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Yunanistanda ihtilal mı 
hazırlanıyordu? 

Bu tehlike karşısında .. -
orfi idare ve muvakkat dik-

tatörlük ilan edildi 
Atina, 5 (Kurun) -Bugün yaprlma 

sına karar verilen i'çi grevinin siyasi 
bir maksatla yapıldığına kani olan hü
kumet tedbir almağa lüzum görmuş. 

ve bu tedbırleri azami derecede şiddet
lendirmeğe karar vermiştir. 

Kralın tam muvafakatiyle memle -
ket dahilinde örfi idare ilan olunmuş 

Parlamento fesh edilmiştir. Seçimle -
rin hangi t arihte yapılacağı henüz belli 
değildir. 

Londra, 5 (A.A. - Londrada iti -
mada ,ayan bazı mcnbalardan alınan ve 
Atinadan gelen haberlere göre bir 
kararname ile mebusan meclisi fesih 
ve muvakkat diktatörlük ilan edilmiş -
tir. Vaziyette istilfrar hası! olur olmaz 

'-.Yunan Kralı il nci Yorgi 

• yeni intihabat yapılacaktır. örfi idare 
ilan edildikten başka sansür de vaze -
dilmi§tİr. Başvekil tarafından bir takım 
tedbirler alınmıştı r. Bunlara Kralın da 

.Yunanistan 

"" 
? 

~ .t.5 Ağustos gecesi eaat 12 den iti-
1~erı Yunanistanda umumi bir grev 
be rn:ı, karar verilmi1'ti. Bu karar ile 
dıkaQ.er Atinadan kısa fakat nazan 
ı.)tati calip haberler de gelmeğe baş
~ıştı. 

~a l;aldaristen ayrılan ve ayrı bir fır
~t ~e~kil eden, Teotokis Yenizelosu 
ltri1.. )af eden Sofulis ile görüşerek hü
~~cti mevkii iktidardan uzaklaştır
ıı.,:_.,~ hususunda mUzakcreye girişmiş 
"''fi. 

llıa Scıanik grevleri dolayısile takibata 
e~1l'U~ kalan komünist meb'usun ilan 
~ ~ği açlık grevi diğer partiler rüe
lıı.i nıt.rn feşcbbüsile berataraf ettiril-

B ır, 

~e?rev hazırlıkları yüzünden hüku-
1~ fevkalade tedbirler almağa baş
!tıl~ş ve jandarma kaTakolları askeri 
~k·etıerle takviye edilmiştir. Bundan 
~1 e a, kumandanlara hf?r ihtimale kar 
''kınıre amade bulunmaları hususunda 

.emirler verilmiştir. . 
t~ bonanmanın bir kısmı serginin hi
ı~a kadar kalmak üzere Seliı.nik 

ına gitmek emrini almıştı . 

da.ı~onanmanın diğer bir kısmı da A
'r denizinde ve Kor~nt kanalmda 

ev:ralarda bulunacaktı r. 
~~azetcıcr grevin matrud zabitlerin 
laı.. tahriki olduğunu yazma.ktadır-

muvafa kat etmiş olduğu zannoulun -
maktadır. Sol cenah sendikalarının 

ari ücretlere ve grev· 

Baıvekil General Metaksaş 

ler vukuunda mecburi hakem usulüne 
müracaata dair olan yeni kanunu pro
t esto etmek üzere gece yarısı umumi 
gver ilan edilmiştir. 

AT/NADA SOKUN HOKUM 
SÜRÜYOR 

Atina, 5 (A.A.) -Atinanm resmi 
daireleri ile ıevkülçeyş noktaları polis 
kuvvetleri tarafından muhafaza edil · 
mektedir. Fakat payitahtta vaziyet nor· 
maldir. ve sükiınet nüküm : ··rı:ııektdir 

(Sllnu Sa. ı Sü 1) 

Atattlrk deniz sporları yapıyor 

BüyUk Önderimiz Atatürk Florya
da yaz sporları yapmaktadır. Dün öğ
leden sonra saat on altı sularında ka
yıkla, ikametgahından ayrılarak pllj
ların acıkla.rında kürek çekmiş ve 
"Haylayf,, "Solaryum.. dan geçerek 
"Küçiik plilj., a gelmiştir. 

Büyiik Önderin geçişi halkın derin 
se~incini mucin Qluyordu. BUyük şefi· 
mi?: ' ıiçü p it · c ra mı ran a 
balık hal k tabakasına iltifat etmiş w 
beraberce fotoğraflarının alınmasına 
miisaade buyurmuşlardır. 

Habeşler 
Büqük bir ordu ile 

Adisababaya 
yürüyorlar 

Port sait. 5 ( A.A.) - Reutcr ajan
sının muhabiri, salahiyettar bir men
badan almış olduğu bir habere atfen, 
Habeşistanın sabık şimali garp cephe
si kumandanı Ra.~ İmru, altmış bin 
kişilik bir ordu vücuda getirmiştir. 
Ras, kırk bin muharipten müteşekkil 
bir kuV\·etin başında oldu~u halde 
Şark istikametinden ~syc ve Adisa
haba üzerine yiirilmekte olup İtalyan 
larm bir takım ileri mevzilerine hii
cum \'C bu r.\ evzilcri tahrip etmiş ol· 
duc7ıı ~öylenmektedir. 

Gore.yi kendisine istinatg-ah yap
mış olan Habeş kuvvetleri. Ras Kas
sanın oğlu Dciasmatch Aberia'nın ku· 
mandası altında Ariisababaya karsı 
yapmış oldukları taıırnızlar C'Snasında 
miihim miktcırda mitralyöz ve mühim 
mııt de g-eqirnıişlcrdir. 

Portsait. 5 (A.A.) - noyterin bil 
dirdiğinc göre, T~P.na g-ölU rivarmrlr 
Habeşlerle İtalyanlar arasır.da şiddet· 
li bir ca.rpışma olmaktadır. Gondar 
civarında da avni ncrccede şiddetli biı 
çarpıf;ma olmuştur. 

Madrlt kuşatılıyor 
General Franko Cebelüttarık boğazınC!. 

hücuma hazır landı 

Altı ltalyan ve üç Alman taı'" 
yaresi de yardım edecek 

Madrıtte hüki'ın1 et idare_qi kaybett i 

~iı:~~ h.aberler, Yunanistanda ilan e
~ i:_~ Uzcre olan ırrevden hükumetin 
~ğı!"'lU8Jldığmı g-östermekte idi. Dün 
ll.a .... ~-~aktf gelen bir telgrafta ise Yu
lıı.~da idarei örfiye ilan olunarak 
lıı.~ ıgl!l dağıtıldığını grevin önüne gec 
~ \'e gervecilerin memleketi kana bO 
~~nıa mani olmak için fevkalade 
"a.f.iı r er almdığı ve kralın muvafa
tıı~3 !unanistanda diktatörlük ilan 

Boğaziçinde mehtap 
l{ Ugu bildirili:\'Ordu. 

~taksas mevkii iktidara geldiği S slyast fırkalar reisl"rile görüş
~e eyıtıla kadar kendisine prog
~i t atbik için bir müddet veril
~el'f nu programın en mühim mad
~ . Yatandaşlar a.rMmda. ihtilalle
~~J8Ya.nlarrn ve siyasi ihtiraslarır 
~<!~~ ~etirdiği ihtilafları ortadan 
~ll'!naıt ve memleketi sUki'ına 1<~ 
~~bir siyaset Uıki., Ptnıckti. 
"' 'eıı ka Yunanistanın dahili va7.h'e· 
~U~ elerdenberi devam eden siyasi 
~~· ~leler yüzünden i~i bir halde d"· 
\>~ u mücadelelere hemen her de
~ a Ordu, donanma ve ha\'a kuv

e iştirak ettirilmişti. Gener al 
• dahili vaziyeti düzelterek 

' Ke. /ren 
(Scmu: Scı. ~ Sü. 1) • 

Şirketi ayriyenin haz.ırladıiı 

i spanya[ F asına giderken di.i;cı. 
(Yazı ı 4 ündi .... a: ıadn, 

Olimpiyat n Üsabakaları 
ı Amerika i ı Zenci Ovens yeni 
. 

•al ve 1a!'~r!ar Gece eğlencenncle /1 

,(Yazıs! ti üncüde} 
bir rekor kurdu 

.!..Yazısı 2 inci sayıfadaY 



İ işarotler 1 
Kaybetmek ve 
mağlup olmak 

Olimpiyatlarda Türk takımla
rının büyük muvallakiyetler ka· 
zar.mcuını bekliyen bazı Joıtlar 

görüyorum. 
"- Yenildik.,, Diyorlar. Bu 

sözler dudaklarından bir acı, bir 
yerinme şeklinde dokülüyordıı 

Olimpiyatlara iıtiraki ıadece 

bir kazanç, bir muvallakiyet elde 
etmek §eklinde taha)•yül edince 
yerinmemek, ız.tırap duymamak 
gayri tabii olur. Olimpiyatlara 
gidi§İn "ruhunu bir aiycui mücad~ 
leye girme İ§i ile, yahut bir harp 
psikolojüi ile karqtırmamak bi
rinci §arttır. 

Olimpiyatlara gitli.,in mana ve 
mahiyetini bafka cephelercle ara
malıdır. 

Olimpiyatlara gidifin en güıcl 
en l.:ıydalr taralı, kendi ıuurları· 
nın hudutları içinde kapalı kalan 
insanların beynelmilel mikyaıta 

bir mücadeleye girmiı olmaları· 
dır. 

Bundan edinilecek iıtilatleler, 

paikolojik karlar ltialettayin bi:
galebeden daha büyüktür. 

Beynelmilel temcuların bize ka
zandıracağı en büyük fayda be~ 
nelmilel mikyasta adam olmanJn 
bizzat ve hayat halinde tecrübe· 
sini yapmaktır. 

Bu temaslarda düfiilebilir, bu 
temaslarda uıyılar kaybedilebilir 
Fakat bize beynelmilel mikyaıta 

ralı§mantn O§kını, heyecanını ve 
Tıetocllarını öğretecek tek çare de 
budur. 

Sanayii himaye eder gibi likir 
·~ spor harcketl•rini gümrük du· 
::zrları ve kontenjan duvarları ile 

ortmek, kapamak çok bant bir de· 
mrıgojirien, milli hotperest:iğin 

h-rl~ü mar.ada i6tiımarından bCJ§ka 
bir --ey olamaz. 

Mağlübiyet bir ıayıyı kaybet · 
mek değil, ıayıyı kaybettiğine ka· 
r"'!lt getirmektir. Biz: ruh üıtünlü· 

f; "n.ü ancak beynelmilel mikvatıla 

"~: ı~arak hazana bileceğiz. 

Sadri Ertem 

i z.mir ordumuza 

§elrlz tayyare daha 
h ediye ediyor 

İzmir, 5 (A.A.) - Halkımızın yurt-
ıeverlik ve feda karlığı ile bu yıl da 
ırdumuza sekiz uçaklrk bir filo arma -
can edilmektedir. 30 Ağustos Zafer ve 
fayyare Baryamrnda ad konma tören
leri yapılacak olan uçaklanmız §Unlar -
dır: Buca, Balcova, Narlıdere, İzmir, 
şçileri, İzmir balıkçıları, İzmir memur· 
an, İzmir kadınları, İzmir bahçevan • 

lan, İzmir manifaturacıları. 

Evvelce dokuz uçak armağan eden 
İzmir, bu yeni uçak ile ordumuza 1 7 
ucaklık bir filo almış bulunuyor. Hal .· 
kımızın gösterdiği fedakfiıhk övülecek 
bir haldedir. Gelecek yıl da bu nisbette 
bir filonun alınacağı ümidi 1 ·Jvvetlidir. 

Ankara Gücü Odesa 
ve Bükreşe gidiyor 
Ankara, 5 (Telefonla) - Ankara 

futbol ıampiyonu Ankara GUcü üç ma~ 
apmak liiere cumartesi günü Odesaya 
idecektir. Takıoı dönÜ§te Romanyaya 

uğnyacaktır ve Bükreıte de uç maç ya
pacaktır. 

Bulgar kra lı Berlinde 
Sofya. 5 (A.A.) -Bulgar ajansı bıl· 

diriyor: 

Bulgar Kralı Boris evvelisi günden 
eri Kraliçe ile birlikte mütenekkiren 

Berlin'de bulunmaktadır. Krahçeye dun 
ir Berlın klin~ı:l_de ufak bir am:liyat 
apılnuştır,, 

Yeni Boğazlar rejimi 15 Ağustostan 
itibaren tatbika . başlanıyo 

Harp gemileri ile yardımcı gemiler Boğazlarda hangi 
işaret istasyonlarından istifade edecekler? 

Ankara, (A.A.) - Hariciye Veka -
leHnden tebliğ edilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti hüükmeti bo· 
ğazlar rejimi hakkında Montreux'de 20 
temmuz, 1936 tarihinde imza edilen 
mukavelenameye merbut protokol'a 
tevfıkan 15 Ağustos 1936 tarihinden ı

tibaren mezk(ır m ukavelenamede tas · 
rih edilen rejimi muvakkaten tatbik e
deceğinden boğazlar qmumi tabiri altın· 
da ifade edilen Çanakkale boğazı, Mar
mara denizi, ve Karadeniz boğazında 
15 Ağustos l!J36 tarihinden itibaren 
muvakkaten tatbik edilmek iizere zir · 
deki ahkam ihdas olunmuştur: Harp 
gemileriyle yardımcı gemilerin boğaz -
lardan geçişlerinde istihde edecekleri 
işaret istasyonlarr. 
muvakkaten harp gemileriyle yardımc: 
gemilerin boğazlardan geçişlerinde is · 
tifadc edecekleri işaret istasyonları, 

1 - Bogazlar rejimi hakkında Mcnt· 
reux'da 20 Temmuz 1936 tarihind:? 
imza edilen mukavelenameye tevfikan 
yabancı harp gemileriyle yardımcı gc· 
milerin boğazlardan geçişlerinde yap • 
mak mecburiyetinde oldukları muhahe . 
reler için aşağıda gösterilen işaret is • 
tasyonları tay in edilmiştir : 

Çanakkale boğazı methalinde Sed · 
dülbahir işaret istasyonu ' 'seddiilbah ir 
telsizi,,. 

Karadeniz boğazında Karadeniz ı~a
Karadenize geçişlerinde Enez • Midya 

2 - Bcğazlardan geçecek yabancı 
harp gemileriyle yardımcı gemilerin 
kumandanı bu boğazların meth.dlcrine 
yaklaşırken "50 mil kala., telsiz vasıta· 
siyle mezkur istasyonlara emri altında

ki kuvvetin sarih teşekkiilünü bildire -

.Olimpiyat 
müsabakaları 
Amerikalı zenci Ovens 
yeni bir rekor k urdu 

Berlin, 5 (Hususi) - Bu<Tünkü mü
sabakalar daha halecanlr ve daha şid -
detli oldu. Stadyomda halk büyük bir 
alaka ile müsabakaları takip ediyordu. 
Bilhassa yüksek sırık atlamada Japon -
ların herhalde birinci geleceklerinden 
ve altın madalya alacaklarından yüzde 
yüz bahsediliyordu.Fakat birinciligi A· 
merika kazandı; Japonya her iki ikinci
liği aldı. 

Bugünkü koşular arasında 50 ki -
lometrelik tecrübe ko~usu da pek he -

yecanlı oldu ve bu müsabakayı şimdi • 
lik birinci olarak İngilizler 4 saat 30 

dakika ve 41 saniyede kazandılar. 
1500 metre tecrübe koşusunda 

Fransa birinci idi. 
Müsabakaların neticeleri şunlardır: 

ERKEKLER ARASIN DA DiSK 
MUSA BAKASI 

Disk atma müsabakası finalinde bi-
"rinci: Carpcnter (Amerika) , olimpiyat 
birincisi, 50.48 metre. ikinci :Dunn ( A· 
merika), 49,36 metre, üçüncü: Ober -
weger (İtalya), 49.23 . 

S IRIKLA YOKSEK ATLAMA 
Birinciliği Amerikalı Nedow, 4.35 

metre ile altın madaln aldı ve yeni bir 
dünya rekoru kurdu. 

1kinciliği ve iicüncülüğü Oe ve Ni
şida ismindeki iki Japon ı;porcusu ka • 
zandı. Bıı iki Japon da 4.25 metre at • 
ladılar. 

200 MET RE KOŞU 
Birinciliği yine Ohio üniversitesi 

talebesi Owens 20.07 saniyede k<tzan • 
dı. ikinciliği: Robin on (Amerika), 
21.01. üçüncülüğü: Osendarp <Fele -
menk) . 21.06 birinci olan Owens bu ko
!ltıda yine yeni bil" diinya rekoru kur • 
du . 
KADINLAR ARASI NDA ESKRi M 

VE KOŞU 
Birinci altın madalyayı Maeari tan, 

ikinci gümüş madalyayı şimdiye kadar 
dünya umyiponu olan Alman Mauer
meyer, bronz madalyayı da Avusturya 
3ldı. 

m:::::::m-.amıırmm::r.:;m::::::r.=:::::::::r.::: 
•: JI 

~! Mukavelename Iİ 
if ahkamı hakkında (i .. ·' if Dev. et le.1e nota verildi fi 
U Ankara, 5 (A.A .) - 20 Temmuz!! 
fi 1936 tarihli Montreux mukaveiena ·if 
ii mesinde trı;rih edilen Boğazlar reJt-ıı 
:f mınin mezkur mukaveleye merbut , il protokolde derpıJ edildiği veçhileİI 
h muvakkaten kaydiyle 15 Ağustos ·li 
H tan itibaren tatbik edileceg- ine ve bu-i: .. •: 
H na mütedair tanzim olunan ahkima:ı· 
H dair Türkiye nezdindeki bi!Umı:ml 
H ecnebi mumesııillerc Hariciye V cka -il 
il! leti tarafından bir nota verildıği is -i. . ·ı i tihbar edilmiştir. i1 H BULGAR1STN MUKAVELEYtiı 
H TASDiK ETTi ı1 • 
H Sofya. 5 (A.A.) - Bulgar hilktı· I 
g mcti. Montreux'de imza edilmiı olanJI 
U boğazlar muka\•elnini tasdik etmİ§·:! 
!1 tir. i! .. .. 
i~:ı111111•-11n•ı11 ....... uam::! 

cektir. 

3 - Yabancı harp ge1ı1ileriyl e yar
dımcı gemiler boğazlarda ceçiıleri es • 

nasında mezkur iıtasyonlJrın rüyet me· 
safesi dahilinde bulundukça mer'i olan 

beynelmilel işeretlerle i5imlerini çek • 
mi§ bulunacaklardır. 

4 - Yabancı harp gemileriyle yar -
dımcı gemiler geciJleri ec:rıasında hasa· 

ra uğrarlarsa 20 Temmuz 1936 tarihli 
mukavclenamcnin 14 'üncü maddesinin 
son fıkrasına tevfikan derhal yukarda 
zikredilen işaret istasyonlarına telsiz 

telgrafla bulunduklan mevkileri ve n
ıalannın nev' ini,, &rz ve t\ıl goıtermekl 

şartiylc,, bildireceklerdir. 
Mezkur gemiler, y ine bu istasyonlar 

vaıııtasiyle, mukavelenamenin ayni mad 
desinin ayni fıkrasına göre, Türkiye ta· 
rafından kendilerine tayin edilecek hat· 
tı hareketi öğreneceklerdir. 

Askeri merasim için selam batarya • 
lan: 

Karadeniz ve Akdeniz müstahkem 
mevkileriyle yabancı harp gemileri ve 
yardımcı gemiler arasında yapılacak 

mütekabil mera!!ım için karade• bo -
ğazından giri~te Anadolu Kavağında 
ve Çanakkale boğazından girişte Çanak
kale'de Çemenlik mevkilerinde birer 
selam bataryası bulunacaktır. 

Klavuz istasyonları: 
Klavuz hizmeti için aşağıda zikre -

dilen istasyonlar çalr~acaklardır: 
Çanakkale boğazında: .. Morto istas

yonu.. ''Gelibolu istasyonu., 
Karadeniz boğazında: ••BüyUk liman 

istasyonu., Haydarpa§a istasyonu,,. 
Hava yolları: 

Akdenizden Karadenize geçişlerınde 
sivil hava gemileri aşağıdaki yolları 
takip edeceklerdir: 

Kara tayyareleri. Akdenizden 
Kadenize geçi !erinde Enez • Midya 
hava yolunu, 

Deniz tayyareleri - ayni yollan takip 
ttmekle beraber lüzum hasıl olduğu 

takdirde Marmara Eref lisine uğnya
bileceklerdir. 

Boğazlarda memnu mıntakalar: 
Türkiye Cumhuriyeti hükt1meti bo

ğazlarda tesis olunacak memnu mınta
lcalan yakında bildirecektir. 

ANKARADAN 
. : :: : : :::::::::: :: :::::: ı : ::: :: : 
!515!5···-· --· . .._. ____ 
·::::::::::::::: ················ ················ 

Radyo devletleştiriliyor 
Ankara ve lstanbul istasgonlarınz Ey
lülden itibaren hükumet idare edecek 

Radyonun yayılmasına çalışılacak 
Nafia Vekaletine bağlı bir radyo 

umum müdürliiğii kurulma!'lı da düşü
nülmektedir. Radyo umum mudiirlüğu 
radyonun memleketin en uzak köşele
rine kadar taammümünU de temine ça 
lış~caktır. 

Ankar~, 5 <Telefonla) - Radyo 
teşkilatını dl!lvletleştirmek ve yeniden 
kurulacstk istasyC'lnların yerini tayin 
\'P bu$'iln mevcut ola~larrn d a idare 
tarzını te~bit etmek üzere posta. tel
g-raf ve telefon idaresi umum mUdürü 
B. Nazifin başkanlığında bir komisyon 
teşkil edilmişti. Komisyon ca.h~maları Diğer taraftan, radyo makinelerin-
nr bitirmek üzeredir. den şimdiye kadar alınmakta. olan 

Alınan kararlar arasında Ankara gümrük resminin asgaı i hadde indıril
\'e İstanbul istaıııyonlarının gelecek ay mesi için hazırlanmaktl\ olan layiha· 
dan itib aren hükumet tarafından ida- nın müzakeresine Kamutay toplanır 
re~i \'ardır. topl;mmaz bnlanılacaktır. 

Spor teşkilatında değişiklik 
yapılacak değildir 

Ankara. 5 <T elefonla) - Maarif ve· 
kalctine bilğlı hir ıpor müsteıarlığı ku
rulacağına dair olan haber maarif ve 
spor mahafilinde hayretle karşılanmış -
tır. Bu hususta h iç bir malumat yoktur. 

Sporcularımız olilt'lpiyattan döndük
ten sonra ıpor teıkilatımızda esa,Jı de
ğişiklikler yaprlacağı haberi de asıl11z· 
dır. Salahiyettar bir z~t. 5porcularımı -
zın olımpi}ratlarcla alaca klan :,u veya 
bu şekildeki neticeden spor kurumunun 
ba1ına henüz getirılmi~ bulunanları 

me"'ul tutmak doğru olmıyaca ğınr söy
lemişt ir. 

Spor itlerinin dcvletlettirilmesi mc· 

geldi. 
YELKEN YARIŞLARI 

Kiel'de •tlr iz metu boyundaki yat· 
lar arasında yapılan ilk tecrube yarıt • 
larında birın ci İsveç, ikinci İtalyı ve 
ü~iınciı Norvt~ gt lmiJtir. 

Yole yarıpnda iu btril\ci, Felemenk, 
ıkinci: İngiltere , üçün cü: Lehiatın ıcl· 

miştir. 

SERBEST GOREŞ 

selesine gelince ; bugunkü te_şkilat esa • 
sen mevcudiyetini hükumetın maddi ve 
manevi müzaheretine borçludur. Hük(l
met bir yandan, bir tcıckkül sayılan 

spor kurumunu himaye ederken diğer 
taraftan da Türle sporunu geni§letmek 
için maarife bağlı bir beden terbiyesi 
umum müdürliiğü ihdas etmiştir. Be ~ 

den terbiyesi umum müdrlüğü çok e • 
uslı tetkiklerle ve çalışmalarla me~gul 
dur. Gerek Türk spor kurumu, gerek 
beden terbiyesi umum mi.ıdürluğü spo
rumuza beklcdigimiz hm verecektir. 

H ulisıı, spor islerinin devletleştiri
leceği haberi de asılsızdır. 

(Fransa), üçüncü: Mersinli Ahmet 
<T ürkiye). 

50 KiLOMETRE YOROYOŞ 
Berlin, 5 (A.A. - Birinci: Whitb· 

lock (İngiltere), olimpiyat birincisi 4 
4 eaat 30 dakika 41 saniye, ikinci: 
Schwab (İsviçre), 4 saat 32 dakika, 9 

aniye 2110. tlçiıncü Bubenko (Leton· 
ya), 4 saat, 32 dakika, 42 saniye 2110. 

FLöREDE iT A L YA ŞAMPiYON 
Berlin, 5 ( A.A.) - İtalya 9·4 Fran· 

sayı yenerek flöre olimpiyat şampiyo -
tıu olmu'ltı.ır. 

İkinci: Fransa, 2 galibiyet. Oçün • 

ile r 

Büyük örnekler 
Dünyada bir münevverler or 

taklığı yaratmak için çalışanlar ıJaf· 
iki yıl önce Venedik'te toplanarı 
böyle bir komisyon, son günlerde. 
Cenevredeki çalı§malarını bitirdi. 
"Okdord,, un ünlü Yunaniyatçıst 
Gilbert Muray, bu toplantılarda 
bC!§kandı. Fransayı Edvar Heriyo,. 
Pol V al eri ve Jülyen gibi çağımı
zın ileri adamları temsil ediyorlat"" 
dı. 

Y qil masalar, radyolar, telU 
telsi% makineler kamutaylar yalıuı 
kavga, savaş, kılıç tank, ve uçak-' 
tan konuşurlarken , ilim ve santr 
te kar§ı gösterilen bu gağ bana JO" 
kunrlu. Ta içimde saygı ve sevgi 
duydum. 

Hele Edvard Heryo gibi bir si .. 
yasa adammın, bu karma karışık 
günlerde davasının kürsüsünü bı" 
rakarak sanat siperinde yer alıp 
beni pek sevindirdi. 

Edebiyatın alın yazısı nedir? 
ya.kın bir gelecek te onun hali 
niye varacak? Kar.uni bu işte. 

Taplantıda ilk sözü Valeri al
mış, "sükut,, ü dehasının orgundatt 
geçirerek çağıldatc:n bu büyük 
adam, sanattaki düşüşten sızla· 
nıyoı . Fransız d ilinin C§Sizliğirri 
yapar., fikirler, duygular arasında· 
ki ince ayrılıkları, renk ve ı~okuyıJ 
belirten zenginliğin gittikçe kay 
bolduğunu söylüyor. Yeni yeti§• 
mcleı·in :;analı kabal~tırdıhlarını, 

basitin alabi diğine at koş urduğıı· 
nu, bu gidi~le gerçek giirden iı 
kalmı;racağını saklan!ıyor .. 

Ona Hcryo ~..ı cevabı vermiş: 
Değerli arhada"ımın heye-

canı haksız değildir. Fakat rimi· 
dimiz.i kaybetmek icin de sebep 
yok. 

Gerçek sanat hiç bir z aman or
tadan süinemcz. E *Yer bugün of' 
tada bir takım kaba, zevksiz eset"' 
ler dolaşıyorsa, onu bıiyük sava" 
şın fikir bakımından bir cöküntii
sü sayabiliriz. Büyük doğanlar1 

en karanlık yerlerde bile, bir har 
ranlar kalabalıgile kuşatılır. Ni· 
tekim V aleri'nin kcndfai bunun etı 
güzel bir şahididir. Kalemineki 
bamba§ka varlığı müwıckkitlerdetı 

rönce okuyucuları zcmif ve sanat
kar layık olduğu alluşı toplamıf" 
tır. 

Hcryo sözlerini bitirirken, Her 
bölümü ile sanatın kendini cemi· 
yete vermesi lazım geldiğini t.Jt 

yeni yükseli§i ancak bu sayede 
umduğuna anlatıyar. 

Bu düşünceler haklımrdırlaf• 
değil midirler? Diye sormı,vaca" 

ğım. 

Böyle bir münaka~a aylarca sürcf• 
Fakat üstünde durulması gereğeft 
§U: 

Dünya, yaratılış günleriııif'I 
kaynayı§ile çalkanırken kan götr 
cleyi götürür, tahtlar devrilir, ltff" 
paratorluklar yıkılıp, imparatof"' 
luklar kurulurken bilgi ve sanatııı 
payı unutulmuyor. Şimdi sırası~ 
ya? demiyorlar,, çaif.§ıyorlar. Bt~ 
:zim için bunlar, ne güzel ve biiyilk 
örneklerdir! 

S. Gezgirt 

Kültür Bakanımız 
Eski şehirde 
Eskişehir, 5 (A.A.) - Kültilr :saJıl'" 

m Saffet Ankan buraya gelmi!i• l\{a " 
mudiyede açılacak köy muallim ınekte~ 
bi hakkında tetkikler yapmıştır. f 

Denizlide zelzele o!uyor 
D enizli, 5 (A.A.) - Bugiın sat ı; 

l 5 de iki zelzele olmustur. Hasarat " 
zayiat ~ol.tur Bır ka a 

1· 
Bugün yarılan 300 metre kadınla • 

rm tecrübe ko~ularında birinci Alman • 
ya, ikinci Macaristan ve U~Uncil İsveç 

Berlin, 5 (A .A .) - Hıfif sıklet bi • 
rinci: Karpat ( Macaristan), tUy r.ıklet 

birinci: Pıhlajamaoki (Finlandiya). ho· 
roı uklet: bi11nei: Zombori (Ma-:aris • 
tan), orta sıklet: birinci : Poıleve cü : Almanya. 1 ~alibivet. .-..-. · , tıkla zeı ..... ı ,. r'ı?' 1rn ,,. 



Şifuiı/elter, 1Ji~ -
Bu nasıl tasarruf? 

· Linıan işletme direktörlüğünden 
çıkarılan memurlar ne diyorlar? 
~ul liman işletme direktörlüğü. lir. Bütün bu muamelelerin ifası ibra -
()~b-oUuğundan kadro harici Ihsan namenin imzasına muallaktır) şeklinde 

1.lltız.ıik bir mektup aldık; ehem- şifahen cevap verildi. 
tt ı RÖrdüğümüz nokta!annı hula - Liman işletmesi direktörlüğünün 
~ usulsüz ve yersiz gibi görü - llıtfen vermeği kabul ettiği kayıt, gir
. erın ortaya konulmasına ve dü • me ve çıkma tarihlerini gösteren basit 
°l'll İne imkan verir ümidile neşre- bir künyeden ibaret olup çalışma müd
IQ:· Okuyucurr:'Jz, mektubunda di- deti zarf~da fena bir halin görülüp gö

rülmediği hususunu - ki açıkta kalan 
bir kimse için lazım olan nokta budur -
muhtevi değildir. 

··ı 
•tcnbul liman işletme direktörlü-

d: c 1-7- 935 tarihinden itibaren bir 
Pılo tatbik eılildi. Tasarruf maksadilc 
.dı~, iddia olunan bu yeni kadro 

Ilı c elliyi mütecaviz eski ve tecrü -
tznur açıkta bırakıldığı halde kalan 

~~ınurlara mühim zamlar yapılmış 
tıçten bir çok yeni memur alınmış-

İstidama yazı ile cevap verilmeme • 
si, hatta istediğim vesika ve ikramiye -
nin verilmemesi benim düşünceme göre 
kanunun hükümlerine aykırıdır; idare -
den çıkarılmış olan diğer arkadaşlar da 
benim vaziyetimdedir; yüksek makam -

a larm bu işe elkoymalarını, tahkikat ya-
~n sekiz sene rıhtım şirketinde ve pılmasım dilerim . ., 
. Çuk sene de onu istihlaf eden Li- Fetvayı anlatııa göre vermek la -

l~ışlı:ri müdürlüğünde baş kontrol o- zımsa okuyucumuz haklı görünüyor; 
hösnü hizmet etmiş ve h attS muh- elbette buna karşılık liman itletmesi di
ta 'h t't tı !erde uhdeme munzam vazi • rektörlüğünün de vereceği cevabı var • 

. tc\'di edilmek suretile hüsnü hiz- dır; bu cevabı da bu ıütunlarda neşret -
in tesmj takdirini de görmüş ol- mek isteriz. 

halde bu sefer açıkta bırakıl - ---------------
{'tirne de direktör Bay Raufi Man- G . Kur unlar 
~.ildi yakın akrabasından bir Baya- - eÇmlŞ 

,,
1Çten getirerek tayin etti. Bu hal- 6 Ağustos 1923 

~stcriyor ki bu teşkilfitta tasarruf AMERİKALILARLA MÜZAKERE 
~~ 1dı takip olunmamış, yahut bu mak Gazotelerde Lozandan telgrafla i.ş't liden fazla zavallı ailenin felaketi ar odildiğine göre Türk heyeti mu
~ ... '1ııa akraba ve mensupların kayr - rahhasası ile Amerikalılar arasında 
~na 1 f d d cereyaıı etmekte olan müzakerelere 

/\ a et ve e a e ilmiştir. nihayet verilmiştir. Fakat bıı inkı-
~kta bırakıldığım tarafıma tebliğ taın m1wakkat oZduğtt, ve kı8a bir 

t
11 

••• sr üzerine liman işletme direk - müddet sonra müzakerata lstanbul
"tı gune arzuhal vererek bütün mev- da de1:am edileceği söylenme1dediı". 
~~bütün dünyanın kabul ettiği bir 

d tak aldığım ücret mikdarmın ve 
Cti istihdamım zarfında fena bir 
CÖrülüp görülmediğinin tarafıma 

ilnı.esini dilediğim halde cevap ve
di, ikinci bir arzuhalle müracaat 

~ l' i!ileğimi <tekrar ettiğim halde yi
~ lıkCıt edildi ve nihayet 10-7-936 
\ilde 384 numara ile bir arzuhal daha 
• ttk teşkilatı esasiye kanununun 82 

~addesine istinaden arzuhale ce -

1: cr~lrnesini üçüncü defa istediğim 
i/'1ne aldınlmadı. 

ıı., 1
1lllan işletme müdüriyetini iktısat 

~er 
' •ne bağlryan 3023 numaralı ka -
' 23 üncü maddesi açıkta bırakı -
'b?1e~urlara her hizmet senesine 
~ ~ bırer aylık nisbetinde tazminat 
~~illi Smirdir. Bu tazminatımı al

q (t. ere nıezkUr idareye müracaatım-
ı "<ltttıi 'd . d k 'tıı 't natımı ı are veznesın en na -
'~ hıt~ tacnamen aldığım ve idareyi ka-
1)1 Uktan ibra ve iskatı hak ve isti
~:atlup ettiğim) şeklinde evvelden 
~ ~ c hazırlanmış ibranameyi noter • 
• llti- . k b . . 
't oıd •• , ve ımza etme mec urıyetın-
• ,~ğuınu aksi halde tazminatımın 

°l' 1Yeceğini söylediler. 
... ~tınin tı 'l ' ' A O 1 -.ı!ı! a n ven mesını amır o an 
~~eti kanuniye ne sarahaten ve ne de 
\~'n. böyle bir mecburiyet tahmil 

rtıı ~':'e ve idarenin böyle mutlak ve 
~ bır ifade ile iskat hakkı tazam -
~ ~ııtl'.lc::ek pir ibraname aramağa hak

lın• • 
IQ~ ısı olmamasına rağmen direk -
S tı 0 \>erdiğim 10- 7-936 tarihli ve 
'ltllıara}ı ayrı bir arzuhalle tazmi · 
' tev d tı~ ne en nakden ve tamamen al-
~ \'e bu noktadan idareyi ibra ey-
lıııd e dair ibraname itasına amade 
~ . U~urnu ve binaenaleyh tazmina
b ~~1.ını ve bu talebim is'af edilme
\bu ~1.rde esbabının tarafıma tahri-
~I\ dırılınesini teşkilatı esasiye ka -
~tıı ltn 82 inci maddesine dayanarak 
."'ll1.r:e istida ettiğim halde buna da 
~ tııun karşılık verilmedi ve ancak tek
'i:lıııı racaatım üzerine (idareye tarihi 
~ ~~ huruç vesikasını vermek bili'ı
dijt Uessesatta kabul edilmiş bir u -

' trıikdarı ma:ış zeylen ilave edi -

EDIRNEYE BiR GEZiNTi 
HAZIRLANIYOR 

Bakırköydeki ilk mekteplerin Uç 
yüze yak~şan yoksul talebesine yiye
cek, g!yecek , ders levazımı dağıtmakta 
ve bu yavruliirdan ha.stilana:nıarı te
davi ettirmekte olan (Bakırköy) ilk 
mektepleri koruma ve yardım cemiye
ti}, kendilerinden yardım gördüğü ve
ya görmesini temin etti~i aza ile diğer 
hayırseverler şerefine bir (Edirne} 
gezintisi tertip etmiştir. 

Bu hususta Şark Demiryollarının 
muavenetini temin suretile tahsis et
tirilen hususi bir tren 16 ağustos 1936 
pazar gilnil sabah saat 6,20 de Sirke
ci garından kalakarak saat (14) de 
Edirneye varacak ve ertesi sabah İ!ı
tanbula dönecektir. Edirnede tarihi 
binalar görülecek, şehir gezilecek ve 
bir maç seyredilecektir. 

Bu teşebbüsü ile bir taraftan bu 
hayır ve şefkat müessesesine yardım 
teminine çalışan cemiyet ayni zaman
da İstanbul halkına "Trakya,, mızı 
ve bilhassa şirin F..dirnern'izi ve orada
ki tarihi Türk eserlerini tanıtmak ga
yesini de gütmektedir. Gidip gelme bi
let ücreti iki yüz yirmi kuruştur • 

EMiRLERi GELEN 
KAYMAKAMl-AR 

İnebolu kaymakamlığına tayin edi
len beledive levazım mıdürü Bay Mah
mut ile Şile kaymakamlığına tayin e
dilen müvazenc müdürü Bay Cemalin 
emirleri diln Ş?"elmiştir. Yerlerine kim
lerin tayin edileceği hentiz belli değil
dir. 

ALTIN DIŞ ôMERIN 
DURUŞMASI 

Katil ve gasıptan suçlu Altındiş ö
merin duruşmasına, İstanbul ağırceza 
haklerinde dün devam edilmiştir. 

Bu dava ş:mdi keşif yapılması, 
tahkikatı yapanlardan polis komiseri 
Arif'in tekrar ifadesinin alınması ve 
müdafaa sabitleri dinlenilmesi safha
sındadır. Müdafaa şahitleri, Hafız Ce· 
nani. I<azTm, Ömer, Şemsa ve Zeynep 
ndlarmdadır. 

Dünkü celsede bazı ifadeler tesbU 
olunmuş ve duruşma. diğer bazı ifade
lerin de tesbiti, tahkikat \'e tetkikatın 
tamamlanması için başka güne kalmış 
tır. 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
~d" Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 
~·y . h · enıposta ane karıısındct Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
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Killtiir ı,ıerı 

ilk okullarda 

1 - KURUN 6 A~USTOS 1936 

ı Şehrimize gelen \ 
bakanler 

Polis Haberleri 

Kaçak katil 
Hangi muallımler ara
sında nakil qapı/acak? 

Ekonomi Bakanı Bay Celil Bayar G • / d · "' · b · h b b 
lle Gümrükler ve İnhisarlar Vekili Bay lZ en ıgı ZT a a ının 
Ali Rana d~n şehrimize ~cl1!1işlerdir. evinde yaka/andı 

B. B. Celal Bayar ve Alı Rana Flor
yaya giderek Atatürke saygılarını sun İstanbul ilk okul öğretmenleri ara

sında yapılacak nakil işlerini tesbit 
emek üzere bir komisyonun çalışmıya 
başlaaığmı dünkü sayımızda yazmış
tık. Bu mesele etrafında öğretmenlere 
daha ziyade malumat vermek Uzere 
bir ayzıcımız kültür direktörü Bay 
Tevfik §le görilşmilştür. Ray Tevfik 

muşlardır. 
Bakanlar bug ün alakadar oldukları 

dairelerde bazı tetkiklerde bulunacak
lardır. 

KERMES 
bu mesele etrafında muharririmize ., • 
şunları söylemiştir: Eglenceler fılme ahnacak 

"- lstanbul liğretmenleri arasında . . 
hiç bir suretle :nakil 1ıapı1mı1ıcu:aktır. Kızılay cemı~ti tara~mdan haz!r-
Yalmz hastalık, ve sair mazeret dola- lanan _K~mnes e~lencelerınde ::!-'aksım 
yısile direktörlüğe nakil için istida ile b~hçe~ının ~imdıye kadar gorülme
müracaat edenlerin fatidalarmda talep mı§ bır. şe~il.de aydınlat:Imasma . ka
ettikleri yerlerde açık öğretmenlik 1m- rar v_erılmıştır •. Kermes eglence~erınde 
Zundulfıt takdirde arzuları yerine geti- 1:ak.sım bahçe.sınde 4000 ~lektrık am: 
rilecektir. istedikleri !/erlerde açık lm- pillU yanacaktır. Ayrıca hır ~~ .?avaı 
Zunmadığı takdirde bu arzuları kabul ışık oyunlaı; yapılacaktır. Butun bu 
edilmiyecektir.,, ış.~k.lar şchrm hemen her tarafından 

gorülecektir. 
1 a/ebe qaz1mı 20 Diğer taraftan eğlenceler fevkalade 

olacağı iç'in bunların filime <;ekilme-
Ağ u sto sta başlıyor sine de karar verilmiştir. Bu mUnase-

. betle 8 ağustos cumartesi ve 9 ağus-
Lise ve orta okullara yeni talebe tos pazar günU yapılacak bütün eğlen

yazımına kUltür Bakanlıiınm hazırla- celere Bayan Bahriye Nuri Haçiçin 
dığı programa göre 20 agustostan iti- şarkıları A vrupadan gelecek ecnebi 
baren başlanacaktır. artistlerin şarkılan ve dansları, Şehir 

Kültür Bakanlığı orta okul ihtiya- tiyatrosu artislerinin yapacakları nu
cını karşılamak üzere alakadarlarla maralar hepsi filme alınacaktır. 
yaptığı temas neti~inde her vilaye-
tin orta okul ihtiyacını bugün tesbit Ek ı·k . .h 
etmiş bulunmaktadır. Yeniden önümüz Sper l J ffitJ anJ 
deki ders yılı başında bütün vilayet-
lerde 35 kadar yeni orta okul açılacak 
tır. Bu okulların vaziyetleri ve açıla
calc yerleri villyet külttir direktörleri 
tarafından tertip edihniştir. 

Orta okul öğretmen kadroları da 
orta tedrisat dirketörlüğü ta.rafından 
hazırlanmaktadır. Kadrolarda açık bu
lunan öğretmenliklerin doldurulma& 
işile de yakından meşgul olunmakta· 
dır. Eylülde ikinci bir imtihan daha 
açılması muhtemeldir. Orta tedirsat 
kadroları ay başına kadar tesbit edil
miş ve a.lô.kadarlarına bildir.ilmi3 ola
caktır. 

Orta okullarda ikmal imtlhan1arma 
2 eylfıldan itibaren 3ablanacaktır. 

Yardım sandığı 
Öğretmenlere felaket zamanında 

yardım etmek maksadile killtür direk
törltiğilnde bir yardım sandığı kunıl
duğunu yazmıştık. Sandiğiın idare he
yetini seçmek maksadile diln öğleden 
sonra direktörlilkte baş öğremenler 
ve ispekterlerin iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda sandığın yapa 
cağı işlerle sandığın ismi tesbit edil
miştir. Sandığın ismi (İstanbul öğret
men ve işyarlarından ölenlerin yardnn 
sandığı) olmuş ve idare heyetine de 
Jspekterlerden Şevki, İstanbul Emi
nönü mıntakası maarif memuru Adil 
İstanbul kız lisesi mUdUr muavini Ta~ 
hir hesap ispekterliğine ispekter Tev
fik ve Beşiktaş maarif memuru Re
cep Nuri seçilmiştir. 

Şark vilaqetlerinde 
gezinti 

Şark vilayetlerinde bir tetkik se
yahati yapmak Uzeer Univenite tale
be~~ri.nden 150 kişilik bir kafile gide
cegını yazmıştık. 

Yirmi kişiye vesika 
verildi 

İstanbul Türk ofisinde eksperlik 
imtihanı için kurulan komisyon, elli 
eksprein imtihanını yaptıktan sonra 
diğer müracaat evrakını tetkik 
etmeğe başlamıştı. Müracaatlar hak
kında llzım -gelen tetkikler yapılmış, 
komisyon dün son toplantısını yapa
rak bütiln esa~lan hazırlamıştır. 

lmtihanları yapılmadan kendilerin
d eksper evsafı bulunan yirmi kişiye 
vesika verilmiştir. Bu yirmi kişi bü
tün Türkiyedeki eksperlerdir,. 

Liman Hanı 
Oda mahkemeqe 
müracaat ediqor 
Ticaret odası satılığa çıkarılan Li

man ham müzayedesine iştirak ederek 
103 bin beş yüz liraya binayı satın al
mak istemiş, ve on bin lira teminat 
vermişti. Oda, bir kaç defa müzayede
si uzatılan hana başka müesseselerin 
de girdiğini görünce, satın elma iste
ğinden vaz geçmişti. Tasfiye heyeti 
ise hanın daha yüksek bir fiyatla sa
tılabileceği düşüncesile o vakit Ticaret 
odasına ihale etmemişken, Oda müza
yededen çekildikten ve diğer talipler 
Odanın verdiği fiyatı vermedikten son 
ra hanı tekrar Odaya satmak iste
imfJti. Fakat Oda daha evvel bu işten 
vazgeçmi§ bulunduğundan son teklife 
yanaşmamış, fakat teminat akçesi o
larak verdiği on bin lirayı da alama
ml§tı. 

Haber aldığımıza göre Oda bu iş 
için mahkemeye müracaat etmeğe ka
rar vermiştir. 

Enuıiyct ikinci şube memurları blr 
katili yakalamışlardır. Bu adamın adı 
Arnavut İbrahimdir. Samsunda Meh
met isminde bir arkada.§ının düğünün
de eğlenirlerken sarhoş olmuş, ~ıkan 
bir münakaşa üzerine Mehmedi taban
ca 'ile öldürmUştür. 

İbrahim Samsunda mahkeme edil
miş ve on beş seney& mahkfım olarak 
Samsun hapishanesine konulmuştu. 

Fakat iki ay eyvel hapishaneden 
kaçmış, bir mUddet Aııadoluda dolaş
tıktan sonra bir kaç gün evvel tstan
bula gelerek Taksimde bir ahpabının 
evine gizlenmiştir. 

Zabıtta memurları evvelki gece n;. 
rahimi bu evde yakahyarak emniyet 
mUdUrlUğüne getirmişlerdir. 

İbrahim bir kaç güne kadar Sam~ 
suna yollanacaktır. 

Bir tramvay daha 
yoldan çıktı 
Şişli - Tilnel hattında işliyen vat

man lbrahimin idaresindeki tramvay 
ile Şişli - Sirkeci hattına işliyen vat
man Ham.dinin idaresindeki tramvay 
Beyoğlunda İbrahimln yanlış bir ma
nevrası yüzünden çarpışmışlardır. • 

Tramvaylar hasara uğramış, yol
dan çıkmış. yolculardan Danyal ve 
Remba. hafif surette yaralanmışlardır. 

Tramvaylar biraz sonra yola kon
muş, tahkikata başlanmı§tır. 

Da1Jak yedi/ar 
Gedikpaşada oturan tüccar Veysl

nin oğlu Hayrullahı ko~ularından 
Diyapolos dövmUştUL Veysi buna kız
mış, yanma kızı M:i.inevveri alarak Di· 
yapolosun evine giderek oğlunu ne i
çin dövdüklerini sormuştur. Diyapolos 
kaynanası ve anasile bir olup Veysiyi 
ve kızını fena haldP dö...,'lllüşlerdir. 

BALYA DÜŞMÜŞ - Kasımpaşada 
bir numaralı havuzda bulunan Kızıl
ırmak vapurunun anbarında çalışan 
Cemilin başına 70 k1lo ahrlığında bir 
balya düşmil!}, ağır surette yara.lan
mıştır. Cemil hastahaneye kaldırılmııt
tır. 

AZII,I BİR SARHOŞ - Fatihte 
Selami Ali mahallesi bekçisi 38 yaşın
da Mevliıt evveki gece mahallesini do
laşırken Külhan sokağında oturan 33 
yaşında Karadayı nam.ile maruf Meh
met sarhoş olarak önüne cıkmış, elin
deki bıçağı bekçinin sol eline sapla
mıştır. Bekçi sarhoşun elinden bI<;ağı 
alamayınca tabancasını çekerek üç el 
havaya ateş etmiş, buna polisler yetiş 
miş, sarhoşu yakalamışlardır. Bekçi 
tedavi altına almmı~tır. 

KAÇAK KOYUN - Suadiyedekf 
evinde kac:ak koyun kesen kaRap A:r
tin yakalanmış, adliveye verilm i~ir. 
Artinin evinde 89 diri koyun bulun
muştur. Artinin koyunları sürü halin
de aldı~ı ve her gün 3-5 koyun kese
rek ı:1attığı tesbit edilmistir. 

KIZ KAÇIRMA 'YÜZÜNDEN -
Kasımpaşada Tersane caddesinde Dur 
ı:;un Gavuşun kahvesinde ::vatan S'vas
h Hiiscvln ile Eyilote Kalenderhane 
sokağında oturan Hasan memleketi~ 
rinde bir kız kacrrma yUzlinden kavE?"a
ya tutu~muşlardır. Hasan bıçakla HU
seyini sol kolundan yaralamıstır. 

YANGIN - Dün öğleden sonra 
Hevbeli adadaki çamlardan bir kısmı 

Yanılan programa göre üniven/ite
liler 17 ajhlstosta Trabzona varacak o
rada. kendilerine tayin edilen memur
larla her tarafı dolaşacaklardır. 

Tra.kyadan iştirak edecek talebeler 
dokuz ağustosta tstanbula gelecekler

BOZUK OTOBÜSLER atılan shraralardan tut.c:muş, yedi met
re murabbaı kadar bir ver yanmıştır. 

~atalca belediye~! 1stan?ul beledi- Yangının yoldan gec:enler tarafından a
yesıne bir tezkere go~d~rmış, Çatal4?.- tılan siı?nradan cıkb~ı anlaşılmıştır. dir. 

ESNAF CEMiYETLER/ 
NIZAMNAMLERI TADiL 

EDiLECEK 

Bütün esnaf cemiyetleri reislerinin 
ve umumI katiplerinin iştirakile yapr
lawı.k toplantı hazırlıklarına bUyUk 
bir ehemmiyet verilmektedir. Seneler
denberi bir nfaama sokulamıyan esnaf 
işleri son alınan tedbirlerle daha fay
dalı bir hale ~etirilecektir. Yapılacak 
toplantıda bütün esnaf cE:m'İyetleri ni
zamnameleri ayrı ayrı ve madde mad
de okunarak tadil edilecektir. 

TOTON KANUNUNDA 
TADiLAT 

TUtün kanununda yapılacak tadilat 
etrafında tetkikler yapan ve bir pro
je hazırlamakta olan kongı enin mesa
isi bitmiş, teşkil edilen bir komisyon 
faaliyet raporunu hazır lam ağa başla
mıştır. Rapor, kongreye başkanlık e
den iç ticaret umum müdürü Bay Müm 
taz tarafından bir kaç gUne kadar An· 
karaya götürelecektir. 

il.~ ls.tanb~l arasın~a ışlıyen 14 otobu- PENCEREDEN DÜSTÜ _ Samat-
sun ışlemıyecek bır halde olduğunu d S 1 
tesblt etf ~· · blld" · b 1 k t•• ya a • u umanastırda oturan 1\1.ıgırdı-

. ıgını ırmış, u~ arı .a. ı <:ın bir ya~mdaki çocuqu Osep evin 
sı;rett~ ışleJ?~kten mcnede~ılme~. ıçın nenC<'resinden bakarken sekiz metre 
b~; muh.en?ısın muayenesıne !uzum den düşmüş a/fır surette yaralanarak 
gostermıştır. h t h ' k 1 

Ç t l beled. . af k d ' . as a aneve a dırılmıştır. a a ca ıycsı, masr ı en ısı 

tarafından verilmek üzere Çatalcaya 
bir mühendis gönderilmesini istemi§· 
tir, 

MERKEZ BANKASI 
TAHViLLERİ 

Avın üçUnde 73,5 lira olan Merkez 
bankası tahvilleri şimdiye kadar gö
rülmemiş bir ylikseliş kaydetmiş, "75 
liraay kadar çıkmıştır. Kıvmetin daha 
çıkacağı umulmaktadır. Diğer taraf
tan Sivas, Erzurum istikraz tah\•ille· 
ri de geniş mikyasta istenmektedir. 
ÖLDÜRMEK iÇiN YARALAMA 

Yııni Kosti is imli birini öldürmek 
kastile yaralamaktan suçlu Ragıp Ars 
lanın duruşmasına, İstanbul ağırceza 
hakyerinde diin başlanılmıştır. 

Suçlu, inkar ediyor. Bazı şahitler 
dinlenilmiş, duruşma daha bir kaç şa
hit çağırılması için ba§ka güne bıra-ı 
kılmıştır. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
UMUMIHEYET/BUGON 

TOPLANIYOR 

Şark Demiryolları heyeti umumt
yesi buglin saat on birde toplanarak 
şirketin hiikfımete devri meselesini 
konuşacaktır. Şirket murahha.qlan dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

ŞEHiR KUM iÇiNDE 

Son yağmurların yaptığı znrarls.r 
henilz yeni yeni anlaşılmıya başlamış
tır. Bu nrada şehrin muhtelit yerlerin
de bilhassa sel yığmlanna rast gelin
mektedir. 

Taksim bahçesinin yanından Dol
mabahçeye !nen yokuşta 30 santim 
Aksaray meydanında ise 20 santimden 
yarım metreye kadar kum biriktiği 
görülmüştür. 
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kuşatıllyor Mehtap alemi E s R A R 1 ne:ıeye gidiyor? ro .. ,.,.. 1 •nrideJ nasıl geçti? 
( Ustyanı ı ıncide ) Sevil, 5 (A.A.) - Sevil şehri rad-

vatandaşlar arasında bir b?.rış yolu ta
kip ediyor diğer tnraftan d:ı memleke
tin müdafaası \.-tlzüesinı üzerine alan 
orduyu siynsi işlerden uzak tutmağa 
çalışıyc1rdu. 

yosa, Zamoradan kalkan kolun ~ad- Şirketi. Hayriye eyveli.si ge~e ~ 
rit" istikametinde yürümekte oldugunu ğaziçinde bır mehtap ale~ı tertıp e~tı. --- - -- ------ - - fJ 
ve §Chrin ablokasını tamamlamakta Evvelce verilen karara gore davetlıle- venı' ~eriok Holmes Alen DıksonU 
bulunduğunu bildirmektedir. Radyo re mahsus olan 66 numaralı hususi I ı ~1 

Generalin kanunu ayaklar altına 
alarak memleketi diktatörlükle idare
den nefret ettiği bütiin Yunan vatan
daşlarının malUmu idi.. Ve h<;r. geçen 
gtin Mctnksas dahildekı mesaısıle va
tandaşlar arasında daha büyük bir iti
mat kazanıyordu. M~taksas ordudan 
yetişmişti. !yi bir :rkanı?~rp~ı ve ~s
kerlik hayatında kımseyı ıncıtmemış
ti. Siyasi hayatmdn ise ordu.nun ':azüe 
si haricinde işlere alet cdılmesınden 
dolayı daima şikayetlerde bulunmus: 
tu. Metaksas mevkii iktidara geçtiğı 

gündenberi ordu ve do!lanmayı a~ıl iş-ı 
le uğraşmağa sevketmış ve bu yuz.d:n 
de karn, deniz ve hava kuvvetlcnnın 
teveccühüne mazhar olmu§tu. 

ayni zamanda Castellan de Laplanada vapur saat 21 de köprüden kalkacak, LJ / M J 
isyan çıktığını ve Valanstaki askerle- 37,5 kuruş mukabilinde bu g~~inti_d~ ı-ı.eljeCan l QCeTQ QTl 
rin de kıvam ederek Fchir etrafında bulunmak istiyenler için de dıger ıkı 
vaziyet aidıklarmı tey.it eylemektedir. vapur kaldırılacaktı. 

Geçen mart isyanında ordudan u
zakla..stmlnrak ağır ha~is ~ez4ları!1a 
çarptırılan matrut zabıtlerı af ettır
miş fakat onlara rütbelerini inde et
tirmemişti. Venizelistler bun~arın or
duva iadelerini ist'iyor, muhalıfler mu
vafakat etmiyor, hükumet ise bunla
rın tekrar orduva alınmalarını hoş 
~örmüyordu. Efkarı umumiye bu işte 
de .. hükumete hak veriyordu. 

Fakat!. Hilkfunetin kazanmakta ol
duğu teveccüh mevkiini kuvvetlendi
riyordu. Ve bu kuvvet, mevkii iktida
ra geçmek istiyen diğer fırkaların e~
dişelt!rini arttmyordu. Her geçen gu
nün kendi zararlarına olduğunu gören 
fırkacılnr birleşerek hükumeti devir
mek istediler. Ve bu arzularını göster
meklt! de eyllıl nihayetlne kadar hüku
meti harekat ve icraatında serbest bı
rakacakları hakkındaki sözlPrinden 
nüktil eylemiş oldular. 

Cctck Veni:zelistleri temsil eden 
Sofulisin gerek eski kralcıların bir 
kısmının' başına geçen Teotokisin mec
llstek i kuv·vetlcri bir hükfunet teşkil 
ederek mevkii iktidarda kalmağa kafi 
geliyordu. Komünistlerin iltihak ede
ceği taraf galibiyeti temin ediyordu. 
Meclisteki vaziyetlerinin ehemmiyeti 
karşısında ise k~münistler istedikçe, 
istediler. İstedikleri kabul edilmeyince 
grevlere kalktılar. Kanır hadiseler mey 
dnna getirdiler. Muhtelif şehirlerde 
yapılan bu işler isteklerinin yayılması 
için kufi gelmedi. Ve bu defa da - ge
ne Atina gazetelerinin yazdıklarından 
~nlıyoruz - başkalarının tabr1kile u
mumi bir grev jlfınma karar verdiler. 

Fakat tam bu grev saatinde Gene
ral Metaksas da diktatörltik ve idarei 
örfiye ilan etti. 

Yunaniı;tanın vaziyeti, umumi bir 
~ev müvacchesinde bir diktatörlük 
ilfını yüzünden havli karışık bir hal 
almrı oluyor. Sansürün mevcudiyeti ve 
telef m muhnberatının kesilmesi yüzün 
den "''>n yirmi dört saat zarfında neler 
oldı•:-'1!'111 anlamak rnümkUn olama
mışt·r. Ancnk A\.TUpadan alınan ilk 
hab"rlcrde de Yunanistanın bugünkü 
durumunun çok ciddileştiği ve İspan
yada olduğu gibi bir sağ ve sol müca
delesinin bnı:ladığı kaydedilmektedir. 

Ke. lren 

Yunanistanda 
ihtila~ mi? 

{Ust yanı 1 incide) 

K~SVIN AKIM KAYMAK 
iHTiMALi VAR 

Atin:ı, s (A.A.) - Muhafazakar i§· 
çiler federasyonu, sol federasyonlar ta
rafından tertip odilen ve bugün gece 
yansından itibaren başhyacak olan 24 

saatlık greve iştirak etmemek hususun
da azalanna talimat vermiştir. Muha -
fazakfir amelenin kanaatına göre, asga
ri yevmiyeyi tesbit eden ve mecburi 
hakemlik usulünü ihdas eden, kanun, 
amele sınıfının büyük muzafferiyetle -
rinden birini teşkil etmekte, ve hüku -
met, bu kanunu tatbik ile, işçilerin baş· 
lrca dileğini yerine getirmektedir. 

Bu kanunu protesto edenler, şimdi
ye kadar onu istiyenlerdir. Bu hareket
leri ile bu şahıslar, işçilerin menfaat · 
lan için çalışmadıklarını, ve mCmleket 
içinde kargaşalık çıkarmaktan başka 
bir rr:<>.ksat takip etmek istemediklerini 

TAYYARE MUHAREBESİ OLDU İçinde hanende Eftalyanın da bulu-
Tanca. 5 ( A.A.) - Henüz teeyyüt nacağı bir saz heyeti ışıklarla süslen

etmemiş olan bazı haberelere göre ls- miş ve bir römorkörle çekilen bir sal 
panyol hüklımct tayyarelerile asilerin üstünde Boğaz sularında dolaşarak 
ellcr'nde bulunan tayyareler arasında çalın söyliyecekti, 
Cebelüttarıka pek o kadar uzak olmı- İstiyen kayık ve motörler bu sa
yan bir mevkide bir hava muharebesi la yaklaşarak onu takip edecek, musi
olmuştur. kiden, ve Boğazın letafetinden istifade 

M.uharebenin sonunda iki deniz tay edeceklerdi. 
yaresi denize inmek mecburiyeti~de Çok mükemmel olan programın 
kalmış, diğer ikisi de Ccutaya dogru tatbiki halkın bu işe gösterdiği büyük 
gitmiştir. rağbet ve alaka neticesinde şöyle bir 

CEBELÜTI'ARIKA HÜCOM netice vermiştir: 
EDİLECEK! Evvelki gece 37,5 kurugla girilen 

Ceuta. 5 (.A.A.) - Havas muhabi- vapurlardan iki vapur yerine tam do
rinin haber aldığına göre General kuz vapur kaldırılmasına lüzum hasıl 
Franko Cebelüttarık boğazını 7..0rlama olmuştur. Hepsi de tıklım tıklım dolu 
ğa hazırlanmaktadır. Silah ve asker olan bu 10 vapur koca bir mevkep 
dolu üç vapur harekete hazır bir hal- halinde Bebek koyunda durdu. Güzel 
dedirler. Altısı İtalyan üç de Alman bir şekilde süslenen sal burada idi. Bir 
diğerleri asilerin olmak ~z~re 15 tay- çok sandal ve motörler de etrafına top 
yare sevkiyatı korumak ıçın Tetuan !anmışlardı. Önde onlar, arkada va
hava meydanından uçmağa hazır bu- purlar, Kanlıca koyuna gidildi. 15 daki 
Iunuvorlar. ka orada durulduktan sonra Büyüde

Alman harp gemileri Kadikse git- reye gidilerek bir saat bir çeyrek ora
mek üzere dün Ceutadan hareket et- da duruldu. Gece yarısından sonra sa-
mişlerdir. at 3 5 a doğru Bilyül(dereden kalkıldı, 
MADRİTI'E HÜKÜMET İDAREYİ ve i~kelelere uğranarak saat 6 ya doğ-

KAYBETrl ru köprüye gelindi. 
Paris, 5 (A.A.) - Matin gazetesi, Şirketi Hayriyenin teşebbüsü tak-

Seville merkezi tarafından verilmiş o- dirle karşılanlt'. Boğaziçinde oturan
lan bir tebliği neşretmektcdir. larm pırıl pırıl gemileri sahillerden, 

Bu tebliğde :Madrit hükumetoinin evlerinden rahat rahat seyrederek eğ
halihazırda payt.ahtı artık kontrol al- lenmiş olduklarını zannediyoruz. 
tında bulundurmamakta olduğu ve şeh Sandallar ve motörlerle mehtap A.
rin Markistlerin ellerine düşmüş bu- lemine çıkmış olanlar hanende ve sa
lunduğunu beyan edilmektedir zın bulunduğu sal etrafında herhalde 

Bu tebliğde iki istihkam alayının eğlenmişlerdir. 
isyan ederek Mola ordusuna iltihak ey Bu itibarla Şirketi Hayriyenin Bo-
lemiş olduğu ilave olunmaktadır. · ğaziçi halkına himmeti yerindedir. Te-
FRANSANTN TEKL!FtNt lTALYA şekkür edilir. Fakat eezintiye iştirak 

NE ŞARTLA KABUL EDECEK? etmek istiyenlerin çoklu~ karşısında 
Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler, İspan dopdolu on vapurdaki altı bin kişiyi 

ya işlerine karışılmaması hakkında bir tek saz heyetile eğlendinneğe kalk 
Fransa taraf mdan yapılmış olan tekli- mak göz göre göre halkı vapurda ken
fe Ingilterenin vermiş olduğu cevap di hallerine bırakmak demektir. Nite
dolayısile memnuniyetlerini izhar et- kim bir çok vapurlarda, hatta davet
mekte fa.kat İtalyanın vereceği ceva- lilere ayrılan hususi vapurda bile sa
bm mü~killat çıkarmasından korkmak zın ara.sıra rüzgar tarafından tesadü-
tadırlar. fen getirilen sesini işitmek bahtiyarlı-

Ocuvre gaıetesi, diyor ki: ğına erenler pek azdı. 
İtalya Fransız teklifini kabul et- Bu gibi gezintilerde her vapura 

mek için üç şart Heri sürmektedir. ayrı bi~ saz heyeti koymak zarureti 
ı - üç taraflı müzakereler yapıl- meydandadır. 

maması, Bizce li'ıtuf şeklinde eza ve cefaya 
2 - Almanya ve Sovyet Rusyanm tahammlil güç oluyor. Zira 9 saate 

da bu işe iştirak etmeleri, yakm silren bir eğlenti, hele böyle bir 
3 - Fransa hüktımetinin İspanya aralık içecek su bulmak bile rnüşkül

vakaviindcn bilistifade faşizm aleyh!· leşen kupkuru vapur içinde, dayanıl
ne müteveccih bir ehlisalip vücuda ge- maz bir esaret haline inkılap etmekte-
tirrnek tavrını takınmaması. dir. 
ALMA.ı.~ ZIRHLILARI N!ÇlN GlTTt? Binaenaleyh bu gezintilerin tekrarı 

Tanca, 5 (A.A.) - Havas ajansı halinde bu tecrübeden istifade edilerek 
muhabiri, General Franconun muavini programın daha kısa bir zaman tutma· 
kumandan Armada ile görüşmüş ve smı temin etmelidir. 
kumandan kendisine şu beyanatta bu- Şirketi Hayriyenin llara kazanma-
lunmuştur: sınr, canlanmasını, Boğaziçini canlan-

"İki Alman harp gemisi Ceuta önü- drrmasını arzu ederiz. Ümit ederiz ki 
ne birer dost sıfatilc gelmiştir. Maksat bu gibi gezintiler tekrar edilir v.e tek
ları limanı hlikümet filosunun bombar rarında bu seferki noksanlar tamam
dımanına knrşr himaye etmek için de- lanır. 
ğildi. Bunun en büyük delili, bu gemi- . Bir araya gelen ve içiçe girmiş g'i-
lerin dün avdet etmiş olmalarıdır. bi görünen bu kadar vapur, motör ve 

V AZtYET!N HULASASI kayığın ka7.asız belasız idaresi sureti-
Paris. 5 ( A.A.) - Siyasi miişahit- 1c Şirketi Havriye kaptanlarının gös

ler ihtilalin başlangıcındanberi !span- terdikleri meharet ve vapurların ma
yada mevcut olan vaziyeti telhis ede- nevra kabiliyeti takdire layıktır. 
rek divorlar ki: ----------------

Asiler, ilk planlarını değiştirmiş
lerdir. Şimdi şimaldeki Mola ordusu 
ile ccnuptaki Llano ordusu arasında 
teması temin etmeğe uğraşmaktadır
lar. Bu temas tahakkuk ettiği takBir
de Castille, Rimalden ve cenuptan ve 
garpten ihata edilmiş olacaktır. Gene
ral Molanın halihazırda cenup ordu
sunun hazır olmasını beklemekle ikti
fa etmekte \'C nihai harekata geçmek 
için kendi~ine ivi bir me,•zi temine ra
Iışmakta olduğu zannedilmektedir. Bu 
sebepten dolayı Somosierra geçidi ya
kınında kanlı muharebe olmuştur. 
lNG!LTERE FnAı.'\'SA YA MüSAlT 

CEVAP VERDİ 
Paris, 5 - Kısa olan İngiliz ceva

bı, çabuk bir anlaşmayı temenni et
mekte ve bu nnlaRmanm Fransa, f n
giltere, tatıya, Almanya ve Portekiz 
arasında dinlomatik yolla vücuda ge
tirilmesi fikrinde bulunmaktadır. 

Korradina Mola konseri 
Klavenist Bayan Korradina Mola'nın 

bu akpm için kararlaştırılan konseri 
11 Ağustos sair akşamı saat 21 de 'te
pebaşmda Şehir tiyatrosunda verilecek
tir. 

Alınmış olan biletler o tarih için mu
teberdir. Biletler Şehir tiyatrosundan, 
Natta acentcliğinden ve Londra ote . 
linden tedarik edilebilir. 

iSKAN SUiiSTiMALi DAV ASI 

İskan idaresindeki eski suiistimal 
davasına ait duruşmıya, İstanbul ağır
ceza hakycr;nde dün devam edilmiştir. 

Öğrenildiğine f?'Öre, bu sabah Fran
sız sefiri ile yaptığı mülakat esnasın
da B. Von Neurath. Sovyetler Birliği 
bir bitaraflık anlaşmasını imzalarsa 
ve Belçika hükumeti de Fransız tekli-

ispat ctmel:tedirler. fi:ııi kabul ederse Almanyarun da bu 
Grev hareketinin muvaffakiyctsizli - anlaşmıy:lı iştirak edeceği fükrini ileri 

Suçlusu kadınlı, erkekli 20 den faz. 
la olan bu dava, yeniden şahit dinli!1il· 
mcsi safhasındadır. Şahitlerden bazı
larının ifadesi istinabe suretile alın
maktadır. Adreslerinde bulunamıyan 
şahitlerin ifadelerinin de okunması ka 
rarlaştırılmıştır. 

Dünkü celse, bu cihetlerden duruş
manın tahkikat safhasının tamamlan
ması için, başka giine bırakılmıştır. ğc uğrıyacağı tahmin olunmaktadır. sürmüştür. 

KABİNE PROGRAMINI NEŞR ETTi Sanıldığına ~öre Fransız hükume-
At. 5 (K ) y,- b. · ti Moskova ve Lizbondaki sefirlerine ına, urun - n.a ıne rcıs b tal' t .. 

1 
· t' 

• • w. • • azı ıma gonc cnnış ır. 
vekıllıgıne Malıye nazırı B. Galıçya - uıuumummıemnmıımıııııımııımmmuıımmııııttt111ımımı11m11mıııım11nnıımunnn 
nos tayin edilmiştir. beyan etmektedir. 

Kabine ''Elefzun,. gazetesi vasıtasiyle 
neşrettiği proğramında bütün Yunan -
lılar arasında müsavat tesis edeceğini, 
idare kakanb:maıını düzelteceğini hal -
kın maişetini temine yardım edeceğini 

GREV KALDI 
Atina, S (Kurun) - İçşi federasyo

nunun yapmağa karar verdiği umumi 
grev, hUkQmetin aldı~ı tedbirlerle beı· 
taraf edilmiştir. 

ITF AIYE TÖRENi 

22 ağustosta yapılacak itfaiye tö
reninin bütün hazırlıkları bitirilmiş
tir. Davetiyelerin dağıtılmasına dün 
den itibaren başlanmıştır. Törende bu
lunmak ;stiyenler her gün Fatihte it
faiye merkez binasına giderek mecca
nt olan davetiyelerden alabilecekler
dir. Tören milnascbetile Avrupa itfa
iye müdürleri de çağmlınıştır 

Yazaıı: 11 rnauld <ıulopın • 11. l · ~ 
6 _ Çevıre •• 

Çünkü bunların nasıl ya
zıldıkları malumdur. Fakat, ne de olsa, 
satırlar arasındaki gizli şeyleri okuma
sını bilen i!iin bunlardan bir istifade et
mek imkanı vardır. 

Bu düşüncelerdeyken odahın kapısı 
vuruldu ve içeri Bayan Doroti girdi. 
Her zaman olduğu gibi, bana akşam ga 
zctelerini getiriyordu. 

Kadın odaya ayaklarının ucuna ba · 
sa basa girdi. Gazeteleri masamın üze -
rine koydu. Sonra, benim işitmem için. 
oldukça yüksek sesle mırıldana mırıl -
dana gitti: 

- Ne aksi tesadüfi Uziimlü pasta o 
kaclar da giizel olmuştu ki! 

O akşam Bayan Doroti ile yemeğe' 
kalabilirdim. Bir yere davetli olduğumu 
kadının elinden kurtulmak için mahsus 
söylemiştim. Bayan Doroti hoş bir ka 

dındı, fakat ona benziyen bütün kadın· 
larda bulunan bir kusuru vardı: Son 
derece geveze idi ve soğuk soğuk şey -
ler anlatırdı. Bu anlattıklarını belki yiı
mi kere dinlemiştim, bir kere daha din
lemeğe artık tahammülüm kalmamış · 
tı. 

Bundan başka, o akşam yemeğimi 
şehirde yemek te istiyordum. 

Biraz hava almak ihtiyacını hisse -
diyordum. Ondan sonra işime daha iyi 
koyulabilecek tim. 

Daha bir saat kadar vaktim vardı. 

Giyinmeden evvel, ev sahibimin getir
diği gazeteleri bir gözden geçirdim. 

Gazetelerin hepsi, tabii, Klarans 
Terras cinayetinden bahsediyorlardı. 

Bu hadiseyi tahkika çalışan muhabirler 
biribirlerile yarış edercesine faraziyeler 
yürütüyorlardı. Bunlardan bazılarının 

Mak Ferson'un verdiği malfımattan il -
ham aldıkları görülüyordu. Buna mu · 
kabil biraz daha zeki olanlar, kendileri
ne mahsus fikirler ileri sürüyorlardı. 

Bu fikirlerin pek yabana atılamıyacak
larr vardı. 

Şunu itiraf etmeliyim ki, bizim mes
lekte gazetelerdeki yazıların işimize ya

radığı çoktur. Düşüncelerimize yeni ufuk 
lar açar, aklımıza gelmiyen şeyler üze
rinde düşünmeğe sevkederler. 

Bütün vazılanlan dikkatle okudum. 
Bazıları bc~i güldürdü, bazıları da ala
kamı uyandırclı. Hele bir tanesi, Star 
gazetesinde Ihıksley imzasile yazılan 

bir yazı beni üzerinde uzun uzun dü -
sündürdü. Bu imza. son zamanlarda, 
birdenbire matbuatta kendine bir şöh -
ret temin etmişti. 

Bu muh.,rrir Klerans Terras cina · 
yetinden son derece güzel bir şekilde 

bahsettikten sonra sözlerini muammalı 
bir düşünce 'ile bitiriyordu. Fakat be -
nim gibi bir polis hafiyesi bu sözlerin 
manasını anlıya bilirdi: 

"Bu cinn·.ete bir aşk cinayeti di -
yenler ol~cak, kimisi de bir çrlgınl•k 

veya intikam diyecek. Bize kalırsa hu 
son ihtimal i::>:erinde durmak lazımdır. 
Fakat bu intikamın ·g~yesi ne acaln? 
Hiç zaı·netrneyiz ki ihanet görmiiş bir 
aşık sevgilisini bu kadar barbarcasın<' 

öldürsün ... 
"Cinavetin hırs•zhl: m::ıl·.,.,di1e "" · 

pıldığı fikrini de kabul "d"....,f"yiz. " 
halde cin<lyetin ~,.behi necPr? B:,.e "'ö -
re gavet basit: J'et~inin ··~~.,..=-~ı biri· 
sinin isine rellT'ivornıı.. e~i~i., h*r 

şev .. ı:;yle~&i ihtit?'C.lindc::ı kc:kulu -
ycrd•1. 

"Aklımıza gelebilecek birşey daha var: 
Bir siyasi cinayetten bahsede~ek deği -
!im. Fakat bir şeyin gizli kalmasını is -
tiyen kuvvetli bir cemiyetin bu işte ro
lü vardır .. ! 

"Kuvvetli bir cemiyet ..... Evet, bu
nu ben de düşünmüştüm. Bu cemiyeti 
biliyordum. Ona karşı Yapılacak hücu -
mun ne kadar tehlikeli olcluğunu da 
bilmiyor değildi<n. Bu vazivet karş:sın
da başkası olsa belki işi terkeder, yüzüs 
tU bii"al..'l&d:. Fakat ben r.c olursa olsun 
sonuna kadar gitmei?e karar verdim. 

Kanunların üstünde kimsenin kuv-
veti yoktur ve bu kanunları zor1avan -
lar, ne kadar kuvvetli olurlarsa olsun -

d. B. hafı)1 !ar ceza görecekler ır. ız, ' . ~ 
şüpheli adamları öldürttüklerı 

devirlerinde değiliz nrtık. . ·ıt 
. ı· bıf lf Belki son derece tehlıke ı 

miş bulunacaktım, fakat katili ı 
ve bulmaktan beni kimse alıkO 
dı. td 

Saat yedi idi. Giyinmek içirı bi 
·a -. . herıiil ~ h· geçtim. N creye gı ecegımı fJ ıç 

rarlaştırmnmışttm. Fakat bunun 
6 
~. .. _..,, ~ 

hemmiveti var! Kalabalık go• ... 1 ~&ı 
• f11'° ı.. nimi baska şeylerle meşgul et ~ııta 

tiyacım ·\·ardı. Çünkü, boyuna.:~ S" 
üzerind ~ kafa patlata patlata 1 lt<ıld' 
tün düşün::esini kaybeder gibi o; iıı:çlt 
Bazı hallerde insan biraz cğterı~ 
tiyor. Böyle biraz eğlenecek 0 ~ 
yirmi dört saat sonı:a mücadele) 
kuvvetli girişecek vaziyette bili 
nUL ~ 

Givinir giyinmez hemen ~~ b, 
rlim. Sokak kapısını açarken ba ~t 
roti beni gördü. Derin derin i~ ~ lırıırn 
ti ve şu sözleri mırıldandığını 1 ol l<i 

- Pasta ne kadar da güzel~ t\ı }' 
tu ! Yazık! Bu pastadan a:tı~ Jt tıı 
tım ... Bir illet haline gelmıştı· Jel 
hemen kapıyı açtım, sokağa çı 

1 

Londranın bazı akş~mları ~ 

Sıcak bir yere oturup hıç kıt11 

mak ister. Sokağı kirli bir sis 1'a 
du. Dakikadan dakikaya kalınlı 
te otomobil durağındaki ışıklafl 
güçlükle görüyordum. 

Sıra bekliyen otomobillerirı 
dekine atladım ve: 

- Pikadilliye, dedim. 

Bir noel gecesini "kibar,, i# 
bulunduğu bir yerde geçirece~ 
Pikadilli'ye gitmem belki garıP 
nür. Fakat ben, mesle~im ica~ 
yatlı davranmağa mecb~rum~ 
hafiyeleri umumiyetle, her > 
karşılanır. Fakat bu, onlara ilıı? 
duğu zamandır. işleri olmadı 

11 
kes onlardan uzak dur~r. ve 011~ 
raber görülmekten çekınır. çıı 
disinin de polis hafiyesi olduğıl 
nın \!yanmasından korkar. 

Pikadilli'de Moniko lo~arıt/ 
nünde indim. Burası ekserıya nl 
rin yeridir. Fransızlara, İtalya, 

rrııC· panyollara orada çok rastge 1 b 
· ı · ecrıe lar Londr3ya yenı ge mı~ . iÇI 

Ekseriya. ingilizce bilmedıklcrı 
bir arada bulunmağı isterler. 

'k k·b~r '' Denebilir ki Monı o ı .. ~ 
. em' rin lokantasıdır. Orada hır Y V' 

lira harcayabilecekler bulunur· 
1 

· · S h ·ya j zengın olan ecnebıler o o 
Orada hayat daha ucuzdur. 

Moniko'ya girdi~im zatrı8~rı 
masalar dolu idi. Bereket ve~1, 

. bl 
dığım bir garson vardı. Benı tıi! 

..... d" Bu masada güzel ,.s ya go .. ur u. sv 
kadın oturuyordu. Benim J:arŞI 1' (' 
duğumu görünce his; sıkılgarılı 

medi. o~ 
Elimden geldiği kadar ö.ziir ııt' 

d. p.rıı gülüm .. eyerek cevap ver ı. ,, 
rYıı yabancılık k~lkmıştr. Lckan " 1<ıı' 

şım:ı gclmictim. Çitf olara1< ç;ro' 
ve bu arkadaşım bayan Doro 
kat şayanı tercihti. o 

sırııı Tesadüf sayesinde karşı es 
duğum bu genç kadını noel ~e~ı>' 

d . ek ıs ~ bar bir lokanta a geçırm tıı1' 

kadın zannetnıey:n. O da ~~erıc\1 
kantasrnın d.ıimi müşterilerın ,w:ı' 

B ıcıı bir "arkaC:aş .. arıyordu. u <'il~ 

f "' ' bar şöv ]yelik etmek şere 1
' u ( ı 

. ırnuşt . " ıı~ sayesinde, h:ma mısıp o tf>' t 
d .. f ııoşll ' l) 

işin sonund:ı bu tesa u 1 ge' " 
. W'ld" Ç" k" bir noe ..e' .. !. meınış degı ı. un u bir ~· \IJ:l 

tek başına geçirmek pek h?Ş f ~l~ 
mıyacaktı. ..

11
fl' 

•a 11"' A., ~ 
Çok geçmeden konuşnıag ·yi ~ııv. ) ı 

d'ı) 1 d ' Mavd (kadının ismi Mav Str'rı;i 
§an, zeki bir kadındı. Onda. _.ı1, i.., 

hl 1. •'<lru ,v 
k! kt•lt-r!O haıı olruı ~u u.:.. ·rooetı 
ğin parasını benim verecegı ııl!' 
olduğu için türlü türlü ve en p 

mekler getirtiyordu. • .... d tJ6f) 
(Ar,......-
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Dilimize çeviren: Vildan Aşir Güçlü 

At~lar bittikten sonra neler söy 
U;Un ne olduğu b~belli idi. Alkış 

ttckJerini kimse merak etmiyordu. 
11.lsı Yen?den koptu. 
~Odoaun en cl.cğerli iki genci yarı. 

anmı§ kuvvet ve çeviklik i§lerin. 
dillere destan olan Atinalılan, is
. hları arkada bırakmıştı. Şimdi her 

it' 11 bc:§mı bir düşünce üzüyordu: 
~Acaba güreşte ve atlamalarda ne 

le? Bu uzak adanın hiç tanınmıyan 
llkları gene Atinalıları, tspartalıları 
tdetckler mi ? 

~İfer taraftan Alkamenin sevincine 
ıç diyecek yoktu. Yarış biter bit. 

\~ Çotuk gibi ellerini çırpa çırpa 
~ sının ve Sellisin oturdukları yere 

~!a başlamıştt. 
. lıtün atletler birer ikiser alandan 

hıılldiler meydanı disk ve ~irit atacak 
Çl~re bıraktılar 
ı\rtık savaş sı;ası Skopasa gelmiş. 

~ SKOPASIN SAVAŞI 
•tııların bu kadar heye:anlı olu

"t "Yircilerin hepsinin iştihasını aç. 
h::ı~. }lerkes dağarcığında getirdiği 
lirııtklcrini yaymış. oturduğu yerde 

tnı doyurmağa çalışıyordu. 
'ti l<iınsenin yerinden ayrılmaga cesa
'ıı~Oktu. Başkasının gelip otur·ma-

korkuyordu. 
~Stadın içinde yeniden boru sesleri 
~dı. Merakla etrafı araştıran gö?ler 
~I ~0nislerin hakem locasına yerle . 
ı...Ctıni gördü. Disk ve cirit atacak at 
'<titr d 
~ 
1 

c yavaş yavaş sahada toplanı. 
tqd 

ı. 

'tıı Gençlerin hepsi hemen yarı çıplak 
~Ctck kadar az giyinmişlerdi. Belic

e kısa önlükler kadar küçük etek. 
tr 

\ 
1 

• ~ardı. Bunlar koşuculardan da. 
tı, daha gösterişli insanlardı. 

\ Guneşten tunç gibi olmuş parlak 
~~1hhatli derilerinin altında güçlü 
~ tlcrj en küçük hareketlerde çevik· 

~c kuvveti göstererek oynuyordu. 

~it . 1'nlıyan gözü bu insan güzelliği 
111rıe bir tUrlü doyamıyordu. 

~Uctlerin hepsi toplandıktan sonra 
'lr11. gene geçit töreni ile başlan. 

~tıli': takımın geçişinde halk umul 
, ~dığ1 şampiyonu için bağırıyor, o

tc'arct vermek için neler neler söy
Otd:ı, 

lij~t;nalılann: "Yaşa Kliton 1,. İı;par
t'lat tın: 3 Şanolsun sana Pozanyas ! 
~ er kendini,, gibi avazları göklere 
%rdu. 
~·· ı\ a~ hazırlıklar tamamlanmış aı· 

'l'ııı Yan~larına gelmışti. Yargıç -
~ (hakemlerin) başı bin giiçlükle 
1ttı 1 

8'18turduktan sonra herolar at • 
\trlıı adlarını çağırmağa başladılar. 
L.~§çı birer birer geliyor, kendi -

~tyordu. Skopas ortaya çıkınca 
~ b erde bir dalgalanma, bir çalkan· 
~~ladı. Herkes bu uzak adadan 
s:ençlerin bUtün yarışları kazan
~ an adeta korkma~a başlanrn;tl. 

l'tıenin elde etti~ derccy" karşı -

lık bari bu kaybetse idi. Fakat Skopa
sm çelik gibi vücudu da Atinalılarla 

Ispartalılara umut verecek biçimde 
değildi. Bu arslan yapılı gencin de ön 
almasından korkulurdu. 

Önce disk atılacaktı. O zamanın disk-
leri de biçimce şimuikilere 1.ıenziyordu . 
20-30-50 santim kutrunda idi. Tunç
tan hazan da taştan yapılırdı. Şimdiki· 
lerden d::.ha ağırdı. 5 - 6 kilo hazan da 
daha ağır ;;elirdi. Atletler diski sağ el
leri ile tutarlar, hız almak için bir kaç 
defa ileri geri sallarlar sonra "balbis., 
dedikleri bir işaretin yanına savurup a
tarlardı. Bizim şampiyonlarımız gibi 
dönerek atmasını bilmezlerdi. Disk at • 
mada en çok ~öhrcti olan ulus İsparta
lılardı. "Savulun! tspartalının diski ıs

lık çal;mıktan geliyor!., demek adet ol-

muştu. 

Kimin önce atacağını kestirmek için 
kur'a çektiler. ilk sıra Skopasa düştii. 
Sl:opas elini stadın ince kumu ile iyi:e 
uğuşturarak terini kuruttu sonra o ağır 
diski dinin icine iyice yerleştirdi. Par
maklarının ucile kenarından kavradı. 
Hız almak için sallamağa başladı. Kli -
ton ile Pozanyas nefes bile almıyorlar 
hiç görmedikleri duymadıkları bu atle
tin atışını için için kaynıyan bir korku 
ile seyrediyorlardı. Rodoslu genç tam 
hızını alınca diski hir savurdu. Vücudu
nun bütün kuvveti sanki diskin üzerine 
yüklenmişti. Disk en küçük bir yaprak
lanma ile havada uça uça, süzüle sü -
züle ıslıklar calaraktan gitti. gitti, git -

ti .... ta uzaklara düştü. 
Heladonistlcr şasa kalmışlardı . He -

rolardan biri koştu. diskin düştüğü ye· 
re bir çubuk çaktı. Tıpkı şimdiki mü

sab1kalarda olduğu gibi. 
Pozanyas ile Kliton da dona kal • 

mışlardı. Yıllardanberi bu i§lerle uğra· 
şan bu insanlar diskin hiç bu kadar u • 
zağa düştüğünü görmemişlerdi. 

Halk cesareti sıfıra inen öbür ya -

rı§çtlara haykırıyordu: "HaY.di Po -
zanya , korkm<i Klitoı ... u ... Da -
yan ... "İspartalı ile Atinalı bütün ~uv -
vetlcrini topluyorlar sallayıp sallayıp 
atıyorlar, fakat bir türlü Spokcısm re -
korununun yakınına bile düşürcmiyor

lardı. Döktükleri bütün emeklerin son
suz olduğu gün gibi meydanda idi. 

Bunun böyle olduğunu yargıçlar da 
anl::ı.dılar, yarışı durdurdular ve hero -

tara seslenrliler: 
- ôlçünüz! 
il ero elindeki uzun ol~ü tahta51 ile 

bu uzun atışı ölçtü ... l{endisine inana -
mıyarak hir de ter& yiizüne tekrar ölç
tü. Hem hesaplıyor henı de şaşkrnlıktan 
başını sallıyordu. "Tamam 135 ayak bir 
de yaı ım ayak, şimdiye kadar görül • 

mcmiş şey! diyordu. 

Halk bu korkunç rekoru yılmış gibi 

dinkdL 

Şımdi ciride icsilccekti. Bari Ati -
nahlar yahut 1spartalı1ar buıacla kazan

sa idiler. 
( A rk<1.5t 1:nr) 

YA7..A N: KAD\RCb.N 

t~r~ıı!r ku onu düşunceli ve neş'esız 
~dt ~~. kendisinden elden geldiği 
\\ t~ ~alc durmak istediğini anladık

t ~ıcı Yüzünde ve güzel gozlerindc 
, 1iUnluk beliriyordu: 

') ~tn var Neden bana soylemiyor
b~ir ıeye üzüliiyorsun sen? 

~~~c ıorJuyordu. 
.. tıl\· ı.ı bu halin böyle devam edemiye
\ls)ı~' lttörüyordu. Bir gün aralarında 

, 0nuıtular: 

~ attllıa"ıa, sana ne z:amandanberi bir 
, ?>'lemck istiyordum. Fakat .. 

l)t ' .... 
{:ıı Siıc karşı biıyük bir saygı ve se"
~~ilr. Arkadaşlığımızı elden geldiği 
~dl! tııurnak hatta bütün hayatımız 
\dııttlncc devam ettirmeyi dü~UnU • 

'l'tı, 

~S kızın yüzunde hem sevinç, 

hem de hır meıak vaıdı: 
- Evet? 
- Bunu aılcme yazdım 
- Ne dcdıler? 
- iyi karşılamadılaı .. 

- Niçin? 
- Seni begenmedıklerinden de~ıl ... 

Pek iyi anlatmşıtım. Adeta gözlerinin 
önünde canlandırmı§tım. fakat onlar 
başka türlü diişi.müyorlarmış. Hatta ka· 
rar da vermişler. 

- ?!?! ... 
- Halamın bir kızı \'ardı. Babasız-

dı ve bizim aramnda büyüyordu. Onu 

bana nişanlamışlar. 
- Yaaa .. Lakin tuhaf şey.. 13oyle 

sana sormadan na!.ıl olur? Onu siz se
viyor musunur? 

- Hayır ... Fena bir çocuk değildir 

ama .. Kalbimde oııa kıı.r~ı hiç bir aşk 

otomatik kronometre 

Berfin Olimpiyat stadında takımlar halka tanıtılıyor. 

Bertin, 30 (Olimpiyatlara gönder ·f 1936 OLlMPiYATLARININ YENl- } mertebesinin eseri olan bu ihtira cidden 
<ligimiz arkadaşımız yazıyor) - Bir gün LtCii takdire değer. 
sonra başlıyacak olimpiyatlar için bü - Berlin olimpiyatlarının karakteristik YUZMELER 
tün hnzırlıklar bitmiştir. Almanlar son hususiyetlerinden biri de yeni elektrik· 100 metre serbest yüzmeğe 56 yU .. 
günleri propaganda ile geçirmek isti - li otomatik kronometredir. zücü iştirak edecektir. Atletizmin 100 
yorlar. Bunu dün akşam propaganda 100 metre, 200 metre ve bayrak ya- metresi kadar rağbet gören bu müsaba· 
n,azırı Dr. Göbels tarafından gazeteci - rışı gibi son derece seri ve gayet sıkı kada olimpiyat yüzme komitesi dün se
leri bir ziyafete çağırmakla gösterdi - rekabetle cereyan eden müsabakalarda rileri tcsbit etmiştir. 9- 10 seriden aşa· 
ler. galibiyeti tefrik etmek ve vakitleri ga - ğı olmıyacak bu yarısta takriben altı 

Ziyafet Bcrlinin en güzel salonların· yet dakik olarak zaptetmek ötedenberi kadar 57 saniyeden aşağt yüzen rakip 
dan birisinde verildi ve yemekte şim • münakaşa edilen vaziyetlerclendir. Bu • vardır. Bu rakiplerin ve yıldızların kur"a 
diye kadar göriılmemış kalabalık bir ga· güçlüğü dikkate alan Alman fen adam· neticesi ayni seriye düşüp clenmeme • 
zeteci gnıpu bulundu. Büyük salonlar- lan nihayet buna da bir hal çaresi bul· !eri için istisnai olarak her seriye bi • 
da 1200 kişiden fazla insan yemek ye· muşlardır. Geçen hafta tekmil matbuat rer tane taksim etmiştir. Mesela Ameri• 
di. müntesiibne bu makine mucidi tara - kalr (Fick) ile Japorı (Aray) ayni seri-

r Alınan ropa anda n ezareti fından bizzat izah edilmiş ve tecrübesi ye dü§miyece ği gibi Macar <Çik) ile de 
umumi kfitibi ve beynelmilel olimpiyat :yapılmıştır. Çok dikkate şayan olan hu Alman (Fischer) seçmelerde beraber 
komitesi reisi Kont Baillct - La ton ve makine şöyledir: yarışamıyacaktır. (Bu suretle dereceleri 
propaganda nazırı Dr. Göbels nutuklar Yarışların bitiş yerinde 10 metre nisbeten düşük olan 100 metrecilerin 
söylediler. yüksekliginde demir bir kulenin üze - finale kalmak ihtimalinin önüne geçi· 

Günün en mühim hadisesi olan bu 
ziyi:lfetten baska burada havadisler şöy· 

lr.ce huUisa edilebilir: 

jspanyollar memleketlerinde çıkan 
isyan dolayısile" dunyanm en mühim bi
nicileri olan ve Amsterdam olimpiya -
dında şampiyon çıkan süvarilerini geri, 
askeri vazifelednin başına çağırmışlar

dır. 

Beynelmilel olimpiyat komitesi bu • 
giin yaptıgı içtimada bazı milletleri ye· 
ni aza olarak kabul etmi tir. 

Amerika murahhaslarmdan birisi 
§İmdiye kadar vaki olmıyan bir şekilde, 
beynelmilel olimpiyat komitesi azalı -
ğından ihraç edilmiştir. Buna da sebep, 
936 olimpiyatlarının Almanyada yapıla
maması için elinden geleni yapmış olma· 
sıdır. 

duymadıgıma şüphe yoktuı. 

- O hıılde .. Sevmeden, nasıl olur? 
- Lakin, o beni seviyormuş. Hem 

de çılgın gibi. .. 
- Bundan ne c;ıkaı? Sizin de onu 

sevmeniz gerekti. 
- Hakkınız vaı. ı~akın annemle ba

bam dn onu seviyorlar ve 1 nğeniyor -
lar. Benım de onlann arzularıııa uy -
maklıgm1 lazım gelmez mi? 

Onlar sizin bedbaht olmanızı mı 
istiyorlnr? Yoksa seviyorsunuz da, ben· 
den gi~iyor ınusunuz? 

Sizden gizli hiç bir şeyim yok . O 
na karşı hiç bir his duymaôığıma ina -
nm. Hatta kaıdeş sayıyordum. 

- O halde? .. Yaptığını7.ı doğru bul
muyorum ben .. Sanki o cta bu birl<"şmc
cten mes'ut olacak mı? 

- Bilmiyorum. J ler halde, olacagma 

inansa gerek. 

- Zaten zavallı kızcagıı, 7ayıf ve 
hastadır. Bana, hasta bir askla hağlıy -
mış. Benim için yaşıyormuş. Eğer o • 
nunla nisanlanmryı bozaC<lk olt·nuır.ı 

yaşıyam~zmış. Ona acıyorum. Bu bir 
vicdan horcudur. Kendi payıma şüphe
siz çok ilzütüyorum, lakin ne yapalım 
ki hem ailemin arzusuna uymak, hem 

rine gayet muazzam ve hassas objck -
tifli bir sinema makinesi konulmuştur. 
Bu makinenin objektifi tam finalin üze
rine tevcih edilmiş olup bir elektrik kor· 
donile depar hakeminin (starter) in ta· 
b:ıncasına merbutur. Hakem depar ta -
bancasını patlatınca makine dönmeğe 
ve miisabakanın sinemasını almağa baş
lar ve saniyede l 00 resim zapteder ve 
ayni zamanda vakti de sn niyenin 100 de 
biri gibi insan göz \'e elinin başaramı -
yacağı bir surete tesbit eder. Müsaba -
kanın hitamından tam on dakika sonra 
film yine otomatik olarak devclope o -
lunur ve müsabıkların derecelerini ta -
vinde 11ünazaalı bir netice varsa hakem
ler tribünlerin altında bulunan ufak si
nema dairesine girerek bu filmin rö -
lantisini göriır ve kararı ona göre ve -
rirlC'r. Yir-.,i!"ci ;ı,o;ır fenninin C'l"I l!'O!'t 

de zav.ıllı biı kızcagızı kuı tarmak 15 -
zım ... 

Genç kızın yuziındekı pembelikten 
ız kalmamıştı. Gözlerini sık sık açıp ka· 
pamasmdan, aglamamak için kendisini 
zorladıgı anlaşılıyordu . 

Siz burada oldukça hır arkada§ 
gıbı göriışmemizde bir nıahzur göriı -
yor musunuz? 

Dıyc sordu 
- Yok ... hayır .. 

Sizi hiç bir zaman unutamıyaca
gız . Nisanlınızla aranızdakı ba glantıy; 
s~ygı göstereceğime §tİphe yoktur. 

Bezgin bir sesle mırıldandı: 
Fakat. dilerim ki bu kadar iyi kalp

li \ ' C uysal olmak size pek pahalıya o • 
tuımasm. 

• • • 
17 -

Aradan ıkı ay kadar geçmicti. Bir 
akşam postacı Azizin adresine bir mek
tup getirdi. Aziz zarfı açtığı zaman o • 
mm içinde bir ni an davetiyesi buldu. 
Bunda Adolf Pfayfer'le Pavla Kurt -

n ... ·:- - 1•a-1 .. - --·1-~ .. ~.a..- b-.. ~r. .,,.,,.. ••• .-...~ ı.I c..ı.& • , ıu,t1ı.1u"'Q6ı.ı1auuaa -•• .. 

için verilen su\'nreye gelmesi rica edi

liyordu. 
Aziz olduğu yerde sarsıldı, 
Kağıt elinden düştU. ~,.... 

lecektir. 
Yüzmeelrin son derece enteresan o

lacağı ve yüzme stadyomunun şiddetli 
Amerika ve Japon rekabet ve çarpışma· 
sına sahne olncağı malumdur. Her iki 
millet de antrenemanlara bütün mevcu
diyet ve varlıklarilc devam ediyorlar. 
Amerikalıların yüksekten söylemeleri • 
ne mukabil j aponların süklıtu nazarı 

dikkate çarpıyor. Derecelerde son <le • 
rece yakınlık oldugundan hangi tarafın 
ağır basacağını kestirmek müşküldür. 

Bununla beraber kadınlarda Amerika • 
nın çok ileride olduğu barizdir. 

BERI..INDE KALABALIK VE tN
TtZAM 

Be:-linde hareket her dakika artmak· 
ta, knlahahk çoğalmaktadır. 

Bütün şehir baştan aşağı donan.tnJQ 

(J fıtf"ıı c:·wfavı CP,•iriri7) 

Kalbinin bir mengene arasında sı • 
kıştınldrğını hissediyordu. 

Güçlükle kendisini tutabiliyordu. 
Giyindi ve gitti. 
Genç kız çok giızcldi. 
Azi~in içi sızladı. 

Adolf'un sevinci sonsuzdu. Azize 
kaı şı o kadaı sevgi gösteriyordu ki, na
sıl agırlıyacağını bilmiyordu. Bu esmer 
delikanlı ile dansetmek istiyen bir çok 
genç kadınlar ve kızlar da vardı ve on· 
ları takdim ediyordu. Uıkin Azizde dan• 
sedecek değil, ayakta uzun zaman du· 
racak hal yoktu. Bir baş ağnsını baha· 
ne ederek erkenden çıkmak istedi; fa • 
kat kandıramadı. Bu sırada Pavla ona 
dikkatle bakıyordu. Azizin yanına yak
la!'.tt ve yavaş bir sesle: 

- Bu gece dansettiginizi gôrell!,İY<>"' 

rum. 
Dedi. 

Aziz genç kızın gözlerine baktığı a
man orada: 

- Seni seviyordum. Fakat beni bı • 
raktın. Ben bir zavallıyım. Sen nasılsın? 

Diyen sorgular buldu. 

Başını eğdi. Sağ elile alını avuçladı 
ve: 

( Arka.st var) 
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Çocuk ..... m. kurumu Er• lılly1! MODERN YAŞAMA YOLU 1 e o R s A 
kolu yıHık kır balosunu ı:>u yıl 8 Ağuı- Dr. Nurettin Onur bu i!imle halk 15. 6 • 93~ 
toı cumaerteıi gUnU akşamı ıaat yir . 
mi birG!en itibaren Sufidiye plaj gazi . 

için faydalı bir kitap yazıp bastırmış- lllzalarında Jlldrı llf'lr1:tll olanlar, tize 

nosunua verecektir. 
tır, herkesi alakadar eden sıhhl bahis- nn.ı .. uıuıua ... e ıtnrt"ıı: ..rı:llr. Kukam.Jaı 

ı .._, ax o .. ıutp&nıt :..Stı1 11,yısUarucr. 
ler açık bir dille anlatılmaktadır. Tav·'·-----------------
siye ederiz. i bulunuyor. Yapılan tenv~rat ve tezyi • 

nat cidden görülmeğe cleğer. Gerek Al· 
manya dahilinden gerek ecnel>i memle
ketlerden gelen misafirlerin çoğu bu 
so:-ı gUnlercle geldiğinden istasyonlar • 

T AKSlM BAHÇESİNDE J 

HA l /' 
OPERETi 

VJ!:C·lJtiq 1 

dan nkan insan sürüsünün hcddi hesabı Bu akşam 21,45 drı ~~~~ ' 
yol:. Şehrin vesaiti nakliyesi buna göre FLORYA ,0, artı-·aktadır. Olimpiyntlar esnasında Büyük operet 
mU:ıabakallrın yapılacağı muhtelif sa . 3 perde 
hal:ıra otobüs, t:a:nvay. yeraltı tre!\i, ha Fotr 75, 50, 30 
va[ tren halkı taşıyacaktır. Büyük ıtad- Mc~rubatla beraber 
yoma her iki dakikada ikişer bin ki~i Pek yakında 
ta:•rcak trenler işliveccktir. Bu suret- B A B A L 1 K 
le yalnız hu vasıta ile saatte 60,000 ki- Pazartesi Kadıköy Süreyy& 
§İ ne.:..ıetmek kabil ola:aktır. Ecnebile . bahçcl!in F L O R Y A 
re azamt ıuhulct (;ÖStcrmek için en in-

lerin atletleri bu vaziyetler karıısında 
ce tefcr:;u:ıtına kndar tertibat alınmış -

seyirci kalmaktadır. Bu rağbet ve alaka 
tır. ı ya nız atletizm ıahasına inhisar ctmi . 

r.~~t:.1 mUsab klar muhtelif saha • yor. Meacla Amerikan basketbol talcı • 
larda antrenemanlara devam ediyorlar. m d b .. btl 'k d ıı; T • ı a u munasee e zı re e6 er. a-
Son Rilnlerin spor hadiselerinden biri k m b 1 S h "d , . . . . . ı ın en uzun oy u oyuncusu c mı t-
Amc.._ ıkalıların getırdığı sekız tek kürek · b 2 06 t d" y· k d 

ın oyu , me re ır. ıne ta ım an 
ekibi olmuıtur. En kısa boylusu 1.90 F it b 2 04 t "k kl'k d' o en crry , me re yu se ı te ır. 

metre olan bu ekibin antrenemanı bil · G · k l dl~ b' 1 no ·1 
erı a an ger on ır oyuncu •" ı e 

tUn karek meraklılarının dikkatini cet- 1 96 d d , arasın a ır. 

betme~tedir. Zira antrenemanda 2000 
metre üzerindeki rekorları diğerlerin -
den inanılmıyacak derecede farklıdır. 
Şimdiye k;\dar daima Amerikanın zafe
rile neticelenmiş bu müsabahda bu se
fe:: de Amerikalılar sen derece nikbin 
:öriinUyorlar. 

Bu:;ün gelenler arasında İsveçlile

.. ·n jimn.'.l::.tik göstedşi yapacak olan ka
mn VC erkek 20CO kışilik üıUa7Zarn jir:ı
nastlk grupu vardır. 

MAREŞAL l\JAKENZEN 
Olimpiyat köyünde bugün gunun 

en mil~im hfidiaeıi, Almanların meıhur 
Mareşali ve Hindenburgun arkadaşı Ma 
re~al Makenzenin yanında iki yaveri ol
duğu halde resmi elbise ile olimpiyat 
köyünü u:r.un uzun gezmesi ve burada 
saatlarca kalmasıdır. 

MOSABIKLARIMIZ HEYECAN 
IÇlNDE 

Kendilerile görüştüğüm güreşçi ve 

p A R A L A R 
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• Mtı~nc ıo ili& • V"rfOVS ~ 22'il\ 
• Hr11k114tl 4.7111~ • Buda pt!fta 4,&:lb 

• Atına .... ~·· • BUknıt ıln.1ıu~ 

• C•nf'Yrt &.~ ·~ı~ '4 ';471 

• ~ty• .,H 4'l·O • Yolrohama ~.71 21 
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WUmeııaU A 471 

Kiralık Emlik 
Beyoğlu Hüseyin ata Y enitehir 58 No. dükk,n. 
Kaıımpafa Gaıi Haaan pata at ik tersane kapısı 40 dükklll• 

,, ,, Muvc1.kkithane o 
Taphane Sü~1~yil bey topçular 1/ 3 No. dükkan. 

ir91' Yukarda yazılı vakıf mallar 3 1 mayıs 937 sonuna kadar ~ 
verilmek üzere arttırmaları uzatıl mıttır. lsteklilerin 10 • ~· 
936 pazartesi günü saat on dörtte Beyoğlu Vakıflar direktörlill6 

karat kalemine gelmeleri. ( 44~ 

Bakırköyünde Mahmudiye nahiye 
ıinin Ayayorıi köyünde 347/ 349 
N. h tarla. 

Dönüm 

17 

Muhammen 
bedeli 

60 4,SO '° 
Bakırköyünde Mahmudiye nahiye
sini Ayayaorki köyünde 348 yani N. 
tarla. 3 15 1,1~ 

Yukarda semti ve muhammen bE' delleri yazılı olan tarlalar ~yrı; 
rı satılmak üzere açık arttırmaya konulmu§lur. Şartnameleri ~ 
zım müdürlüiünde gö!'ülür. istekli olanlar hizalarında göıt t
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 ağustol iti) 
cuma ıünü saat 15 de daimi encii mendıe bulunmalıdır. ( 1) (' 

Senelik 
Muhammen 

kirası 

Bundan maada Bulgarlar, Finlandi -
diyalılar, Danimarkalılar da gelmiştir. 

Billfassa Avusturyalılar son Alman A
vustôrya anlaşması neticesi olan çok 
büyük ve samimi bir tezahüratla istik -
bal edilmişlerdir. Avusturyalılarla be -
raber Macarların sona kalan sporcula -
rı ela gelmiştir. 

futbolcular, bir iki gün ıonra yapacak--------:----...,.----: 
lan maç için heyecan içindedirler. GU - f k Pertembe CUl'tA 

Köprünün Galata tarafmın Haliç cihetindeki ki§e. 420 

A tktizmde Kanadanın ko§ularda ve 
, L ' lhiUl:;a bayrak yarı§larında Amerika

lılara rı kı rekabet gösterecekleri anla · 
.-:lmaktadır. Ayni vaziyet kadınlar için 
d e mevzuu bahistir. Kanada dünyanın 
en iyi kadın ve erkek koıucularına ma
liktir. Amerikalılar gelinceye kadar bü
t::'l ?!:ika ve nazarları Uzerlerine top -
l;ı:·a.'l Jnponların Amerikalılar geldik -
te:ı ~~n:-J. ehemmiyetleri azalmıJtır. 

A ntrenemanlarda sırtlarındaki 

elbiselerini çıka::mağa lüzum 
görmeden iki metreden fazla yüksek, 
4,35 ten yukarı sırıkla atlıyan Amerika· 
lılar biitün olimpiyat köyü sporcuları a
ra:ıında büyiik hayret ve ayni zamanda 
sempat! uyandırmşktadır. Amerikalılar 
sahaya nntrenemnna çıkınca. ayni ga
ve ile Ntay:ı c : kl""'ı "I olan di~cr millet-

a V İm o Ağustos 7 Ağusto& ret antrenörümüz, olimpiyada ittiralc e-
den bütün güreıçilcri gözden geçirdik- ==a::aı:ıc::--===ı' 8 C. Eve} l 9 C. Eve} 
ten sonra serbest güreıçi Mustafa vt l6Uo no~fu 4 !'l? 4 !l8 

::un hatıtı t 9 4<> 19 42 
Mersinli Ahmedin dünya tampiyonu o- .. "tı-" nl\nıA& ' - ' .. ..... :ı.3o 3 ~o 
labilmek ihtimalinden kuvvetle bah - otıe oAmıu:ı 12 19 12 19 
setmektedir. tklnlft oamuı 16.19 1(),19 

19,4.! 19.42 
214'2 2141 

!':?l . 2.2~ 

Futbolcul:ırımız bugün son antrene
manlarını çimen bir aahada yapl1l!Jla.t.,..,. ....... ~ 
dır. Yılm ge~en gtınıerı 215 216 i 

Bugün tenha iken görmek için olim- Yılm kAlan gıuııert J 50 149 

Çapada Saraç Doian mahalleainin Yeni çefme ıoka. '1, 
ğmda 8/ 12 N. 1ı iki odalı bahçeli ve kuyulu ev. 60 ~ 

Yukarda ıemti ıenPlik muham men kiraları ve teminatları 1 
olan mahıLller 937 veya 938 - 93~ seneleri mayıaı so:'.'\una k•~"..iııl" 
rı ay!'ı kirRya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. ~ 
meai levazım müdürlüiünde ıöriil ür. İstekliler hizalarında 1 
len muvakkt\t teminat makbuz veya mf'ktubil~ beraber 12 • 
936 çar§amba günü aaat 14 de da imi encümende bulunmalıdır• 

(t) (4271) 

piyat stadına gittim. Dikkatli gezdiğim ~ 

bu muaı:zam spor yerinde, intizam Vl 1 "" 1 Senelik muhammen kir.a.ıı 138 lira olan Akaarayda Gurabl ·~ 
mükemmeliyet namına ne varsa bul - lstanbul Komutanhgı h b _..,,-

seyin ala mahalleıindeHintler tek k"si teılim tari inden :ti ıu--,, 
dum. Satınalm• Komiıyonu ilanları et' 

İşin tuhafı, yüz bin kitilik olan bu veya 938 -- 939 seneleri mayısı ıonun1' k::ıdar kirayn ~·eı :lnı ~ 
stad bile, yarınki merasimi görmek is. Çatalca müı. mev. komutanlığı re pazarlıia konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde J1!... 
tiyenlcrin yarısına olsun ki.fi gelmemek eratının 936 senesi ihtiyacı olan lür. f stekli olanlar 10 lira 35 kur u9luk muvakkat temir.at ... ~ 
tedir. 7700 kilo kur.ı aovana t~liHnin veya mektubiie beraber 17 ağustos 936 pazartesi günü ıaat 14 dt 

Stattaki düzinelerle, yurtlar, posta ver mit olduğu fiat makamca pa imi encümende bulunmalıdır. ( 4311) (1) __/ 
daireleri, bine yakın memur ve bir çok hah ıörüldüğünden ihale müddet: -

1 büfe bııgün tam ve noksansız bir şekil- d fi 
c!e faaliyete geçmi~tir. Şimdi bütün on gün uzatılarak 11 

- 8 - -
936 fstanbul 7 ı·ncı· ı·c memurlug"" un , ... 

.alı gün 15 de açık eksiltme ile ra . ~ Berlin, heyecanlar içinde yarını bekle- Y. 
mektedir. yapılacaktır. Muhammen tutarı Rifat, Mehmet, Şefik, Ayte, Hadiye, Fatma ŞükriyeoiOAI' f' 

t. M. 539 liradır. Şartnamesi her gün niyet &iindığına birinci derectıde ipotek bulunup tamamına. 1 , 

t~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ komisyonumuzda görükbilir. İs ra kıymcl takdir edilen Saraçhanede Dülgerzade mahal~ıin~ ~ 

I~ 1~ tm tm l!!fl! taı m ;ıı teklilerin 41 liralık ak teminat Baı kapı. yeni Karamcın sokağın da eıki 32 yeni 59 No. lı .-1 f11: 
~ ~ : .. - - • •~•• ••• •-•-_ ır.akbuz veya mektuplarile bera fı Arif mahdumu, arkaıı Hüsnü ıolu Saraç Muıtaf a arsal•11 ;I 

ber ihale ıünü vakti muayyenind~ hesi yol ile mahd~t Yt' evaafı ata iıda yazılı olan bir dükk~" dl 
70 kilo §erit halinde çelik ıa~ 60X 0,20 M M f d kl d k t 1 k t 1 ın ı ı a onu an 1 ıa ın :ı ma masına karar verilmittir. Cephesi iıtor kepenkli üıt k11mı · .J 
so ,, ,, ,, ,, ,, ıısxo,20 ,, . 1 ı · c194) ıo ~~. komısyonuna ge me erı. lı olup demir ve üstü -:amlı bir ka pııı vardır. Altında bc;drU d~ 
60 ,, ,, ,, ,, ,, 95X0,20 ,, • :t- :ı- r ·~ 

cud olup zemini çimer.todur. Oıtü ndeki odaya müteharrik ıne '-· 
75 " " ,, " " 55X0,20 ,, Çatalca müs. mev komutanlı 1 k l B' kA . d' u h 29 60 t _..,.';#'._ e çı ı ır. ına argır ır. mum meaa ası , me re ... 

Yukarıda mikdarlar: ve eb'adı yazılı çelik saç levhalar nu:n,,ne .:ıı:. 1 erahnın 936 eenes; ya2.lık ıeb· 1 d b' d" • dil 
15 o an maa o a ır ukkanm tama mı açık arttırmaya vsze 'J 

si mucibince 24 - 8 - 936 tarihi ne raatlıyan pazartesi günii ııaat ze ihtiyaçları olan 4 kalem sebzeye • . . . . .1 ,.iti~ 15 de pazarlıkla ıatın alınacaktır. İsteklilerin nümune,.nı görmek l'b' · · ld v f" Aarttırma peşındır. Arttırmaya ıttırak edecek miıtterı e · ~. ta 1 ının vermt§ o ugu ıat ma · . h . et. 7 5 . L_ • d ak . •Uf ı,ır~ 
.. h .. l k · · d t · 1 .. t c• 7 5 k h l .... ld" ğ" d 'h metı mu amr:ıenenın ,c , nıauet ın e pey çe11 veya mı uzere • er gun ve pazar : ı~m e ayın o unan ıun ve sat.l e t'. , amca p!l a ı goru u un en t a . . l . M . akitıl • 
güven:ne paralarile birlikte· Kabat a~ta İnhi:iarlar Levazım ve MU ha· le müdd°eti on gün teır.dit ~dilerek kanınf to:mnat. ~aktubunuk f hbamı)l 0 mbalsnl ıca~d~r.A uter • t•~rfl'. 

b · d k Al K · ·· ' (t2S) 8 936 l .. .. 14 J" tam~ı at,, tenvırıye ve va ı orç c rı orç uya aıttır. r~tJrm 
yaat §U esın e i ım cmıs,,.onu na muracaatıarı. 11 - - ~ ı gurıu ıaat • ' J • 1 9 936 'h' .. d'f 1 .... d . d h il' 3h• ..ı 

d k k .1 .1 'h 1 . 1 mesı tarı ıne muıa ı sa ı ıunu aıre e ma a ı m s,Jı , .. 

Jstanbul liman sahil sıhhiye mer
satınalma komisyonundan: kezi 

1 - Merkezimize ait Çanakk ale iıtimpotu açık ekııltme ile ta 
mir ettirilecektir. Keşif bedeli 2 332 liradır. 

2 - Bu ite ait ,artn:ıme ıun 
lardır. 

A - Fenni §artnune. 
8 - ldart §artname. 
3 - İstekliler bu §artname ve evrakını paraaız olarak lstanbul 

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

da Karamuıtaf a paıa sokağında mezkur merkez satına ima Komiı 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Ekailtme açık olacaktır. 
1 _,. Eluiltmeye ıireceklerin 178 lira 65 kuru§ muvakkat ~emi· 

nal parası ile en az 3000 liralık bu ıibi &&miratı yaptaiıu clair bir 
ehliyet veaikuı ıöıtermeıi tarttır. (187) 

akaçı eMsıhtme 1 
e 

1
t at eılı yapı • · talik edilecektir. Birinci artırmaaı 22/ 9, 936 tarihine müsadif ·~ ~ 

ca tır. l' ıLmmen \! ar arı mec . . . . . . . rttıP"".., 

1 1808 l
. d Ş rt . nü daıremızde ıaat 14 ten 16 ya kadar ıcra edılecek. Bırıncı • .. ..Mr 

muu o an ıra ır a namesı . d" d t&a~ 
h 

.. k . d .... 1 da bedel, kıymeti muhammenentn % 75 hıi bulduju tak ır e_ı, 
er gun omısyonumuz a goru e ını..- • 

bT t kl'l · 136 r l k "Ik rakılu . Akıi takdirde ıon artbrmanın taahhünün baki k• lll~....l 
1 1~· ate k~ erın ~;a 1

1 
\ arttırma on be, gün daha temdit edilerek 7 / 10/ 936 tarihine i..,..._ 

tbemır.b.at ı:ı: l uz .. v~!a ~· up arı.E" dif Çartanba günü ıaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılaca~~, 
~rda eFr 

1 
d•kel ıdun: ve t 

1 ~~ay~e arttırma neticesinde en çok arttıra nın üstünde bırakılacıLktır. ~~ 
n1ın ek ın. 1 1 

a om~ llnl 
1 

• ıa ın maralı İcra ve lfli.ı kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan d11•~ 
a ma omııyonuna ge me erı. . .11 . b' l . kl" l ki I d" v tik• ı••-.Jll 

(t 9S) tapu s?cı erıle ıa ıt o mıyan ıpote ı a aca ar a ıger a ....... 
-------- :--...,.-.....---- ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile faiz ve os .~ 

ZAYİ d ' 1 'dd" 1 'li 'h' d . 'b 20 .. fınd• ::JI Krrrlıköv ikinci Sıılh Hı•Twk Ha- aır o an ı ıa arını ı n tarı ın en ıtı aren gun zar • tal''~ 
kimli,ijiııdcıİ: müsbitelerile birlikte Dairemin bildirmeleri lizımdır. Akıt .. ~ 

Kadıköyünde Zühtü .pasa mahalle- hakları tapu ıicillerile sabit olmıyanlar ıatıtbedelinin pay!atlll J.11 
si Fener caddesinde 10 numaralı evde . .. . . . . . . d ibaret ~ 
oturan e,çzacJ Ali Rızanın yanında harıç kalırlar. Muterakım vergt tenvırıye ve tanztfıye en • ol'--
Şapsiln kövündcn ve ~339 doğumlu Belediye rusumu ve Vakıf icareıi bedeli müzayededen ten~ıl ~~ 
Ha.Mn k~zt Nevres çocu_gun ana ve ba4 20 ıenelik vakıf icareıi taviz bedel" müıterıyr 
basının ölme!fne mebnı çocuk Nevre-

1 
• lı d"''*"' 

se eczac:ıt muma.1leyh Ali Rızanın 2• - Daha fazla malumat almak iıtiyen lerin 35/ 1980 numara .. ~: 
! · 936 tarihinde vasi tayin olunduğu mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporun" 
ılb olunur. 1 --'-1 ·ı· lu f,A.t..t.7\ .ev. No. 17570)_ an ayacaa arı 1 an o nur. 'ı ... 1J 
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AKTiF 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksDtle 
Ka .. ı Lira 

NECiP ERSES 
Altın safi kiJoıram 1l.019,'li4 L 24.02•.068. 51 

Banknot • , 1 1 • .. 8 398.369 -
Ufaldık • 1 1 , 1 • .. 1.132.325.70 ::43 554.763 21 

Galata : Sesli Han Oalllldekl M•hablrler ı 

Türk lira11 • ı • • 1_L_ı_.m_._200_.9_2 
levazım satına ima harlftelcl ll•hablrler ı 

Altm Safi kiloıram 4 398,244 

komisyonundan: Altına tahvilikabu serbest dövtz-
·h· l b 14 d ka lu. 221.139 55 6 Ağuıtoı 1936 tarı ıne raıt •yan perıem e günü aaat e Diğer dövizler ve borçlu kilirinı 

Palı z~;f uauliyle alınacağı ilin edHen 12.000 kilo bronz teliıı, ıartna• bakiyeleri. • • • , 
llleıinde yapılan tadilat dolayııiyle, münakaaası tehir edilmiıtir. Key- Hazine. Tahvlllerh 
fiyet alakadarların malumu olmak üzere ilin olunur. (167) ~-~te edilen evrakı naktiyel 

--ra-IL L U&741 sc;:ı 
JIİiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiil Kanunun 6 •e 8 lnd mad-

Deniz 
1.994 200 92 

6. 186.-482 30 

9.233.!92.7 I 

1 

15 64091.ı 5h 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

delerine tmllran Hulne tarail 
fmdan vaki tediyat. . r 12.064.61 ı.- 146.b8J 9Ş2. -

Seneclat CUzdanı ; 

Y enidoğan ve Esen kent istasyon 
binaları inşaatının eksiltmesi 

Huine bonolan • , , ~ L. 2 67!.SOO -

Tica.d tenetler • • • ·I .. 12 315.46!.84 1 s.001.96ı.M 
!aham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

A tlyenln brtzblı nbam U.085.993.05 
taJıvilAt lböur kıymeti 

lhaleıir • .;n tetıir eilil.:iiği evvelce ilin olunan Ha)darpqa - An· 
icara battımn 504 +- 490 ve 53E -+- 920 n<.İ kilometrelerindek! Y enido· 
lan ve Esenkent istasyon binalarının inıası kapalı zarf uauliyle yeni• 

!Deruhte edilen nraJa .;.3 
B Serbest Eeham ve Tah.nlt .. 4.173.234.11 38.259.227.28 

Avanalar: 

den t...;uiltmeye konmuıtu'.k . Altm n d8.U fberloe aftlll • 74.209.40 

ı - Bu iki bina inıaatınm keşif bedeli ?.4372,63 liradır. Tah.ntt fberlne ann&. . 16.685.387.13 

2 - İstekliler bu ite ait tart name proje ve ıair evrakı Devlet Hl•H•rlar····················-.. ·············-·-··· 
Denı.iryollarınm Ankara ve Havdarpafa veznelerinde 122 kurut muka M•lltellf 
bilinde alabilirler. Yekin 

16 759 596.53 

•S00000-
5 212 334 54 

77 672.951.83 

Ser111a~e .. - ..................................................... . 
İhtiyat akçesi ·························································· 

TecawlUa•kl Banknotlar: 

Deruhte edilen evralıo naktiye L 158.74&5b8 -

~ Kanunun 6 ve 8 inci madde 1 
lerine tevfikan hazine tarafın

dan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye. 
bakiyesi • • • . 
Kartılığı tamamen altın olarak 
tedavüle ilbeten nzcdlltn L 

12.0M.61 ı.-

146.683 952 

16 000.000 

TUrk Lirası Mevduatı ····· ·· ···--· 

Döviz TaahhUdah : 
ltma tahvili kabil dcMzle~ 4 072 105.84 

Diğer dövizler ve alacaklı ki 
liring bakiyeleri . • • 2.l 41 1.200. I~ 

ll11hlelll -·······························-·············--

Yekin 277.672.9 

:i - Eksiltme 14 Ağustos 936 cuma günü saat 15 de Anka•ada 
Devl~t Demiryolları iıhtrr.e umum müdürlüğü yol daireıj binasında 
toplanacak merke:r birinci komisyonunca yapıiacaktır. 

2 Mart 1833 tarihinden itibaren ı 
l•k•ntelı••hll ,l'zcle & 1·2 - IUtln Uzerlne avana y•ztle 4 19* 

a - Eksih mt-)e girehilm~k için jt.teklilerin aş .,ğıda yazılı te· -:~-----~--~-~~ .... ---------------,..-------llm!lliıııııi: 
ıııınat ve vesaiki aynı gün •a~ı 14 e kadar komisyon reisli tine teatim Jstanbul Vakıf tar Direktörlügw ü ilanları 
tlnıit olmaları liz1mdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyaun "1828,. 
:ralık muvakkat teminat. 

b - Kanunun myin ettiği vesikalar, 
~ - Kanunun 4 üncü maddesi mucıbince ekıiltmeye İirmege biı 

""ani bulunmadığıı;a dair imzaları tahtında bir mektuJ>. 
"~......-::d - Bayındırlık BaI<anlığın dan musadda]{ ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mekh.·pl;.rı ihale günü ıaat 14 de kadar ıuakbuz mu 
lcabiiiı.de komisyon reisliğine verilecekt~r. Poıta ile gönderilKek tek
lif mektuplarının 1adeli teahhütlü olmaa1 ve nihayet bu saate kadaı 
komisyona gelmit \)iması lazımdır. 

l!u iş hakında fazla izabt.t almak ;,tiyenler D X D Yolları Yol 
dnire$İne müracaat etmeleri. (83) 

fstanbul üniversitesi arttırma ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

Mikıan Muhammen 
liyatı 

Clycerine 900 Kilo Kr. 110 Kiloıu 
Acic!e. Phenique '300 ,, ,, 220 ,, 
Formol 750 ,, ,, 125 ,, 

MuvalJıaı 
temi nah 
194.50 

T ıb Fakülteai Anatomi Enstitüıüne alınacak o!an üç kalem ecza 
lO. 8. 1936 pazarteır.i günü saat ( 15) de Üniversite Re!dörlük bina· 
• 111da ihale edilmek ü~ere kapalızarf usuliyle ektiltmeye konulmut· 
llar. 
• Talipler 2490 sayılı ihalat kanununa uygun vesaiki~ zarfların1 
ilıale aünü ıaat (14) de Rf'ktör!üğe vermit olmaları ?izımdır Şartna· 
~i pazartesi ve ~'ertembe günleri Rektörlükte görel·.'. (irler. (27) 

Nafia Vekiletinden: 
~ Afyon - Antalya hattının Bur dur - Antalya arasınd~ Barutlu· 

1 - Korucuk - Bayatbed~mle ıi - Burhanboğazı - Y enicekah
~ iıtikameti takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlu-

} - Y enicekahve arası etüdün ün yapılmaaı 24 - 8 - 1936 pa
~l'teıi ıünü aaat on bette Nafia Vekaleti Demiryollar lntaal dllire· 
'llldeki münakasa Komiıyonunda pazarlığa konulmuttur. 

1
• l - Bu itin muhammen bedeH 10,000 ve muvakkat teminatı 750 
''•dır. 

2 - Muka-vele projeıi, etud fenni ıartnamesi, ve ekıiltme tart· 
._bıeıinden mürekkep bir tak1m pazarlık münakasa evrakı 50 ku
l'laf nıukabilinde Demiryollar lntaat dairesinden verilmektedir. 
l 3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 

0 duJdarı evrak ve vesikalarla 7 - 5- 1936 tarih ve 3297 No. lu rea· 
'-ll "'- 0 d d ·1· d0 I ı· t ·· (b.I"' ,. • l . ._. ~n e e ı an e ı en ta ıma na meye gore ı umum nr .. ıa ıt en· 
tit) ~eya (Demiryollar inpat itledni) ve yahut bu gibi (etüd ve ha 
-~ ıılerini) yapabileceklerine dair Nafıta Vekiletind~n verilmif 

'*leahhitlik veıikaıım ibraz edenler girebilecekler. 
~ - Bu ite talip oianların 24 8 / 1936 tarihinde aaat on bette 
"- iryollar inıaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bu-

11-.lan ilin olunur. (259) (152) 

Semti meıliÜr ve mah~lleai Cadde ve sobiı N. ıı 
-----------'lf· --------
Kadırıa, Boıtanılli « · Mehmetpaf& yokuıu 
Kumkapı, C&dırcı Aıımet çelebi .,. Balipqa ,, 

21 

• 

,. " .. ,, 

,, ,, ,, ,, • 

(:arfı Parçacılar 8 

" " 10 
,, ,, 17 

,, " 18 
,, Kazazlar orta 29 

" A~ " 
,, Hacnnemiı • 9 - 11 

" ,, 13 
,, Yaibkçılar 97 - 127 
,, L~ 8 
,, Divrik 16 

Cınai 

Hane 
Ç&dırcı Alimet çelebi 
camii yeri. 
ÇadD'CI )Jlmet çelebi 
Camü avlu..ıaun aol , 
taraf mdaki oda. 
Çadırcı Ahmet çelebi 
camii ovluaunun alt •• 
Sai tarafında oda. 
Dükkin. 

,, 
,, 
,, 
,. 
,, 
,. 
,, 
,, 

,, T erlik,,.iler 11 
·~ ,, 

,, Lütfullahaia 6 ,, 
,, Yorıancılar 17 ,, 

Uzunçarıı, Sam~viram evel Dökmeciler 39 ,, 
~~~ ~~ ~ ,, 
Eyüp, S.babayadr 7 9 Mustafa E. tekke oMlan 
Çakmakçılar, Büyük Yeni han Orta katta 20 Oda 

,, " ,, 31 ,, 
Çarıı, Alipafa hanı. ,, S ,, 
Çarıı, Bedesten Serifala 124 Dolap 

,, ,, ,, 54 - 55 Saida 2 ci ad•da dolap. 
" " ,, 21 Dolap 
,, ,, Saida 2 ci adada 28 ,, 
.. Cevahir hedeıteni Solda 1 ci ,, 38 ,, 
,, ,, ,, 2 ci ,, 43 ,, 
,, ,, Şerif ağa 131 ,, 

Eyüp, Camiikebir. Boıtan iskelesi Milıritah imareti. 

2 

Yukarda yazı!ı mahaller 937 ıe neıi mayıı nihayetine kadar pazar bkla kiraya verilecejinden iı 
ler muhammen kıraıının ıeneliğini n yüzde yedi buçufu niabetinde pey akçelerile birlikte 12 aluatol 
çarıamba sünü aaat 15 e kadar Çemberlitaıta lstanbul Vakıflar Müd ürlüiünde Akarat kalemine 
meleri. ( 171) 

ZAYl 
Kaybolan bahriye askeri terhis tez. 

keremin yerine yenisini alacafnndan 
NkilJinin btlkmU yoktur. 

0/ - lvyan köyUnden Bayram 
oğtdlanndaft Btem oğlu 

.119 Harut1 
(V. No. 17559) 

iyi bir kitap 
Çok iqi bir arkadaştır 

Dün ve yann neşriyatını takin ediniz. 
Müracaat mahalli: V AKIT kU· 

ttlphaneei lstanbul. 





biber 
ıt biber 
.(ınuhtelif/' 

ibtt 
e,_~ 

l>eYJıir' 
hYniri 

480 
530 

58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.680 

30 
184 

5.000 
215 paket 

10.800 
13.950 

800 
5.200 

'2.900 
280 

ı.:.ıso 
171.200 adet 

1.150 
900 

1.080 
165 
930 
610 

13.500 
10.800 
3.300 
2.400 

400 
840 
770 

1.350 
1.200 
1.049 demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 
0.000 det 
4.800 .., 
1.560 •ı 

10.200 ,, 
1.200 demet 

1s.ooo ,. 
2.100 n 
2.050 il 

1.900 
7.700 
9.600 

450 
3370 
9.400 

11.100 
I 9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.900 adet 
10.100 

7.300 

20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
350 

10 
50 

15 
20 

160 
45 
70 

160 
40 
1,5 

40 
30 
17,5 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
ıs 

8 
ıs 

8 
20 
20 
5 

20 
7 
8 

10 
4 
5 

15 
3 
2,5 
1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
ıs 
12 
10 
8 

30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 

5 
8 
7 

(8 inci sayıfadan devam) 
Tutan ilk teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

96.00 
424.00 

69.60 
39.60 

225.00 
378.00 

362.87,5 
336.00 

30.00 
644.00 
500.00 
107.50 

7.20 
31.80 
5.22 
2.97 

16.88 
28.35 
27.22 
25.20 

l.25 
48.30 
37.50 

B.06 

896.16 
1620.00 121.50 
2790.00 209.25 
1280.00 96.00 
2385.00 178.88 
203C.OO 152.25 
448.00 33.60 
580.00 43.50 

2568.00 192.60 
460.00 34.50 
210.00 ıo.25 

189.00 
41.25 

279.00 
183.00 

14.18 
3.09 

20.92 
13.72 

1134.24 
1350.00 101 .25 
864.00 64.80 
330.00 24. 75 
360.00 27.00 
32.00 2.40 

126.00 9.45 
61.60 4 62 

270.00 20.25 
240.00 18.00 
52.45 3 93 

600.00 45.00 
119.00 8.92 ' 
280.00 21.00 
445.00 33.38 

-~~- 400.00 30.00 
240.00 18.00 
234.00 17.55 
306.00 22.95 
30.00 2.25 

150.00 11.25 
21.00 1.58 
20.50 1.54 

190.00 14.25 
770.00 57.75 
480.00 36.00 
90.00 

505.50 
1128.00 
1110.00 

792.00 
240.00 
150.00 

1740.00 
384.00 

1140.00 
420.00 
310.00 
705.00 
410.00 
180.00 
362.50 
312.50 
995.00 
808.00 
511.00 

o.75 
37.91 
84.60 
83.25 
59.40 
18.00 
11.25 

899.03 
130.50 
28.80 
8550 
3.l.50 
23.25 
52.87 
Jl>.75 
13.50 
27.19 
23.44 
74.63 
60.60 
38.32 

M'anahasa 
Tarihi s~ati 
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' Y'Jlialida. a'dlar. yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiJtme şartnam~~!ne göre komis· 
~ bağlı okulla:.· namına parti, p.ırti kapalı za·:fla münaka&aya kon:Jlmuş ve ilk teminat miktarı 
~ Ya.ı.dmıtlıT• 

~ tkailtme Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak komisyon huzuruntla b~lli gün ve 
a ......_Yapılacaktır. 

~kailtmeye girebileceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve ?490 sayıh kanunun (2, 3) üncü mad· 
\ i ~0re ellerinde bulunan belgelerle; licareltane namın~ işe gireceklerin işbu ki\nunda yazılı 
1.~~lllde note?!ikten alma vekaletr.amelerıyle komısyona başvurmaları. 
'Jt..pa.Jı zarf ektiltmelerinde İ<iteklilerin yuks.J ıda adı ya zıh kanuna uygµn oln;ak :izere kapalı 
'fi Plarma istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya bank~ mektuplarını koymak sure· 
"-. lrın üzerine tekliflerinin hangi i§e ait olduğu ve kbnuni ikametg&hları yazılı ve zuflar mü• 

d'ta.k l,etli şrJn veı aatle:den bir seat evvel makbuz rr.ukat:>ilinde komisyon başkıır.lığ.na verilme-
~,~· Belli gün ve zamandan .ıonra verilecP!< veya gönduilecek t e:klif mektuplan kabul P.dil· 

•rıatların f'.ks:ltme saatlerinden evvel Ankara Mektepler Muhasebeciliği veznes;ne )'ahrılmıt 
l l'e eka:ltme ıartnamelerini görmek üzere komi&yon sekreterliğine müracaaı:ldrı ;!in olunur. 

(.ıtt:;) 

Yüksek Ziraat nst.tüsü 
Rektörlüğün en: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enııtıtiısünün Ziraat Baytar fakül· 
telerine kız ve erkek ve orman fakültesine yalnız erkek t)arıısız yatı
lı, paralı yatılı levli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabil • 
mek için aıağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakalo.·yasını yapm19 
veya lise olgunluk diplomasını almış olmak "Bakaloryasını yapma
mı§ veya olgunluk diplcmasını almamış olanlar Enstaüye alınmaz,, 

ve Türk tabiyetinde bulunmak lazımdır. 
·~ - lstanbul ~niversitesinin fen fakültesinden nakleu gelecek 

olanlar orada okuc!ukları Sömestre Jerden, muvrı.ff ak olmuşlar ise iki• 
si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Ormr'!n fakültesinin üçuncü Sö· 
meıtrelerine ahnır!ar. Ancak Bay tar faküitesine girenleriJ,1 bu fakül· 
tenin birinc.i ve i~inci Söme!trele rinde okunan Andtomi den ine de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat 6tajı
nı yapmaları gereklidir 

3 - Enatitüve gire<.ek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 teıı yu• 
karı olmaz. Nihari taleh( yüksek yaş k'lyclına bağlı Jeğild~r. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertik!erinin lüzurr. gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlaml.kları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi 
kurulunun raporu lazımdır. ~ 

J - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağhk ve 
!ağlamlık muayenesinden geçirilerek erliklerinin lüz.um gösterdiği 
bedetı kabiliyetin. gö&termiyenlerin Erstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankararıa Orman ç~ftli· 
ğinde 10 ay ataj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebe
re 30 lira aylık ver~!ir. Yolacak yer çiftlikte parasız sağ lanır. "Staji• 
yer talebenin yemesi, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken· 
dilerir.e bu 30 lira verilmez.,, 

1 - Parasız yatı talebesinden staj \'eya okuma dev.·esi içinde 
sonradan meydana gelen mHrbir halleı· dışında olmak iizere. kendi· 
liğinden stajını veya okumasını hı rakanlardan veya cezel olarak çr 
karılanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri halr.kmda 

verilecek nümuneye gÖrt; Noterlikten ta!dikli bir kefaletname alınır 
H - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazıl ı rapordan başka 

nüfus kağıdım, A!l kağıdın .. pc lis veyfl uraylardan alac"k!arı: uz· 
gidim kağıdını, orta mektep ve liseleı de görmüş oldul.ları süel 
deralt'r hakkındl\ki ehliyeln~meleriiliştiri:erek el yazı~<.rı ıle yazacakla 
rı pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca An· 
karada Yüksek Enstitü rektörlüğüne h.ı~vururlar. Talipler dilekçe
lerinde hangi fakü~teye kayıt olunmak isteklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsu~ veya m,ulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maC:Jdede yaz:lı kağıtların ilişik ol madıgı dilekçeler gelmemiş sayılır 
ve bunlar hakkında hiç bir m'Lıamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlariy le b3şvurnnlar arasmdan pek iyi 
veya iyi dereceli olanlar tercih ed: lir. Kabul edilecek talebe diplo• 
ma derecesine ve başvurma ta~ihlerine göre seçilirler Kadro dolma· 
dığı takdirde orta dereceliler de başvuım sırasına göre alı:ıabilir

ler. 
11 - Cevap istiycnlcr a)•rıca pul 6Öndermelidirler. 
12 - Ba§vurrna zamanı Ağustosun birinci günföıden Eylulün o· 

tuzuncu günü akt1tmına kadardır. Bundan sonraki haşvurmala• kabul 
edilmt'z. (15) 

M. M. Veka e inden: 
Gedikli erbaf ha~ırla.ma mekteple: >ne talebe a!ın(yO! . 
1 - Ankara ve Konyada.ki Gedi~li Erbaş hazırlama me\:tep

terinin ihzari snııflatına 3 sınıflı vegedik!: orta kısmın 6. sınıflarına da 
5 sınıflı köy ilk 1t1ektep mezucları alınacaktır. 

ı - Bu mektnr.ler ya•ılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartlar• as· 
l<erlik tube batkanlarmdan öğreni lebiln. 

3 - Yukardaki şartları ta!ıvan ve gedilki erbaş ohmya istekli •>lan 
Köylü çocuklarının en eeç 20 Eylul 936 tarihine kad.,, mer,st.p ol<::!uk
ları aekerlik §Ubele!ine m~racaat etmiş ve evrakını tam"mlı>.mı.:; ol• 
mala:-ı liıımdır. (136) (4~49) 

lslanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma kom· syonundan: 

Merkezimiz için 1500 - 2000 bin ı..e§ yüz ila iki bin teueke ben· 
zin s::ıtın alınacakt.r. 

A - Tahmin beC:eli çift tenekesine dokuz yüz yirmi kuruştur 
•ı - Şartname:ler nıerkez~miz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltma 21 Ağıntos 936 cuma günü saat ıs de Galatada 

Karamuıtafa pata sokağır.da mezkur merkc:r. aatmalma komisyonun· 
da yap~lacakhr. 

D - Eksiltm~ kapal. :ı.arf usuliyle yapılacaktır. 
E - Eksiltll"t-ye girc-ceklerin Ticaret Odasından 936 senesine. ait 

vesH<alarını gfütermeleri şarttır. 
r - Eksiltmeye girecekler saat 14 e kadar te~Hf mektupl c..rm.ı 

mühUr!ü olarak makbuz mukabilinde komisyona ver:nele .. i ::.?arttır. 

(128) 

Hukuk Fakültesi Bakanlığından: 
Fakültemiz iktisat ve içt1mai yat e.1stitüsüne 50 1ira ücretle bir 

daktilo alınacaktır Yabancı dil bilmek §arttır. lstek~ilerin pazartes; 
..,~ !"'"',.: "'....,.1.- r:; -1~.-· Ç ..... l ~:;l•r ~ .. l ~ .... ,....I .:=:. .. -> ,.._ :; ~ ... ..-~ ..... ~4' .,...• nl ~~; (1E::~) 
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TQrklyenln her posta merkezinde ltURU'l'lı .. a abone yazılır. 

YAZI VE YONETlM YE.Rl: 

latan bul. Ankara Caddesi.. ( V AIU'J yurdUJ 

j Id&re: 24370 
Xelefoo lYazs ıııeri : 2uıı 

Telgrat adreal: &:URUN ı.tanbUJ 

Posta kutusu No. '8 1 ------------,-==11ıı11111ııif 
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Yeni postane karşısında Büyük ~ın.a~ıyan hanında faaliyete geçmiştir 
S igortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz ' ·-• .-fi .. •• .. ':. -
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1936 modeli D. K. W. pedalll 
otomatik kapısı ile müceh· 
.hezdir . 
Yeni rotatif D. K. W. Supersix 
makinasile mücehhezdir. 0 /o 70 
cereyan tasarruf ed!lir. 

) 

Milessesesi, Ticarethane ve evler için bil 
senenin yeni gelen buz dolaplarını takdlfl1 
eder. 1036 modeli muhtelif büyüklükte 
dolaplar ve Vltrinler ile Dondurma şerbet 
ve su makinaları gelmiştir. 

Beyoğlu isti klal Caddesi, No. 28 - Telefon: 4884~ _:_Telgraf: lstanbul DEKAWE 
IZMIR : SATIŞ YERi PENNETTI ve PARIENTI 2307 

1 1 it 

- ~ A 

Yangından ve hırsızdan sizi muhafaza eder 
GECE BEKÇİLER.İi\'E KOl\"'TROL SAA T!D!R 
Resmi Daireler, Bankalara, Depolara.. Fabrika
lara., Hastahanelere, Mekteplere ve bilumum mü
esseselere f evkaliı.de lüzumlu bir kontrol aletidir 
6 anahtarlı ve meşin kaplısı 40 Liradır 

.. KALIN MODEL 
No. 103 kromdan Lira 18 
No. 104 gilmü§ten ,. 23 

İNCE MODEL 
No. 101 Kromdan Lira 26 
No. 102 Gümüşten ,, 30 

lstanb 1 

fUlıJr 
Kromdan Kromdan 2 Ye 4 tA.raitan Divar saatleri 15 günde bir kUır 
No. lOT No. 108 mineli gayet ayarlı ,.e teminat~ıd 

Lir a Lira Lira Meydan, Park ve Minesi 24 santim Lira v3 
30 27 J2 Resmi dairelere ,, 30 ,, ., Z7 , f 

En Dakik En sağlam En Hassas En Ucuz En zarı 1 
ve Emsali gibi 15 sene teminatlıdır. Taıra Bedel K .. , ..... Gö: d• ... ~ 

i ·· ' in r Ti r t anes . 
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. · Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaaaı Ne~riyAt Direktörü: Refik /.• 


