftiş etmelerini bildirmiştir. 

yorlarsa 300 bin Alman öğretmenin oyun, musiki ve istifadeli konferans- 18.t mensuplan kendilerine mahsus U-
larla gc,..irilir. Bu kamplara devam if · ı B d bir k de çeşit çeşit teşkilA.tlar içinde ve son- ... n armayı gıyer er. ura n amp-

suz bir halde birbirile anlaşamaz ol- ihtiyaridir. Bizim gördüğümüz kamp- ta 20 çadır vardır. Her çadırda 12-15 
ta 30 ögrew tmen vardı. Onlar önu"muz·· - uk tar Y 1 .. d duklarını söyledi. Bu birliği gene nas- çoc ya · aş arma gore ça ır-

yonal sosyalizm yapmıştır. Eskiden de yürüyüş, jimnastik yaptılar ve o- !ara ayrılan bu çocukların başlarında
ilk ve orta okul öğretmenleri arasında yun oynadılar. Yürüyüşte güzel şarkı- ki rehberleri gene gençlerdir, Gençle
a.şılmaz bir duvnr vardı. Bu ayrılık larrnı dinledik. Aralarında ak saçlı ve rin kendi kendilerini yetiştirmesi bir 
şimdi kalmamıştır. Bu birliğa yapmak yaşlanmış olanlar da bulunan bu öğ- prensip olarak alınmıştır. Öğretmen 
ve bundan öğretmenleri hem dinlen- retınenlerin çevikliği, hele musikideki sınıfından pek az idarecisi olna bu teş 
dirmek hem de yeni Ulküye göre talim muvaffakiyetıeri hepimizin büyük tak kilatm hedefi de memleket çocuklarını 
etmek maksatlarile kurulan bu kamp- dirini kazandı. Fazla askerce görünen tabiatin kucağında sade bir hayat ya-

bu disiplinli hayat sayesinde daima şatarak birbirlcrile anlaşmalarını te

Gazetemize girecek 
gençliklerini muhafaza etmesini bilen min etmektir. Servet ve seviye ayrılığı 
Alman meslektaşlarımıza biz de milli gözetilmeksizin buraya köylü ve şehir
marşlanmızı okuduk ve bu kamptan li çocukları ihtiyari olarak devam eder. 
neş'e içinde ayrıldık. Burada sabahları erkenden kalkılır ve 

den sonra da bir milddet şarkılar söy
lenerek va.kit geçirilir ve uykuya van
lır. Biz bu kampa vardığımız zaman 
çocuklar da banyodan yeni dönüyor
lardı. İki yüze yakın 10-14 yaş ara
sındaki çocuğu yalnız bir siyah panta· 
lon giymi§ ve çıplak bir halde gördük. 
Bize şarkılarını söylediler. Onlarla bir
likte kahvaltı ettik. Bize hayatları hak 
kında izahat verdiler. Hepsi memnun 
ve sevinçli idiler. Daha iki gün önce 
de Amerikalı bir grupun kamplarını 
gezdiğini anlatıyorlardı. Buradan da 
Hitler gençlik teşkilatının bir kampı
na ğittik. Bu kampta da 14-18 yq 
arasındaki çocuklar bulunuyordu. Ay
ni ruh, ayni disiplin ve ayni gayenin 
hakim olduğu bu kampm ziyareti de 
istifadeli geçti ve gece geç vakit tek· 
rar Bremeıne vardık. 

Resmi ilanların 
~dt Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

~&: 'Y enipostahane kar,ısında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 

• (165) 

Buradan bin kilometrelerce uzağa kahvaltıdan önce sabah jimnastiği ya
gittik ve orada Jungvalk denilen teş- pılır, sonra herkes temizliğini yapar, 
kilatın kamplanna gittik. On yaşın- çadırını temizler. Sonra gezintiler ya
dan itibaren her çocuk nasyonal sos- pılır. Öğleden sonra bir müddet isli
yalist terbiyesi alır. İşte bu terbiyeyi rahat vardır. Sonra yüzmeye gidilir. 
veren ocaklar da bu kamplardır. "Genç gene spor yapılır ve akşam yemeğin-

Yarın sabah erkenden Düsseldorfa 
gidiyoruz • 

• • 



4 - KURUN 5 ACUSTOS 1936 

r==- -Olkemizde 1 

Bir hastahanenin 
eski an bar memuru 
1 aburcu eallenler in pa .. 
ralarını alıkol}maktan 
geniden hakgerinde 

Kiiltiir lşleri 
Filistinde 

Yabancı diller 
O Peil oi bor utar ına tecavüz 
niversıte profesörleri 

bir Lektür devam ediyor genı 

hazırlıgorlar 

Üniversiteye bağlı yabancı diller 
okuluna devam eden talebenin yıl so
nunda yapılan imtihanlarda muvaffak 
olamadıkları görülmektedir. Üniver-

1930 yılında Hasekinisa hastahane- site idaresi bu durum etrafında tet
si anbar memuru iken, hastahaneden kikler yaparak sonucu Kültür Bakan
taburcu edilen ve başka suretlerle g~- lığına bildirmiştir. Bakanlık bu okul
den bazı kimselerin para ve sair met- )ardaki talebenin daha ziyade istifadç 
rükatını alıkoyduğu iddia olunan Şev- edebilmesi ve yetişmesi için okulların 
ket, ilk duruşma safhaları sonunda müfredat programlarile okutulan ki
beş yıla mahkum olmuş, temyiz, bu taplar üzerinde tetkikat yaptırmıştır. 
kararı bozmuştu. Bu okullarda okuanan Frans adlı lektür 

Fili tinde muhaberata tathik edi
len şiddetli santöre rağmen ihtilalci-[ 
ler tarafmdan petrol borularına yap:• 
lan büyük tecavüzlere dair Berut , .e 1 
Şam tarikiyle birçok ren! haberler gel
mektedir. Son vaziyete göre ihtilalci
ler petrol mıntakasına ve Cesrülme
cami civarına dördüncü ve beşinci bir 
tecavüz daha yapmışlar ve petrol be· 
rularını dinamitle tahrip etmişlerdir. 

Bu yüzden her tarafın bir petrol ça· ı 
muru halinde bulunduğu bildirilmek
tedir. 

Erdiindeki İngiliz !cuvvetleri ku
mandanı Peyk paşa had!ı;:e mRhalline 
bizzat gitmiş ve idare ettiği çarpışma. 
lar kanlr bir muharebe şeklinde ol

İstanbul ağırceza hakyerinde dün kitabı yerine Üniversite profesörleri 
yeniden celse açılmış, bu husustaki ta.rafından yeni bir lcktür kitabının 
bozmıya uyulmu~tur. Ve bozma esası- yazılmasına karar verilmiş ve hazır

na göre, bazı noktalardan yeniden te :- lıklara ba§lanmıştır. Yeni kitap ders muştur. 

kikat ve tahkikat yapılmak üzere, du- yılı başına kadar tamamlanmış ola- ,;;;;;;;:;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;. 
ruşmarun devamı, başka güne bırakıl- caktır. ı M E K T E p L E R 1 
mıştır. Mekteplerde nakiller 

APARTIMANLARDAKI 
SICINAKLARDA TADİLAT 

YAPILAMAZ 

Yeni yapılan ev ve apartımanlarda 
sığınak yapmak mecburidir. Inşaat 
bittikten ve belediye mühendisleri ta
raf mdan bu sığınakların kat'i sonu 
yapıldıktan sonra ev ve apartıman sa
hiplerinin sığınaklarda tadilat yaptık
ları ve buralarını bazan mutbak, ha
zan çamaşırhane olarak kullandıkları 
görülmüştür. 

Belediye bundan sonra sık, sık tef
tişler yaparak sığınaklarda tadilat ya 
panla'r hakkında kanuni yollara ba§ 
vuracaktır. 

iPEK SANAYiCiLER/ 
TOPLANTISI BiTTi 

İpek sanayicilerinin iştirakleri ile 
yapılan toplantılar bitmiş, alman ka
rarlar bir rapor halinde tesbit edilmiş
t ir. Rapor, yakında Vekalete gönderi
l~ccktir. 

ESNAF CEMiYETLERiNDE 
İstanbul Esnaf cemiyetleri reis ve 

t mumi katipleri önümüzdeki hafta i
.inde umumi bir toplantı yapacaklar, 
cemiyetlerin ihtiyaçlarını görüşerek 

~imdiye kadar hazırlanamıyan bir ni
zamname yapacaklardır. 

FINDIK PIY ASASI 
Giresunda fındık piyasası açılmış, 

iç fındık 48 kuruştan satılmıştır. Re
kolte 300 bin çuval olarak tcsbit edil
miştnir. Rekolte az olduğundan fiyat
ların yükseleceği umulmaktadır. 

FECi BiR KAZA 
Düı\ sabah Adadan İstanbula gelen 

Hikmet kaptanın idaresindeki Bağdat 
vapuru k't>prüye yanaşırken halat atan 
tayfa Ahmet iskele ile vapurun arasına 
düşmüş, ezilmiş, Cerrahpaşa hastane -
sine kaldırılmıştır. 

Ahmedin hayatı tehlikededir. 

Fazla 
Cilt 

İlk okul öğretmenleri arasında ya
pılacak nakilleri tesbit etmek üzere 
bir komisyon dünden itibaren kültür 
direktörünün başkanlığı altında top
lanarak çalışmıya başlamıştır. 

Bu yıl 300 kadar öğretmen yerleri
nin uzaklığını ileri sürerek nakil iste
mi§lerdir. Bu öğretmenlerin arzuları 
imkan nisbetinde yerine getirilmeğe 
çalışılacaktır. 

Kültür Bakanı bek/eni qor 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 

killtür ~şlerinl tetkik etmek üzere Es
kişehire gitmiştir. Bay Bakan Eskişe
hirden sonra İstanbula gelerek şehri
mizin orta okul ve üniversite ıslahati
le yakından meşgul olacaktır. 

Kültür direktör ünün 
tetkik ler i 

İstanbul külütr direktörll ve mua
vinleri dün öğleden önce çocuk kam
pına giderek kampı tetkik etmişler, 

Mühendis okuluna 
girme şartları 

Okul Gümü;~suyundadır. Kayıtlar 
her yıl bir eylüldan 22 ey!Ula kadar 
yapılır; 22 eyllıldan sonra yapılacak 
müracaatar kabul edilmez. 

Okula yazılmak l-;tiyenlerin: A) c. 
kul şahadetnamesi. B) Dilekçe. C) Nü
fus kağıdı. E) Aşı kağıdı ,·e sıhhat ra
poru ile müracaatları lazımdır. 

Sıhhat raporundan başka ayrıca 
okul direktörlüğü doktoru tarafından 
da talebenin muayene edilme.si şart

tır. Para.sız yatılı olarak alınan talebe 
bir yıl sınıfta kalırsa parasız leylilik 
hakkını kaybeder. 

Birinci sınıfa girecek talebenin 
yaşları da 25 ten yukarı olmıyacaktır. 

Çinili H an 
öğleden sonra da Çamlıca ve Üsküdar Gümrük müdüriüğü yen i 
semtindeki okulların vaz~etlerile meş b . . · d 
gul olmuşlardır. ınaya teşr ın ıevvel e 

Romangaqa qezinti taşınacak 
Talebe birliği ' tarafından üyeler a- Gümrük müdürlüğünün Çinili rıhtım 

rasında bir Romanya gezintisi tertip nına taşınması için icap eden hazırlık
edilmiştir. Geziye şimdiye kadar 70 lar ancak birinci teşrinievvelde bitiri
ten fazla talebe kaydolunmuştur. Ka- lecek ve bu ay içinde yeni binaya taşı
yıt bir iki gün daha devam ettikten nılacaktır. 

sonra gezintinin programı hazırlana- Gümrük idaresi Çinili Rıhtım ba-
caktır. nında yapılacak tadilat projesini ha

ÇOCUKLAR ARASINDA 

Fatihte lskender paşa mahallesinde 
Arpacı hanında sakin 15 yaşında Hü
seyin ile arabacı Şükrü'nün oğlu 14 
yaşında Salahattin kavga etmişlerdir. 

Salfıhattin çakı ile Hüseyin'i belin
den yaralamıştır. 

GÜMRÜK UMUM MÜDÜRÜ 
Gümrük umum müdürü Bay Mah

mut Nedim bir ay mezuniyetle şehri-

zırlamaktadır. Proje on güne kadar 
bitirilecek ve münakasaya konacaktır. 
Yeni gümrük binasında komisyoncula
ra da bir oda ayrılacaktır. 

GÜIURlJK AMBARLAR/ 
Gümrük anbarlarmın liman idare

sine devri ~i etrafındaki hazırlıklar 

bitmiş, devre başlama günü on ağus
tos olarak kabul edilmiştir. Bugün, 
bütün anbar ve antrepoların devrine 
başlanacaktır. 

mize gelmiştir. __ K_O_D_l_K_ô_Y_ü_N_D_E_K_O_N_S_E_R_ 

Kadıköy Halkcvinden: 
8 Ağustos 936 cumartesi akşamı 

ıaat 20 de Evimiz Koralı tarafından 

radyoda bir konser verilecektir. 

KONSER PROGRAMI 

1 - Istiklal marşı (Bay Zeki) 

2 - Sabah olur (Halk türküsü) M. 
Huliısi Öktem 

3 - Şu gelen kimin kızı (Urfa halk 
şarkısı) 

4 - Yayla Konservatuvar orijinal
lerinden 4 ses için armonileyen M. 
M. Hulüsi Öktem 

5 - Baharın gelişi (Rus şarkısı 
!ppolitov) 

6 - Çoban korosu Schubert tvanof 
7 - Büyük Önder Schubert 

Geçmiş K ur unlar 
5 Ağustos 1923 

Klerans Terras 
ESRAR] 

-~~-------------..-------------------------------------------------------~-----------------------~-J Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
l-leyecan lı Maceraları 

_,,.,---
Y:Z:U: 7"'Arnauld Zatopin-- .._ __ S - - - Çevirer. : Jl.lı· 

- Kederli zamanlarında size hiç bir - Tabii. Bir kaç kişi gelirdi. J)ı' 
itirafta bluunmadı mı? daima kendisini tayyareye bindirtıl 

- Hayır ,hiç bir itirafta bulunmadı... isterdi. Fakat, siz de bilirsiniz, 
Ha ı Evet .. Bir gün: imkan yoktur. Filo şefi buna ınil59 

"Ceyms'çiğim, dedi, hayat bazan etmezdi ... 
A k d l d bazısını t çok karışıktır .. Ne iyi olurdu seni daha - r a aş arınız an 

evvel bulsaydım!,. mıydı? 
Bu sözlerinden, onun eskiden ev - - E\·et, uvaktan. Ha ! Yalnız blf 

nesi ile tanısırdı: V ılyam Bron. Bil lenmiş olduğunu zannettim: Kocası -
cuk benim en iyi arkadaşımdır. Bir başka yerde yaşıyor da Betsi bu cihet -

ten bazı güçlüklerle karşılaşıyor, diye yanımızdaki masada oturmuş 
düşündüm. mek yiyordu. Benimle konuşınağs pt. 

- Yanınızda bir erkelcten bahsetti · ladı. Ben de kendis.ne Betsiyi ti 
ği oldu mu hiç? mak mecburiyetinde kaldım. 

- Bir iki kere bana Edvards ismin- - Vilyam Bron, mu? Hani şıı. 
de birisinden bahsetti. Kendisinin işle . yik türbini icat eden mühendis~ 
rini takip eden bir adammış .. Arada sı- aletle motörün tazyikini daima t11 

rada görüşürlermiş .. Ona karşı ufak bir faza etmek kabil oluyor. 
- E vet. Görüyorum ki hıidiscle sevgisi var gibiydi.. 

_ Bu adam Londarada mı mulunu • haberdarsınız. Fakat Vilyanl 
yalnız bunu bulmuş değildir. 13,r 1 
icadı daha vardır ki hiç bahsedil~ 
miştir. , 

yordu acaba, biliyor musunuz? 
- Evet, öyle zannediyorum. 
- Edvards ismi bir küçük isim. Soy-

adı neydi acaba? 
- Ondan yalnız bu isimle bahseder

cli . 
- Betsi Hogart'ın dostları arasında 

si1in tanıdıklarınız kimlerdi? 
- Hiç birini tanımıyordıım .. . Ben 

Klerans Terrasa gittiğim zaman Betsi'
yi daima yalnız bulurdum. 

- Ara sıra kederli göründüğünü 

söylemiştiniz. Siz onun bu endişeli du
ruşuna ne sebep düşünebiliyorsunuz? 

- Hiç bir sebep bulamazdım. Ken
disine bazı şeyler sormak istediğim za
man lafı hemen değiştirir, öyle neş'eli 

bir hal alırdı ki insanın bütün iradesi 
elinden giderdi.. Bununla beraber, bir 
endişesi vardr, bu muhakkak ... 

- Belki para sıkıntısı vardı.? 
- Hayır. Betsi oldukça zengindi. 
- Fakat, onda pek fazla bir şey bu-

lunmamış. 

- Zannedersem parasının çoğunu 

bankaya yatırmıştı. 
ikimiz de sustuk. Ceyms Rid alnım 

avuçlarının arasına almıştı. 

- Zavallı Betsi 1 diyordu. 

III 
Ondan öğrendiklerim tahkikatımı 

ilerletecek mahiyette bir şey değildi. 
Gitmek için ayağa kalktım. 

- Katilin bulunamıyacağından kor 
kuyorum, dedi. 

- Niçin bulunamasın? Ben bu vak · 
anın peşini bırakmamağa karar ver -
dim. Belki de bir ip ucu bulacağım. 
Benim tahkikatım bilhassa Betsi'nin 
etrafındakiler hakkında olacak. Bana 
yardım edecek malumat verebileceği
nizi zannetmiştim. Fakat görüyorum 
ki dostunuz konuştuğu erkeleri size 
tanıtmaktan çekinmi§ .. Bunda kendi -
sini haklı görüyorum ... Çok ihtiyatlı 

davranmış .. Beraber sokağa çıktığı -
ruz olur muydu? 

" 

- Bazı bazı.. Riçmond tarafların • 
da otomobille dolaşırdık. Ben işte ol
duğum zamanlarda Brikston tayyare 
meydanına beni görmeğe gelirdi. 

- Demek askersiniz? 
- Evet, tayyare mülazımı. 

- İçeri girmesine müsaade eder 
ler miydi? 

- Şüphesiz, hayır. İnzibat çok sı · 
kıdır, bilirsiniz. Beni civardaki bir 
lokantada beklerdi. Serbest kalınca 1 

giderdim, beraber yemek yerdik ... 
- Bu lokantaya tabii tayyareciler de ı 

gelirdi? 1 

- Kendisini görebiliyor musurıııl 
- Maalesef göremiyorum. 1./t 

daha da göremiyeccğimi zanned · 
rum. Çünkü ortadan birdenbire ~ 
boldu. . J 

Bu sorguları daha ileriye götil• 
istemedim. Ceyms Rid'e soracaıd' 
belki kendisine tuhaf gelebilirdi. ~ 
için, bu kadarını kafi gördüm. . 
tekrar gelip başka şeyler sorabilı f 

öğrendiğim bir şey olursa 
kendisine bildireceğimi vaadedere~ 
rıldım. 

Elimi sıkarken: 

- Ben sizin yerinizde olsaydıtıl 
di, her şeyden evvel Betsinin b(:)yl' 
dişeli bir şekilde bahsettiği bu E~,J 
denilen adamın ki.o olduğunu -öf 
meğe çalışırdım. • / 

- Hakkınız var, dedim. Bu a 
kim olduğunu öğrenmeğe çalışacl 

Eve geldim ve çalışma odam• 
pandım. Kendimi bir kanapeni~. ~ 
ne attım, pipomu yaktım ve duŞ 
ğe başladım. 

Bu Ceyms Rid bana toy bir d~ 
kanlı gibi görünüyordu. Betsi ııog' 
ağlarına yakalanmıştı. Kadını se\'iY 
şüphesiz. Bu muhakkak. Fakat bıl 
karşılık görüyor muydu, görtıl 
muydu? Bu da başka meseleydi: .. ~ 

Belki de Betsi, bu kabil bütii11

1
, 

dınlar gibi, bu genç mülazımla eğ 
yordu. Betsi bana daima karşıs1119 

/ 

çıkanın kollarına (}üşecek bir kad'~ıı I 
rak görünmüştü. Bir erkeğin zerıgı 1 
ması Betsinin sevgisini kazanına1' 
kafiydi. ~ 

Fakat şimdi bambaşka bir t' ~ 
tahayyül etmeğe başlamı~tım. ~ıı~ilt 
kiden düşündüğüm Betsiden bU5 

ayrı b!r cehre idi. . j 
. till1 ,; Betsi Hogart'ın asıl şahsıye. r:~ 

renmek için Skotland Yard'dakı ~ 
dosyasını tetkik etmek lazımdı· 1' 
burada bana bir ip ucu verebile'' 

şey de bulurdum. dl 
Vak'a yeni bir safhaya giriyor\C (, 

ben hk beklemediğim daha bir ço ~ 
.~ aı.ıf1'· "' 

terle k<ırşılaşmağa hazırlanıyor ğ' r-
iesi günü Skotland Yard'a gitme 
rar verdim. f 

"Zat fişleri" işi ile meşgul oJallf ~ 
muru tanırdım. Eline bir iki ı;ra bil' 

"t 1 
tırdım mıydı Betsi Hogart'a aı tn 
polis raporlarım istediğim gibi ıc:jr (ı 
rabilirdim. Belki bu raporlardatı ) 
öğrenecektim. ( A rkas:_/ 

Fen, senelerle sık sık yapı 
lan makiyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
bi hallerde cilt Biocel tabiı 

edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği, gü 
zelliği ve yumuşakhğı iktisaı 
eder. 

Bomonti fabrikası amelesinin 
kumpanya müdüriyetine ı:crmi§ ol- .~ Laypçig Sonbahar Panayırı 

Bu kıymetli cevher, Viyano w 

niversitesi profesörü doktor K. Ste 
jskal tarafından h'1sus! bir usul da -
iresinde genç hayvanlardan istihsa
le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
pembe rengindeki Tokalan kremi 
terkibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel kullanılmakla, 

sız uyurken cildin zayıfla . duklan teklifler bir rııukabil teklif 1 

mış ve solmuş adalelerini ı listesile reddcdilmüı olduğundan 1 
diinden itibaren amele grev il<itı ct-sıklaştırır ve beş.::reyi bes · ı 

1 

mi§lerdir. 1 
.cı ve gençleştirir. Sabahleyin be · ,.. • • 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalon lstanbuldaki ltıgiliz askeri ida- 1 

30 Ağustos 1936 dan 3 Ey ' fı 1936 Y' 
kadar devam eden 

NUMlJNE PANAYIRI He .. rf
y API PAN A VJRl 1~ 

Sizi saygılarımızla davet ede. iz. 
kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz • resi lüzumsuzluğu hasebile, /ngiıte
latıcı ve mukavvidir. tşte bu suret · reye naklinden bir fayd.a um1ılm1{- 1ı· 
le makiyajtı ve solmuş bir ten ye . v~u. eşyasını bir buçuk milyon ıi- M a • u m at a 1 m a k i ç i n "' 

t t Ah-nl ve cazip bir &ilzellik tabakasile raya sa mı~ ;r. 

1

1 Türikye fahri mümessili mühendis H. Zeckser İstanbul - Ga:.,1

1
a
1
ta ... ..,..r 

kuşanır. •--------------..- ~WI••••• Münib Hanı müesaeaeaine müracaat ediniz. 1 
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Mersinli Ahmet dünya 
üçüncülüğünü aldı 

Bugün karşılaşacağı iki rakibini yenerse 

Dünya ikinciliğini alacak 
(tJstyanı ı incidt!) J 

~e .tabii mağlup sayıldı. Mustafanın 
llıın incinmesi yüzünden bundan 
~ki müsabakalara devam edemi
ı:cği sanılıyor. Kendisi derhal has 
iıııdı an.eye kaldırılarak tedavi altına a
~ · Burada Mustaf a'yı muayene e
ltı, doktor Mustaf a'nın istirahate 
ıl)llhtaç olduğunu söylemiştir. Bu va
~ karşısında müsabakalara iştirak 
~le Yecektir. Olimpiyat mahafilinde 
l>i beğenilen ve takdir edilerek şam
~Onluk namzetleri arasında görülen 
bıı Yiik Mustaf a'nın başından geçen 
~kaza burada herkesi çok müteessir 
~§tir. Finlandiyalı ile karşılaşan 
tıı. k da hasmına kendi oyunile ve 

la Yenildi. 

ÇOBAN DA YENİLDİ 

~~Ülı\i.n üçüncU talihsizliğile Çoban 
~h edin maçında karşılaştık. Çoban 

nıet, bugün öğleden sonra karşı-

8;,. &por müsteşarlığı 
kurulacak 

~ Ankaradan bildirildiğine göre Türk 
~ r~nu inkişaf ettirmek için maarif ve
'lıb~ıne bağlı bir spor müsteşarlığı te
~CiüŞilnülmektedir. 
Oliıt,.'13u fikrin tatbikatına sporcularımızın 
~ Piyatlardan dönüşünden sonra baş
~ı muhtemeldir. 

~lMA.NYAJAPONYAYIYENDl 
~Akşam yapılan diğer güreş müsaba
a~~tında Japonya Almanyaya mağlüp 

·ak tasfiyeye uğramıştır. 

J:°löRE MOSABAKALARINDA 

~b leadınlar arasında yapılan flöre mü
is/kasına Bayan Halet ile Bayan Suat 
dt ıraıc etmişti. Bunlardan Halet çekil -
bb· Suat yaptığı müsabakalarda iki ga -

1Yct ~azanmışttr. 

İLR: FLöRE MüSABAKALARI 

~rlin, 4 (A.A.) - Erkekler ara
' ?ttacaristan - Avusturya, ~8 

bere kalmı§lardır. 
~ ~a; 12-4, Arjantine galip, Al
~a: ı~. Belçikaya galip, İtalya: '-=' Amerikaya galip. 

1 efrika No. 20 

!aştığı Almana karşı çok hakimdi. !
kinci dakikaya kadar biribirlerini de
nemekle vakit geçiren güreşçilerden 

Çoban Mehmet rakibine bir oyun yap
mak istemiş fakat bu oyunun netice
sinde Almanın altına düşmüştür. Ü- ı 
çüncü dakikada Çoban Almanın altın
dan kurtulmak için yaptığı bir oyunla 
mağlup oldu. 

Çobanın oyunu kaybetmesi kendi o
yunu neticesidir. 

Akşam yapılan maçlarda ise Anka -
r:ılı Hüseyin Amerikalı rakibine yenil -
di. 

Çoban Mehmet ve diğer güreşçi -
terimiz de yaptrklan son maçları kay -
bederek tasfiyeye uğradılar. 

BUGONKU KARŞILAŞMALAR 

Bugün Greko Romen güreşlere baş

lanacaktır. Bu müsabakalarda kazan -

mamız ihtimali çok azdır. 

FUTBOL MAÇLARINDA 
Almanya ile karşılaşan Lüksenburg 

futbol takımı mağh1p olmuştur. 

KADINLAR ARASINDAKI 
DiSK 6/VSABAKALARI 

Berlin, 4 (A.A.) - Kadınlar ara
ınnda yapılan disk atma müsabakala
rının kat'i neticeleri: 

Birinci: Mauermayer (Alman). 47. 
63 metre. Y<'ni bir olimpiyat rek'lru. 

lkinci: Wajsovna (Lehistan), 46,22 
metre. 

Üçüncü: Mollonh:ıuer (Almanya). 
39.80 metre. 

Dördüncü: Nakamura (Japon), 37. 
87 metre. 

Beşinci: Minechimna (Japon), 37. 
3::> metre. 

GOLLE VE HAL TER FiNALi 

Berlin, 4 (A.A.) - Yan ağır sıklet: 
Birinci: Hostin (Fransa), develope, 110 
kilo, arraşe, 117,50 kilo, epole 145 kilo. 
Yekun 372.5 kilo. 

ikinci: Deutsch <Almanya), deve -
lope, 105 kilo, arraşe 110 kilo, epole 150 

kilo. Yekun 365 kilo. 
üçüncü: Vasıf İbrahim (Mısır), de

velope, 100 kilo, arraşe, 110 kilo, epole, 
150 kola. Y eklin 360 kilo. - -

YA"Z.A N: KADiR.CAN KAFLI 

~d 
'Cce bir takım çapkınların sarkıntılık 
'1c~crinden korunmak için senin arka
tid '&•nı kabul etmiş. Karşılıksız bir sev 

en n b e çıkar? Bunu unutmalısın 1 
Cdi. 

~t-..... İyi söylüyorsun ya, bu kadar iyi 
c•ıc· ili hı 1 bir arkadaşlıktan sonra onun be-

'" ralcrrıasma nasıl sebep olabiliyorsun. 
'-oğru mudur? Belki beni sahiden 
llıitt. 1Yordu, yahut henüz iyice sevme -
~~· fakat sevecekti; aevmeğe başla -
,. · Likin sen araya girdin. O zaman 
'ttı~ beğeniyordu, bir çok gençler ara
~tı: beni seçmişti. Onunla anlaşa -
., · lialbuki sen daha iyi tesir hı -
11ııft , · Sonradan seni daha çok beğen
'~ ~.alı. Sen araya girmemiş ol yadın, 

ız ... 

~ •lıraımıı ve kısık bir hal al • 

Kesik kdik öksürdü. 
Aziz onun bir balmumu haline ge

len yüzüne, ince ve bükülmüş gibi du
ran vücuduna baktı. Bütün kalbile acı -
dr. 

öksürük bitince ölgün bir sesle de
vam etti: 

- Artık benim için hiç bir şey kal • 
madı. Bunları bile söylemeye hakkım 

yok .. Mes'ut olun! .. Allaha ısmarladık!. 
Ayağa kalktı. 

- Kardeşimi 

Aziz onun koluna girdi. 

Genç kızın sahiden onu sevmediği -
ni, sevemiye::eğini, sadece bilmeksizin 
bir çocukluk yaptığını ve işin bu dere
ceye vaaracğmı bilmediğini anlatmağa 
çalıştı. Fakat bütün çalışmaları fayda -
ıu:dr. 

Hasta, delikanlı susuyor ve ara ırra 

Amcrikadan Bcrline olimpiyat yüzme 
nıüsabakalarıno girmek içiıı gelen Ma

ri Kiber "bir giizcllik ve sıhhat,, 
pozunda 

Boğaziçi mehtap sefası 
Şirketi Hayriye tarafından tertip o

lunan Boğaziçi mehtap safası dün ge

ce yapılmış ve sabaha kadar devam et

miştir. 

Akşam saat 19,30 da Köprüden kal

kan Şirketi Hayriyenin iki vapuru ışık

larla donanmıştı. Vapurlar Boğaz su -

formda, yanlarında bir salla beraber, 

dolaşmışlar ve halk, geç vakte kadar, 

çok hoş bir surete eğlenmiştir. 

kesik kesik öksürüyordu. 
Azizi asıl üzen onun bu öksürük -

leriydi. 
En yakın taksiye işaret etti. Hasta 

delikanlyı hemen hemen zorla içeri al
dı: 

- Seni eve götüreyim. Kendine acı -
mıyor musun? 

Dedi. 
- Acımak mı? .. Artık niçin yaşıya -

cağım? 

- Demek ki bütün bunlara ben se
bep oluyorum, öyle mi? 

Derin derin göğüs geçirdi: 
- Yok .. Böyle söylemeye hakkım 

yoktu. 
Böyle söylüyordu ama, sesindeki 

mana tamamile tersineydi; eski görüş 
ve anlayışının değişeceğini açıkça anla
tıyordu. 

Dedi ki: 
- Kardeşim, belki o beni seviyor, ya

hut beğeniyor. Fakat benim de sevdi -
ğimi nereden biliyorsun? Karşılıksız bir 
sevgiden ne çıkar? Mademki senin ü -
zülmene biricik sebep benim aranıza 

girmemdir, çekiliyorum. istiyor musun. 
bundan sonra ondan uzaklaşayım. 

Hayretle arkadaşının sözlerini din
liyor ve gözlerinin içine bakıyordu. 

S -KURUN 5 AGUSTOS 1936 

Dün yapılan diğer müsabakalar 

Owens bir harika! 
Uzun atlamada 8,06 metre ite 

yeni bir dünya rekoru kırdı 
200 metre koşuda 21,01, 400 metre koşuda da 

42,04 ıle birıncilıklari kazanaı 

Berlin, 4 (Hususi) - Bugünkü o -
limpiyat maçları dünden daha şiddetli 

ve heyecanlı idiler ve bundan dolayı o
lacak ki yeni dünya rekorları yapıldı ve 
bir çok müsabakalar da neticesiz kaldı. 
Hatta polo müsabakaları bile bir gün -
de neticelenemiyerek önümüzdeki per
şembeye bırakıldı ve bugün her ne o -
!ursa olsun bu müsabakalara bir neti -
ce, bir final verilecektir. 

Futbol maçları ile eskrim müsaba -
kalan da tekrar edileceklerdir. Bugün 
en büyük bir muvaffakiyetle yine bir 
altın madalya alan Amerika zencisi ve 
Ohio üniversitesi talebelerinden Owens 
olmuştur. Owens uzun atlamada 8,06 
metre atlıyarak yeni bir dünya rekoru 
kurmuştur. ikinci gümüş madalyayı 

Alman Hong 7 ,87 ile, üçüncü bronz ma
dalyayı da Japonyalı Tahima 7,74 met
re ile kazanmışlardır. 

Diğer altın madalyayı bugün kadın
lar arasındaki disk atmada Alman Mau
rermeyer 4 7 .63 metre ile, ikinci gümüş 
madalyayı Polonya 46.22 metre ile, Ü -

çüncü bronz madalyayı da Almanya 
Mollenhaucr 38.58 metre ile kazandı -
lar. 

Maurermeyer kendisinden bir iki 

dakika evvel Polonyalı Wajsova'nın 

kurduğu 44,69 metrelik olimpiyat re -

korunu kırmıştır. 

400 metre koşuda da yine Amerikalı 

Owens 42,04 saniyede birinci, Kanada 

52,06 saniyede ikinci ve 52,06 saniyede 

de Filipin üçüncü gelmiştir. 

5000 metre koşuda birinci İtalya 

15,01 dakikada, ikinci Danimarka 15,28 

dakikada ve Amerika 15,44 dakikada ü

çüncü gelmiştir. 

200 metre koşuda yine Amerikalı 

zenci Owens 21,01 saniyede birinci, 

21,08 saniyede Meksika ikinci ve cenu

bi Afrik.ı üçüncü gelmiştir. 

800 METRE 

FLöRE: ERK.EKLER DöMIFINAL 

İtalya: 13 - 3 Avusturya ya galip; 
Fransa: 12-4 Alman yaya galip. 

KADINLAR ARASINDA 100 MET • 
RE KOŞUSU 

Kadınlar arasında yapılan 100 met
re koşu finali: Birinci Stephcns, olim • 
piyat şampiyonu 11 sııo saniye. ikin • 
ci: Walasiewic2, 11 7/ 10 saniye. Uçüıı
cü: Krauss, 11 9110 saniye. 

MANiALI 400 METRE FJN.AU 

Birinci: Hardin (Amerika), olim • 
piyat şampiyonu, 52 4110 saniye. ikin· 
ci: Loaring 52 710 saniye. 

Üçüncü: White 52 8110 saniye. 

FUTBOLDE JAPONYA ISVEÇE 

GAUP 

Berlin, 4 (A.A.) - Futbol müsaba • 
kasında Japon takımı, 3-2 İsveç takımı-

nı yenmiştir. 

Bu netice, büyük bir heyecan uyan

dırmıştır. Çünkü birinci haftaymm so • 

nunda vaziyet şöyle idi: İsveç, 2 Japon

ya O. 

KAYIK YARIŞLARI YAPILAMADI 

Kiel, 4 (A.A.) - Fırtına yüzünden 

olimpiyat kayık yarışları, başka bir gü

ne bırakılmıştır. 

Kiel, 4 CA.A.) - Olimpiyat kayık 

yarışlarının başlaması münasebetile eV"' 

velki gece Kiel limanı fevkalade donan

mıştı. Bcrlinden gelmiş olan olimpiyat 

meş'alesi, Hanse adındaki eski bir ge -

minin çanaklığında yanıyordu. Ondine 

ve Naiade vapurlarının direklerine 26 

milletin mürettebatı, Alman amiralleri

nin ve bir çok ataşenavallerin huzuru 

ile olimpiyat bayrağı çekilmiştir. 

Nentune isimindeki İngiliz kruvazö

rü, Kici limanında demirlemiştir. Bu 

kruvazör, Scapa Flow'da batmış olan 

Hindenburg ismindeki Alman zırhlısı-

Birinci Woodruff 1 dakika 52 9110 nm çanını getirmiş olup Alman do • 

saniye, ikinci: Lanzi 1 dakika 53 3110 

saniye, üçüncü: Edwards 1 dakika 53 

6110 saniye. 

- Sahiden söylüyorum. ister misin? 
- Fakat ... Büsbütün konuşmamak, 

olur mu? Yalnız ... 
- Anlıyorum, onun sevgisine kar -

şılık vermeyim, öyle mi? Peki. Böyle 
y<ıpayım. Zaten sevmiyorum ki karşılık 
vereyim. 

Arkadaşı hem seviniyor, hem de he
men kabul etmiş görünmek istemiyor -
du. 

Ayrılırken Adolfun eli sıcak ve kuv
vetliydi, 15l:in Azizin eli soğuk ve can· 
sızdı. 

Pavla bir türlü Türk delikanlısının 
çekingenliğine bir mana veremiyor, o

nu neş'esiz görrlükçe kendi neş'esini de 
kaybediyordu Buna rağmen şarkın bu
lutsuz ve deriıı röklerinrlen, parlak gti· 
neşindcn, yıld•zlı ve ılık gecelerinden 
uzun uzun bahsettiriyor, İzmir hakkın
da hiri;brinin ardından sorgular yağ -
dmyordu. 

- O:asmr görmeyi o kadar çok isti
yorum kil .. 

Diyor, sonra bir çocuk gibi deli -
kanlrva eo1rJhr:"1: ilave ediyordu: 

- Hatta orada yaşıyanlara imreni -
yorum ... Orada Avrupalılar da bulunu
yor, değil mi? Almanlar da vardır. Bel-

nanmasına iade edecektir. 

Bir İtalyan kruvazörünün gelmesi 

bek len ilmektedir. 

ki Türklerle evlenmiş olan Al~an ka • 
dınları da bulunur. Eğer onların eı • 
teri de senin gibi mert ve iyi kalpli ise· 
ler, hiç şüphesiz pişman değildirler •• 
eyle değil mi? 

- Evet .. var .. Fakat ne de olsa, in • 
san bir yabancıya kolay kolay gü • 
venmemeli ! .. 

- Yani ben de sana güvenmeyim 
mi? Bunda yanılıyorsun işte! Dünyada 
güvendiğim ve güvenebileceğim bir a • 
dam varsa, o da sensin, Aziz!.. Bütün 
ailem de benim gibi düşünüyor. Yoksa 
orada Avrupalıları sevimli bulmazlar 
mı? 

- Böyle bir şüphe aklına hiç gelme
sin! Hatta daha çok saygı gösterirler. 
Türkler her şeyden önce misafiri seven 
insanlardır. 

Genç kızın sözlerinin manası pek •· 
çıktı. Hatta daha ileriye doğru büyük 
bir hamle yaparak nişanlanmayı teklif 
etti. Aziz bunun karşısında şaşırmadı. 
Çünkü beklemiyor değildi. Fakat ce • 
vabmı veremedi. Kalbile kafası arasın
da yaman bir c;ekişme vardı. 

Azizin, kalbile yaptığı kavga ve çe
kisme eünlerce sürpü. 

(Arkası var) 
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• 1983 T.Bor. 1 21970 ıı:tektrlll 00,0J 
• • • • D 29 ,5lı TramvaJ' ltl., 70 
• • • .. m 20.ao Rıbtım u,orı 
ı.tULDahW ~6 00 • Anadolu J 4 6 10 
JCrgem btık. 96.00 • AD.adolu n 46.lU 

1928 /a M ıo.oo Anadolu m 47 ~ 
8. 1Cnurum v6. 20 Klhn...U A •7 70 

çam gürgen meşe veya bunların mahlutu olmak üzere ceman 1330 --
ton odun 19/ 8/ 936 çartamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usuli ile ... ----mllll!ı-m--~----. 

k 
• Çarıııımba Pazıu-teıi 

Ankarada idare binasında satın aılnacaktır. Ta vım 5 Ağustos Ağustos 
Bu İşe girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat ile ka- ======ıl7 C. Evet 18 C. Evel 

nunun tayin ettiği vesikaları, resmigazetenin 7/ 5/ 936 G. 3297 No.lı nüs 
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün ıaat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden Haydarpaşa da Tesellüm ve ve Sevk Şefliğinden Eskişehirde 
mağaza tefliğinden, Adapazarındaistasyon şefliğinden, Balıkesirde İş· 

letme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (146) 

Nafia Vekiletinden: 
n / Sy'g36 sah günü saat on beşte Ankarada Nafia Vekaleti 

DemiryoUar inşaat daiıesh·.deki münakasa komisyonu Jda~mda Aydın 
demİFyolunun 67 + 200 274 + 000, 390+ fi50 ve 435_ı_500 üncü kilo· 
metrelerindeki taş ocaklannın her bir;nden on beşer bir& metre mi· 
kap balastın ihzar: nakil ve vagon Iara yüklenmesi işltri kapalı :ıarr 
uıuliyıe ayrı ayrı müuakasayiA çıkarılmıştır. 

1 - Bunlarda.n 67+200, 274+ 000 ve 390+ 450 inci !<ilo· 
metrelerden çıkarı!acak balastıla rm muhammen bedelleri 21750 li· 
ra olup muvakkat teminatı 1631 lira 25 kuruştur. 

2 - 435+Gorı üncü kilometredeki taş ocağından çıkarılacak ba
lastın muhammen ledeli 23250 lira ve muvakkat teıcinab 1743 lira 
75 kuruştur. 

~ - Mukavele projesi il-: bayındırlık itleri genel fartnamesin . 
den mürekkep bir t'1kım müna!'\.asa evrakı 55 ve yalnız - 435-1 600 
üncü kilometreden çıkarılac~k balastm münakasa evrak. 58 kuruı 
mukabilinde demi.-yollar inş:ut dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girm~k istiyenler, 2490 numaralı kanun 
mucibince ibrazına mecbm oldukları evrak ve vesikalarla "'!. S 936 
tarih ve 329'/ numaraL resmi ceridede ilan edilen u!:matname mu
cibince Nafia vektletinden almıt oldukları müteahhitlik vetikuı ve 
teklif zarflannı me7kur kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak 11 ı 
8/ 1936 günü saat cm iörde kadar makbuz mukabH:nd.e demi .. vol-
lar in~aat dairesine tenli etmeleri lazımdır. (28) 

GUD doğufv 
Gllıı batıp 

S&bah oamuı 
Oğle namazı 

lklndl namazı 
Ak§am ıuı.maz> 
Yatsı namazı 

lmaa.k 
Yılm geçen gtızıleri 
Ytlm kalan gUDJerl 

437 
[9,42 
3,30 

12.19 
16,19 
ı 9,4-:l 
21.42 

2.21 
214 
J 51 

Zahire satışı 

438 
19,42 
380 

12 19 
16,19 
19.42 
21.41 

2.23 
215 
150 

bteabul ucareı n ub1re bol'llallıocıa dtuı 
moamele göreu (kllo) maddeJerı 

Kf. P. K§. P. 
Nn"t: Erı at En COk 

Ol'9 SC'S (:>pinuınA:) .Aep.Jna 
,, <sert) 5,20 5,35 

Çavdar 4,20 
Muır (san) 6,15 
Keçi kılı 50 55 
'Yayak 50 58 

Bu akşam 21,45 de 
FLORYA 

Pazartesi Kadıköy Süreyya 
bahçesin F L O R Y A 

158 
Yukarıda isimleri ya21lı müeuesele~imize teslim tar 

kriple maden kömıirü 6,'Vlll/1936 tarihine rasthyan pe 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin ıartn 
mek üzere her gün ve paurlık için de tayin olunan gün 
7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte Kabataşta lev 
bayaat tubesindeki alım ~atım komisyonuna müracaatı 

Yozgat Valiliğind 
Y ozgatta rekzedilecek şehitler anıt. projesı ve keş 

§artlar dahilinde müsabakaya konmuştur. 
1 - Mermer kaidesi ve tunç tan heykeli He herabe 

(10.000) lirayı geçmemelidir 
2 - Projeler (10/ 8/ 1936) gününe kadar Yozgat V 

derilmış olmalıdır. 

3 - Seçim Ba~ ındırl•k Bakan lığınca seçilecek bi, h 
dan ıapılacaktır. 

4 - Birincıye (150) ikinciye (100) lira verilecek 
satın alınmış olacaktır ( 6) 

Istanbul Telefon 
' 

Direktörlüğü od 
Hususi telefonunu pt.ra mukabili hdtkrn konufmö:.ın 

durmak suretiyle telefonu bir ~ar vasıtdı olarak ku;Jcın~ 
yazıhane, otel, ev ue oluı ~a ohun bu kabil yerlerden , b p 
her konuşma umumi merk .. zlerde olduğu ~ibi 7,5 kuru~tur 

Hilafında ha.-eket ederel: halktan tazla par~ a · rl ı ğı 

bu teıefon sahipleri umum? me·kez ler hakkında tatbıı,. ol 
ta maruz kalacaklardır ( 4358 i 

M. M. Vekiletinde 
Gedikli erbat ha"ırl&ma mek .cp le.ıne talebe a !.r •• yo 
l - Ankara ve Kon-,adttki Ged i ~Ji Erbaş ha~ı ı la 

!erinin ihzari sımflaı m.: ~ smı f h ve gedi!{ :: orta kısmır 6. sr 
5 sınıtlı köy ilk n·ekteµ mezur.lar ı alınacaktır. 

~ - Bu mektf~pler ya.~sh Vl' p .uasızdır. Mektebe ciriş 
i<erlik şube başkanlarınd~n öiheni lebi lı. 

3 - Yukardakt şartları taşıyan ve geJiıki erba~ olm•ya 
köylü çocuklartml'I en lec; 20 Eyltıl 936 unih;ne kad~. me 
!arı aokerlik şubeleı·ine m~rac~at ~tmiş ve evrakını tama 
malar; lazımdır. (l 36) ( 4~49) 

Yozgat Valiliğinden: 
KURUN Doktoru C. H. P. Genel Sekreterliği 

Necaeddin Atasaf(un 10 Ağustos t-\rihindl' müc.ak:35a11 ılan edilen S.nema 
Her glln 16,30 dan 20 ye kadar ve saıı malzemen\ll münakasa günü bazı firmalar tara 

28667 lira 18 kuruş keşif tutarlı Boğazliyan · Fakılı şosesine ta Lalelide Tayyare apartımanlarm- müddet zarfında •eklif y4p1la!nıyacağı anlaşıldığmci;,.h ve 
lip çıkmadığından (10) Ağustos pazartesi gününde saat (14) de da daire 2 numara 3 de hastaları- de bazı tadilat yapı!dığindan dolayı 15- 9 - 1936 tarih1 

pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Taliplerin Nafıa Bakanlığından nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 temdlt edilmiştir. 
ehliyet vesikası alma11, Ticaret O dasıncla kayıtlı bulunması vtt den 20 ye kadar muayene parasız- \'eni tartname!er 5 - 8 - - 1936 t•aihinden itibv en 
(%1!M) lin. (3) lmru~ muvakkat teminat vermeıi şarttır. Keıif ve: ili• 1.__d.ır •. ___________ _. C. H . P. genel sei<reter!iğ? ve l,tanbulda C. H. P. ih·önk"~ı 
tikler .. Yozgat Nafıa müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. (3) lığı tarafından parasız .>hnık verilecektir. (111). 
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Deniz levazım satınalma 
komisyonundan : 

1Aiaatos1936 tarihine ruthyan perıembe günü saat 14 de ka· 
11.ıi uauliyle alınacağı ilin edilen 12.000 kilo bronz telin, prtna• 
' e yapılan tadilat dolayııiyle, münakasası tehir edilmittir. Key· 

alikadarlann malumu olmak üzere ilin olunur. (167) 

Betonarme Köprü 
Ordu sihhi iht•yacı'Olen 750 dü· İnşaatı 

zina muhtelif boyJa roateen filimi 
21-9-1938 pazartn1 günü... Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler reisliğinden: 

Eksiltme ilanı 

at 14,30 da açık ek.ailtme ile ıatın Balıkesir vilayetinde Ayvıılık - İz:nir yolu üzerinde "25.500,, 
almacaktır. Muhammen tutarı lira ke'fif bedelli .\Jbnov. bete.nar me kepriUü illf&&anm kapalı n.rf 

t lst b 1 B • • • 3488 liredır. Şartnamesi her gün uaufü~ eksiltmesi 17 - ~ -- 936 pazartesi ıünü sot.at 16 da Nafia an u eşıncı ıcra ko~•ıy?num~a rörü_lcbilir . la- Veka,eti fOH Ye 1'.öprüle. reisliği eksiltme komiayon-ı odaaında yapr 
Memurlugv undan. tekl.lenn 262 lır~ltk ıl~ tem.ı~t, lacaktır. Eksiltme ıartns.mesi ve buna müteferri evrak "127,5,, kır 

• makbu.z v_~a meKtuplarıyle br~lik- l'Uf mukabilinde fOff ve köprüler re uliğinden almabiie\.eii ,;hi iati-
Sabin ve Etvartm Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli o· te beUı gun ve S4&tte Fındıkuda yenl~t' bu tartnameleri Balıke&ir Nafia müdürlüjüne müracaat ede-

P&raya çevrilmesine karar verHen ve tamamına (2821 ), lira kıy· Komutanlık satın alma komisyo- rek ıürebilirler. Muvakka~ teminat "1912,, lira "50,, kW'Ufhu. EUilt-
. t.kdir eailen Yetilköyde Umraniye mahallesinde Çekmece cad· nunft gelmeleri. (!05) meyd girmek istiyımlerin resmi ıa zetenin 3297 sayılı nüabaaında çr 

de 53, 53 numaralı canibi yemini Rali bağına giden tariki has. Ord hhi ~h·. • I ır-2 000 
kan L'Üimatnameye tevfikan uıüte ahhitlik ehliyet vesikum. haiz ol• 

"-ri, • Dikran Kapamaciyan hane ve bahçesi arkası Cevat bağı cep· u ıı ı tıyacı o an . I 
ma acJ. 

t.elanece~e giden tarik ile mahdut 13 dönüm 3 evlek 305 artın ba1936rd~~:::~t~~a.~ı 21
1
-
5 

dg - Müteahhit bizzat m~hendiı olmadıiı veya bir mühendasle bera• 
li --- mu··ıtemila•t ko"'tkü"n ...----ı sunu saat e a· be b • . d..... ı ı· d i 10 t kl w d L.-t - ·• ık '--·ı il 1 --•-a r u ıte gırme 131 ta:(n!:- e uga r me re açı ıgın a ue onarme 

L.~ Arkasmda arazisi olan.bir hah çe da.hili.nde a.ltı kıımen ki.gir T_e ç c?aal tme e satm a ma~ıuır. b' 1 • •• ld d . "k 'b lm · ı· d 
:""l - M h t 4 000 1. d ır ::<opru yapmıt l\ uğvna aır vesı " ı raz e ei· az:m ır. 

• Lı ,ı.. __ p bir binanın zemın k. a. tın. da bır ka.ler bır m .. atb.ah bı .• r hela, u ammen utar, . ıra ır. T kl'f ktu 1 7 8 9->~ • .. - t 15 '·-· 
't 'Afil • h -"'- k . e ı me )> arının 1 - - J{J pazartesı gunu aaa e aa• 

Oda bir odunluk vardır. Bınncı katts, hır sofa uzennde dort oda Şartnamaı er ... " omısyonu- da A k d k"" .. 1 . 1. w• ·ı · ı~ d (7l) d lrül h'l' r n ara a fOIG ve opru et re11 ıgın~ verı mesı aznn a 
~ tur. Bu kata haricen tq ve dahilen ah!ap bir merdivenle çıkr muz a 1 e ı ır. 
~Binanın bahçedeki medhali camlı ve zemini çinidir. Bahçede bir lateldilerin 300 liralılr ilk te-

• ~Je ve bir çardak ve on bet kadar muhtel~f ağaç vard":. Hane· minat makbuz veya mektuplariyle 
elektrik vardır. Pencereler pancorlu ve 2emın katın demır par birlikte belli &Ün ve ıaattt. Fındık- Dahiliye V ekiletinden: 

~ dır. Mesahası 154 metre murabbaı bina ve 12811 metre murab- bela, Komutanlık satın alma ko- ı - Vili.Jetler eviniu, Bayındırlık Bakanhiı ve Ekonomi baba 
'llaeaabai wnumiyeaidir. Yukarda evsafı yazılı kötkün tamamı a· miayonuna gelmeleri. (106) biı binalarile çevr:!en ıne)da~ın10 etrafı plinlarma . göre kısmen 
'1ttınnaya vazedilmittir. • • • Pergola infaab ve muvakkat kabuı ile ir.at'i kabul arumda altı aylık 

t ~ pefindir. Arttırmaya iJtirak edecek müıterilerin kıyme- lıtanbal Komutanbiı birlikle mütemadi tamirat kapalı zarf usu lile e.diltmeye koıaulmaftur. 
~nin % 7,5 niıbetinde pey akçeıi veya milli bir maka• ri ihtiyacı olan (50 OOO) lıdlo sade 2 - Ekailtme 12/ 811936 çar f&lllba aünil aaat 15.30 d. yapıla• 
~~inat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, yalına talibinin vennit olduiu fi caktu. 
~at, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma prtna· yat makamca pahalı ıCSrlldüiün- 3 - Eluiltme Ankarada Yeni şehirde DahiJiye Vekileti binau i-
-.... ı _ 9 - 936 tarihine müsadif salı günü dairede mahalli mah1a· dm puarldda ihaleai 18 - 8 - çiııde toplanan satın alma komisyo nunc• yapılacaktı.·. 
~talik edilecektir. Birinci arttırması 22 - 9 -.936 tan.·hine m_üı.a· 1938 aab ıünü saat 15 de yapıla· 4 - Yaptınlacak itm mubam men Hqif bedeli 21.179 liradır. 
~ '-lı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar ıcra edılecek, bırm• caktır. Muhammen tutan 38500 li a - lsteklileı e-ksiltme tartna mealli;. mukavele p1ojeıin; Nafia 
t.~uında bedel, kıymeti mubammenenin % .75 ini bulduiu tak- radır. itleri teraiti 11nwnniyeaini, fenni pıtnameyi, ketif ve proje ve .... 
~ üttte birakıhr. Akıi takdirde ıon arttırmanın teahhüdü baki lik teminatı 3898 liradır. Şart ıiml~i veki.let leYazun büroaunda ıörebilir. 
~üzere arttırma on bet gün daha temdit edilerek 7 - 10 - 936 namesi 250 kuı:ut mukabt!inde ve- 6 - Muvakkat teminat 1.567 liradu. 
1"'llli b 14 16 kad d • d rildifi gibi her gün komi8JOllUBIUz 1 - lateklilet' mun·· -'-asadan --1-=z 0 un·· e-1 Nafia Vekilctine ı... ~·~e.ınüaadif çarıam .a g

0

ünü sa at ten ya .. a~. aıre e yapr 1 b'l' a.a 11CA1 • "' .... 

~ ıkınci arttırma netaceıınde en çok arttıramn ustunde bırakıla· da ıörü e 1 ır. müracaatla fenni ehliye:t vesikası alacaklardır. 
~· 2004 numaralı icra ve lflis kanununun 126 ncı maddesine te..- lateklilerin ilk teminat makbuz 8 - latkliler teklif mekl"pla rrm ikinci maddede 7uJı H•ttp 
~ haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer veya m;~tar .yle 2490 aayılı bir a&at evveline kad•r v~kilr.rtek1 eksiltme komisyonu reiıliiine ve
~~&ranın ve irtifak hakkı aa hiplerinin bu haklarım ve huauaiy- kanunun ' üncü maddelerindeki rerek mukabilinde makbm alırlar. 
lL '-iz Yemaaarife dair olan iddia Janm illn tarihinden itibaren 20 v-:sailde beraber. en u bir aat e.- 1l - Posta ile 2önderilec~k teklif mektuplannın yukarıda JUi• 
~ .ıarfında <.•Takı müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri li- vebne kadar tekhf mektuplarım lı aaatte komisyon reialifir.e ıe:miı balunmalan flU'ÖD'• Bu takdirde 
~ır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar ıabş Fın~ıkhdaki komutanl~ ~tm ~a dq zarfın mühür mamu ile iyice kapatdmıt olmuı IAmndır. Posta• 
~İnin payla1ma11ndan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye komıayonuna v:n;:ıen. (t07) da olacak gecikmeler kabul edilmez. (54) 

-.ii .... -zif!l,eden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf icaresi bedeli Qrd8.._aiMd Jiüin. filia ZIOO .., 
~)ededen tenzil olunur ve 20 •enelik vakıf icare•i tavizi de mGt- metre harp paketi mahafmlık be- Jandarma genel komutanlıgı Ankara 
,, •ittir. Daha fazla maltimat almak istiyenlerin 93ı4/6183 nu• zi 21 - 9 - 936 puarteai ıünü 1 k • d 
~ lı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra· saat (14) de aç~ ebillme ile... . sahna ma omısyonun an 

...... -··-·:., ,. ... ,,.v .. c:t"kları ilan nln""•·r. (~~lR' _ı ____ , ..... _ ıuı h 

1.369.120 Gürgen odunu 
1 .240.870 Mete odunu 

hn ~1~· mu ·~ ~n 1 - Ankarada Müıtakil Jandarma Tabanman ihtiyKı için •• 
312:> Jıradır, Şartnamett her fUn a} ak • ı. 't mikta tabm' bedeli :iL t • b .!L-1 

k · da JL.!!.•-biJir' 1--._1_ bn •nac-yıyece~ ç~ı n, ın , 11& ~JM 111&1• 
om ıs yonumuz Sunuc • &ReK ..::.-•• i ld 

l ·ı 235 l' lık ilk • _,_ ..... u &fil 1 yazı ,, 
ı er ıra temınat mll&" 2 Ç 'ti 6 _ .... __ ~ ... Lı· • ·L-• edil-1...!•---'-

b ktu 1 • le ber ber - eıı er ıı.ur- ve ayn ayn ;;..~e1Utaıne ı .... e ~a-uz veya me p any a tir 

belli gün ve saatte Fmcbldıcla Ko- • 3 ş · 1 k • d ·•-- k t '-- • ---'-
lık im ko . - artnamesı ya nız omıa yon an verııece o an uu YIYCCCK" 

mutan satın a a mıayonuna 1 . -'-il · · _L • • ı · ... d tn ed ıh im 1 • ·(tos) erın c.. tmeaıne rırmca utıyen erın apıı a -.e f&' am e yı.z 
ge e en. • • • yaktir.de teminatlariyle komisvona gelmeleri· (30) 

2.609.990 Ordu sıhhi ihtiyacı olan 210 ka· En .m En ~olr Cirui Tahmi~ T ~minatı Açık eluiltmai. 
-.... Belediye merkez ve ,ubeler ve müeuesat ihtiyac~ için yukarda lem ıöz aleti aabn alınacaktır. l· Kilo Kilo Betlelı Lıra K.r. 
~arı yazılı meıe ve ~rgen od unu kapalı zarfla ekııltmey~ k~n~!· balesi 28 _ 9 _ 936 pazartesi gii• 3000 4000 Pirinç 800 Lira 60 00 
... ~ Şartnamesini iıtıyenler bedava olarak levazım mudürlu- nü t 15 30 da kapalı zarfla . 800 1200 Zeytin1aiı 804 ,, 60 30 12/ 8/936 Çarpmba ~aat 

.. 13 saa , ,... ıs 
\ alabilirler. Eksiltme 19 A fustos 936 Ç&l'f&IDba günu saat pılacaktır. Muhammen tutan 8371 
.. '·encümende yapılacaktır. kesilmit gürgen odunun kilosuna liradır. Şartnamesi her gün komiı- 120 30 

~ ~~~~~~~~~~M~~~~~~·~~~~nı~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~ 
'ı Odununun kilosuna 95 santim bedel tahmin olunmuıtur· istekli· 628 liralık ilk teminat makbuz ve· Deniz Let1azım Satınalma Komisqona i/BJtları 
~ l...'13o_ liralık muvakkat teminat makbuz veya teklif mektubunu ha· ya mektuplariyle birlikte 2490 aa• • 
~ı zarflarım aaat 14 de kadar daimi encümene vermelidirler. yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan ııooUkilcı•.-•B•r•om--tel-8-A•• 

(B.) 0 79) veaaikle birlikte teklif mektupla · tuıtos 936 tarihitle rutlıyan per ıembe günU saat 14 de kapalı zarf 
&.ı.diye merkez ve ıubeleri için li.zım olan 86267 kilo. mang"l nnı ihale saatinden en az bir aaat suretiyle alınacaktır. 

1 k ku 5 · f t tah• evveline kadar Fındıklıda Komu· Muvakkat teminata 702 ıira olup fHlnamesi h~r aiin kamia~olP ' açık eksiltmeye bir ki o ö müre 2 ruı 7 aantım ıya 
~~~· Şartnamesi leva zım müdürlüiünde görülür. istekli tanlık satın alma komİayonu.na ıel· dan ~•rasız verilir. 
,.....,_,l 178 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle bera- meleri. (68) (142) isteklilerin 2490 ıayılı kanunda yazılı belıeler1e teklifi muhte-
\.:_ •9 Aiuatos 936 çal'f&mba günü saat 14 de daimi encümende bu • • • Yİ mazrufları belli ~ün ve saatten bir aaır.t evvele ka:lar Kaınnpa.-da 
Nct.ır. (B.) (l85) Ordu sıhhi ihtiyacı o!an on tane bulunan komisyon hafkanltğın• vermeleri. (4140) 
L ~ insan tartmaia mahıuı baskül sa• ---------------------------

llbul deniz ticaret müdürlüğünden: tm alınacaktır. ihalesi 28 Eylul M. M. Vekaletinden: 
1r.. , 936 pazartesi günü saat on dörtte 

' ( ~tenceden 9.000 ve Varnadan 3.700 ve Burıazdan 300 ki cem açık eksiltme ile yapılacaktır. Mu- 936 senesi içuıde alınacak Alamankiri erat binek eier takmlarr 
~ 13.ooo) ıöçmenin 22 Ağuatoa 936 tarihinden itibaren azami iki hammen tutan bin iki yüz elli lira- m almaya talip firmaların tekHfler ile birlikte ıartname müzekkereli 
\.....~d~ Tuzla limanına nakilleri kapalı zarf usuliyle münak11aya dır. Şartname komisyonumuzda için 15 Ajustos 936 ıünüce kadar M. M. V. fen ve aanat 11111111111 Mel. 
~· Olbaptaki mukavele ve f&rlnameıi dahilinde münakt.• ıiirülebilir. lıteklilerin doksan ne müracaat etmeleri. ( 4208) 
~ itthak etmek üzere bilumum vapur idarelerinin 10 Ağustoı dört liralık ilk teminat makbuz ve· 
~İnde saat 14 de nakliyat bedeli muhammenenin % 7,5 niı· ya mektuplariyle beraber belli gün mesi komisyonumuzda görülebilir. pazartesi günü saat 15 de açık .. 
~ ~ (3.7!0) lira teminat akçe ıiyle birlikte Galatada Deniz Tica· ve -.tte Fındıklıda Komutanlık isteklilerin 66 lirahk ilk teminat ıiltme ile yapılacaktır. Şartname
\~... lrlGlü hinumdaki komiı yonu mahıuıta bulunmalan ve mı:• satın alına komiayonuna ıelmeleri. makbuz veya mektuplariyle bera· si her gün komiayonumuzcla .W-
~ ( •e tartnameyi anlamak üze re Fen Heyeti Reiılifine müracaat· (65) (139) her belli gün ve saatte Fındıklıda lebilir. Muhammen tutan 2535 iP 
~ • • • Komutanlık satın alma komisyonu· radıA". ilk teminatı 191 liraclu. lr 
ij k k F k • J • B k 1 d Ordu ihtiyacı olan 5 çeıit na ıelmeleri. (86) (140) teklilerin ilk teminat makbuz nr 

ll u a ti tesı a an ığın anı ampul aatm alınacaktır. ihalesi • • • yamektuplariyleberaberbellidll 
.. L.'"'6ltemiz iktisat ve içtımaiyat e.ııtitüsüne 50 !ira ücretle bır 28 - 9 - 936 günü saat 14 30 da Ordu sıhhi ihtiyac: olan 5 çeşit! ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
'-~_-lınacaktJT Yabancı dil bilmek tarttır. lıtekHlerin pazartesi açık eksiltme ile yapılacaktır. Mu-. ditÇi makinesi ve cib:ızı sabn alı· aatın alma komiı1omma ıelmelerL 

-.,_he t6n)eri faldilte hakanlılma müracaat etmeleri (153) hammen tutan 878 liradır. Şartna·i nacaktır. ihalesi 28 - 9 - 936 :C&7) (141), 




