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ispanyaya 
karışmamak 

Ataturk ve Basvekil Ordumuzu tebrik ettiler 
~ ğer dünya yüzü~de. her. 

şeyden üstün hır ınsan
lık duygusu bulunsaydı ispanya 
itlerine karışmamak için değil, 
birlik halinde karışmak için bir 
letebbüs yapılması beklenirdi. 

Herhangi iki millet arasında 
harp kaidelerine göre bir dövü.
ıne olsaydı Milletler Cemiyeti
nin ve dost devletlerin harbi 
durdurmak için araya girmeye 
çalışmaları tabii, hatta zaruri gö. 
riilürdü. 

işin inıanca taralı 

V aziyctc nazari ~antıkla ba
karsak şu neticeye varırız: 

İki yabancı millet arasında yapılma-
111 lazım olan tavassut, ayni milletin 
fertleri arasında evleviyetle yapıl
ınahdır. Bilhassa iki kısım kardeş a
ı-asmdaki boğuşmada vahşetin en a
§ağı derecelerine inilmektedir. Harp 
esirlerinin öldürülmesi gibi bir usu
lün benzerini bulmak için geri kalmış 
sahalardaki pek iptidai kabilelerin 
harp tarzı hakkında yazılmış kitap
lan kanştırmak lazımdır : Medeni 
İspanyada dövüşen iki kuvvet, aldık
ları esirleri muhakemesizce öldürü
Yorlar. Çünkü her ikisi kendini 
:tneşru hükumet addediyor ve tutu
lan esire meşru hükumete karşı si
lah çekmiş bir asi gözüyle bakıyor. 
Bu vahşi usule nihayet vermek için 
F'ransız toprağında, üçü Maclricli, di
ğer UçU fı.si kuvvetleri temsil etmek 
Uzere altı murahhasm iştirakiy
le bir i~Hma yapılmış, fakat mü
l'ahhaslar hiçbir neticeye varmadan 
dağılmışlardır. Araya teskin edici 
bir amil girmezse lspanyadaki mu
hanp kuvvetler uzun müddet biribi
lini ezmeye devam edeceklerdir. Bir 

1taraf.ltı kazanması b~le dev~mlı bir 
stlJo.ar temin edernıyecektır. 

:&/!! ,.. ,_,_ :-1'· ...... ~:.·,...:·:~-~·- "Xra;:,köydc yapılan hil:viiJ.r:..;nıcın~vt'ftlaTde ,ınotör lü 'Ei.iv-tretlerimiz: Tankları mrz, zrrhlı otomobillerimiz ve tayyareıerımiz k. fil eselenin bu tarafını sırf bir 
il YU insanca temenni diye yazıp 
geçiyoruz. A vrupanm bugünkü ha
linde meselenin insanca tarafı Uze
linde filen durulmasını beklemek 
6 afdillik olur. Harbe insaniyet na
l:nına mUştereken karışmak ve tavas
sut etmek şöyle dursun, kar~ma
~~Zlık prensipini kurtarmak bile çok 
imç ve zahmetli olmuştur • 

r as:: • .. --

Mareşal F. Çakmak ve Gen er ali er 1 Boğazlarda memnu mmtakalar 

Manevralardan avdet ettiler Bugün şehrimizde ·bir 
'- - -' komisyon toplanıyor .A.vrupanm her memleketi, İspan

~adaki iki taraftan birini menfaat 
;eya his itibarile tutuyor. Harbin 
evanıında ve şu veya ı;ıu tarafın ka
ıanrnasmda yakından alakadardır. 

İki tarafın şiddetli alakası, okadar 
geniş Yardımlara ve taraf girliklere j 
~~1 açmıştır ki bu gidiş devam etsey
b· .A.vrupanm kendi kendini umumi 1 
i:l ır~ harp ortasında bulması işten bile 
Cgildi. 

~'Bu tehlikenin önüne geçmek ıçın 
~ :nsa hükumetinin gösterdiği te
~ bUaü takdirle telakki etmek 18.
g:~rr. Çünkü Fransa, İspanyadaki 
ol\. ış menfaatleri, İspanya ile hem 
~Pada, hem Fasta hemhudut ol- j 
'1hı 1 ve .. bilhassa Madrit hilkumeti
~ b~nkü Fransız ekseriyet hü-ı 
bu.ınıetı gibi bir sol taraf hükumeti 
~ Utınıası dolayısiyle İspanyanın 
~. tu hükumetine candan taraftar-

Ankara, 13 (Hususi Muhabi-ı yonda bulunmak üzere emniyet 
rimizden) - Yeni Boğazlar re- işlerr umum direktörü Şükrü bu 
jimi hakkındaki Montrö muka- aktam lstanbula gitmi,tir. Ko
velenamesinin tasdikine dair ka- misyon ilk toplantısını yarın ya
nun 15 Ağustosta meriyet mev- pacaktır. 

ki ine girecektir. Her iki boğaz. H · · V k ·r B k ·11 
da ayrılacak memnu mıntaka ve ancıye e ı ı aıve ı e 
müstahkem mevkilerin yerlerini görü,tü 
tayin ve tesbit etmek ve bu hu- Y alovada bulunan Hariciye 
susta bir kararname rojesi ha- Vekili Tevfik Rü,tü Aras dün 
zırlamak üzere Dıtbakanhk u- Heybeliye gelmif ve Batvekil ls
mumi sekreteri Numan Rifatın met lnönüne mülaki olmuştur •• 
reisliğinde İstanbul da bir komis Tevfik Rüştü Araı geç vakit 
yon toplanacaktır. Bu komis- tekrar Y alovaya dönmüştür. 

ı===========================;:=== 

ı Madrit komünistlerin elinde 

~e lil-ansanm teşebbUsUne İngiltere 
t\tet;llelçika kayıtsız ve şartsız surette 
~l~ cevabı verdikten sonra İtalya, 
hu 0~Y~, Rusya ve P~~ckiz de da
ıııl> . dugu halde, her hukumet pren
lit- ~ibarile muvafakatini bildirmiş
~cl alnız İtalya bazı noktalar hak
htı~ sarahat istemiş, Almanya Rus
buıııe' nu~ya da Portekizin teşeb
~İ§ti dahil bulunmasında ısrar et-

Trakya rnanennlarından sonra Hasköyde bü~·ük bir g('çit resmi yapan kahraman askerlerimiz 

\ spanyol Reisicumhuru 
Valansiyaya kaçtı 

r. 

A 1 am emniyet yok 
"" ~pa sulhil namına bütün a
~Ce lakadarlar, kendi hususi dil-
~ {fö \'e lncnfaatlerinden fedakar
~ t~~rıniş olmakla beraber iki ta
~ett l' nların biribirine tam emni
~cıı r.~~1ktur. Son zamanlarda İspan
:ı._ - "C!l e · ı 
-"4ııh.. rı talya ve Almanyanın ar
~ ''<ı d'• 
1 etlel' d U,.EJmüşler ve dolaşan riva-
1tıcı.e b· ogru ise muavenet mukabi
~e t .. _ 1rtaknn · · 
t ~hhu ımtiyazlar ~erme~ı 
~1'lerd. ller altına girmeyı teklif 

r ll'lltı ır. 

'i\tten~·nıukabil İngiltere ve Fransa 
uı garbiJ:ıdeki vaziyetin ken-

Trakyadaki büyük manevra ve ge- j garında me~simle karşılanmıştır. 1 İsmet İnönü Trakyada muvaffakı~et 
çit resminin bitmesi üzerine Erkanı Bando selam havasını ç a l m ı ş le neticelenen manevra münasebetÜe 
Harbiyei Umumiye Reisi Mareşa~ tır .• Mareş~l Fevzi Çakmak, askeri ordu müfettişi Or General Fahrcd-

İspanyol isyanı, iki gUndür, asile-
rin lehine olmak üzere şayanı dikkat 
bir inki5af göstermektedir. Asiler bir 
taraftan BadaJoz, diğer taraftan Sen 
Sebastien önünde bulunmaktadırlar. 
Büyük, ldiçük birçok kasabalan ele 

Fevzi Çakmak ve kumanda heyetı erkan ve subaylann sel§.mlarına mu- dı·n Alta b" t b "k t 1 fı ·· . . . ya ırer e rı e gra gon-
m teşkil eden General Fahreddin, Ge kabele etmış, bır askeri müfreze se· d . . 

· · · ı· d t ermışlerdır. neral Alı Saıt, General Alı Fuat ve am urmuş ur. 
diğer Generaller dün sabahki konvan İstasyonu dolduran halk ta Erkanı 
siyonel trenine bağlanan hususi va - Harbiyei Umumiye Reisini : 
gonla Alpulludan şehrimize gelmi§ - - Yaşa, varol! diye alkışlamıştır. 

lerclir. Atatürk ve Batvekilin tebrikleri 
Mareşal Fevzi Çakmak, Sirkeci Reisicümhur Atatürk ve Başvekil 

betlerin mes'uliyetini, prensipi ilk 
bozan tarafa bırakacaklardır. 

.......__~ ..... ~ geçirmişlerdir. General Franko ~lala 
ga üzerine yeniden ileri hareketbıe 
ba.~larnıl:'hr. 

İhtilalin Avrupadaki akislerine ge
lince: İngiltere hükumeti vaziyeti va._,_..,~ 

him gördüğünden Madritteki tebaası-

Manevraya ait resimleri 6 ıncı ve 
7 inci sayfalanmızda 

bulacaksınız. 

d d
. na, Madridi terketmelerini tavsiye 

en ve işin uzamasın an korkulur. t . t· 
ı . b .. 1 d A . e mış ır. 
şın oy ece uzaması a vrupa ıçin 
başlıbaşma bir tehlikedir. İspanya İspanya işlerine müdahale edilme-
hasta kaldıkça Avrupa da hastalık- mesi hakkında Fransanın yaptığı tek 
tan baş kaldıramıyacaktır. Halbuki lifi Almanyanın da kabul edeceği ha
Avrupanın bugünkü halinde her nevi ber verilmektedir. 
hastalığın hudutsuz ihtilat ihtimalle- Dün akşam geç vakit lspanya Re-

Bir genç kıza 811ah kullanmasın• 
l3ğretiyorlar 

dil eri için haya ti bir ehemmiyeti ha
iz olduğunda ısrar ediyorlar. Bu iki 
hükumet, İtalya ve Almanyanın ka
.nşmamazhk prensipine samimi su
rette riayet edip etmediğini sıkı su
rette araştıracaklardır. Riayetsizlik 
emareleri görürlerse kendileri de 
Madride yardım edecekler ve bu zıt 
yardımlardan husule gelebilecek akı-

Eğer karışmamazlık prensipi ciddi 
surette tatbik olunursa hiç olmazsa 
İspanyol boğuşmasının ölçüsü küçü
lecektir. Fakat iki tarafın membala
rı, tesadüfi kaçakçılardan tedarik e
dilecek silahlara münhasır kalmca 
aradaki tnvazünün devam etmesin-

ri vardır. isicümhuru ve 7 nazırın Valansiyaya ı İspanya ahvali hakkında dün aldı· 
Ahmet Emin YALMAN kaçtığı haber verilmistir. ğunız haberler 5 inci sayfamızdada 
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Ankara mektuplan 

Köy kalkınması için 

Birlikler kurulacak, 
l 

zirai reform yapılacak 

lktısat vekili 
dün yatla 

seyahate çıktı 

Celal Bayann bu seya
hati 15 gün sürecek 

FESTiV AL EGLENCELERi 

Cim Londos, Dinarlı 
ile de karşı 1 aşacak 

' p 

Siyas~~ alemi 
Arap memleketlerinde 

yenilik cereyanları 
Arap memleketrerinde, bilhassa 

Şimali Afrika<laki karı;,ıklıklann ma
nasmı bu defa ırransanın 3·an resmi 
gazetesi olun "Ternps" sakhyamıyor. 
Tunus \'e Ceı.aylrtleki genilj halk ta- · 
bakalarmın yalnıı ıslahat değil istik· 

---..-.u • YI -- ~--~~"-=""' ·- _...,.., 1 -..-. ' 

lstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde 
az faizle ödü~ç para bulmak için hususi bir 

teşkilat kuruluyor 

1ktısat Vekili CelU Bayar, refaka· 
tinde Tahlisiye Umum Müdürü Nec
meddin, lş Bankası Umum Müdürü 
.Muammer Erig, Banka şubeler müdü
rü Fazıl olduğu halde !par yatiyle 
diln bir seyahate çıkmıştır. Celil Ba
yar seyahate çıkmazdan evvel Moda 
Deniz Kulübilnde şerefine verilen :ei
yafette hazır bulunmuştur. Bu ziya
fette vekilden maada vali ve beledi
YP. reisi Muhiddin Usttindağ. bazı me 
buslar, Iktısat Vekaieti erkanı, Moda 
Deniı: KulUbUnUn azaları hazır bulun 
muşlardır. Seyahat Marmara adaları 
Mürefte yoliyl\ı ltmire kadar devam 
edecek ve 15 gi.ln kıı.dar ailrecektir. 

Boğazı yüzerek geçme müsabakası 
için esaslı hazırlıklar yapılıyor ,. Jile yak"ln iya.<ıi haklar da istediğini 

____ ._... -----------------------./ itiraf ediyor. 11'ran ız hUkfımetlnl t&

• 
MahaIIi:!dare:Mer Umum Müdürünün gazetemize beyanatı 

Güreş müsabakaları için şehrimize 
gelen Cim Londosun karşısına Türk 
pehlivanlarından hangisinin çıkacağı 
alakadar mahafilde günün meselesi 
olarak münakaşa edilmektedir. Cim 
Londos buraya çağırılırken Kol Kı
varyani ile yapacağı revanş maçını 

burada yapılması temin edildiği için 
hem Cim Londos şehrimize gelmek 
fırsatını kazanmış, hem belediye böy 
le mühim bir maçı şehrimiz halkına 
göstermeye muvaffak olmuştur. Fa
kat, geçenlerde Rus güreşçi Kıvar • 
yaniden başka kimse ile maç yapmak 
istemez gibi görünen Cim Londos, Di 
narlı Mehmetle Atinada yaptığı ma
çın revanşınt da burada yapmayı dün 
kabul etmiştir. Cim Londosun Dinar
lıdan gayri şehrimizde bir Türk peh
livanile yapacağı maç meselesine ge
lince evvelce de yazdığımız gibi bu 
pazar Türk pehlivanları arasında bir. 
müsabaka yapılacaktır. Bu müsaba
kalarda Süleymanla Rifa.t, Kara Ali 
ile Arif, Mülayimle Tekirdağlı karşı
laşacaklar, en son olarak Dinarlı ile 
Con Antinalros güreşeccklerdir. Ayni 
gtin Cim Londos Yusuf Hüseyin ile 
bir gösteriş maçı yapacaktır. Türk 
pehlivanları arasında bu suretle ya
pılacak müsabakada birinciliği kaza
nacak olan gelecek hafta Cim Londos 
la resmi maçını yapacaktır. 

A n ra, (Hu si muhabirimiz 
yazıyor.) -ıMemteketin bü

yük dav ı oıaıı köy1 kalkınması pla
nının muvaffa.kıyetJe•tatbiki için dört 
vekilette el ele vererek kendi sahala
'rına düşen işler üzerinde çalışmakta
dırlar. İçişler Ba.kanlı:ğınm yaptığı 
veya yapmağı ararlaştırdığı işler 

üzerinde kendisini ziyaret ettiğimiz 
Mahalli ldar Umum Direktörü bize 
~unları söyledi: 

"Planın tatbiki ciimlesillden olarak 
mahalli idarelerde bir köycülük şu
besi ihdas edilmiştir. HI>y işlerini ?
tedenberi goz ö de blllunduran ve 
köy kalkınmasını proğramına alan 
Cümhuriyet Hilkümeti her fırsattan 
i.stüade ederek bu va~iyete temas et
mekte ve e aslı bir hal yoluna sok
mak çarel rini ara.maktadır. 

Eıi bUyük daya köy davasıdır. O
nun için attığımız her adımda, kar
ermızda bu büyük da~yı görerek ha
reket ediyoruz. TürkiJPCnin « bin kö
yü vardır; ve bunun 26 bininde eli
mizdeki köy kanunu muvaffakıyetle 
tatbik edilmektedir. Köy kanunu, kö
yün ıhhi içtimaı, idari, bedii ve ilmi 
yeniliği bulunduğu muhtelif sahalara 
temu etmif, ha.yat şartlan ve yaşa-

• yıŞı biribirine uymaz olan köylerimi
zin hepsinde tatbik olunabilir şekilde 
tanzim olunmuşwr. Ancak, nüfusu 
yüzü geçmeyen pek küçük köylerl
ı;ıiz de vardır kl bunlarda bu kallu
nun tatbikına şimdilik imkan yoktur. 
Bu kUçUk köylerimizin de mahalli hiz
metleri muvaffakıyetle başarabilmesi 
hedefine doğru yUrüyoruz. Ve buna 
varmak için takip edeceğimiz yol da 
"köy vahdeti" fikrinde toplanabilir. 
Başlı başına, köy kanunun tesbit et
tiği işleri başaramıyacak ola.n, küçük 
köylerimizi birlikler halinde toplıya
rak ve bundllJl doğacak olan mali ve 
bedeni kuvvetten istifade ederek he
defe varmayı kolaylaştıracağız. Fa
kat köy vahdetini temin etmeye ça
lışırken karşımıza toprak işi çıkıyor. 
Memlekette bir reforme agralre ya
pılmadıkça bu işin halline imkan g5-
rülememektedir. Bu ise, her şeyden 
önce bir zaman ve para işidir. Bu hal 
!edildikten sonra köyler düşünülen 
plana göre esaslı surette tanzim ve 
tensik edilecek ve bu yeni ve daha 
kuvvetli kurumların sür' atle kalkın
ması sebep ve çarelerine tevessül o
lunacaktır. 

Tedbirlerin hülasası 
la u güne kadar alınmış olan ted
~ birlerin hulasası şudur: 

Köy kanununun bölgeye ve ihtiyaca 
göre müsait proğramlarile plana bağ
lanması 18.zımdır. 

Memleketi bu noktai nazardan k:
sımlara tefrik eder ve ihtiyaçları da 
bir sıraya koyarsak gayeye varmak 
için sarf edeceğimiz emek ve zamanın 
yarısını kazanmış oluruz. Mesela o za
man, 50 bin lira sermaye ile teşekkül 
eden bir köy bankası bir bölgenin 
yalnız mali işlerini taahhüt eder, bir 
diğeri sermayesini ilmi, ve bedii ihti
yaçlan karşılamaya hasreder; ve nu 
suretle de köy k8llununun tatbiki çok 

Liman tarifeleri deiitmiyor 

Tarifeler komisyonu diln toplan • 
mış ve Şirketi Hayriye, Akay, Haliç 
idarelerinin tarifelerini tetkik etmiş
tir. Komisyon, tarifeleri aynen ipka 
etmiı;ıtir. 

K 1 
Dahiliye Vekili geldi 

O ay yoldan ödünç Dahiliye Vekili dün Yalovadan 

kolaylaşmış olur. 

para bulma • gelmiş ve Fıoryaya gitmiştir. 

V ine bu sene halka kolaylık ol
mak Uzere, !renklerin mont de 

pietc dedikleri, kolay yoldan ödünç 
para elde etme için bir organizasyon 
vücuda getirmek niyetindeyiz. A vru
pada çok taammüm etmi§ olan bu 
borçlanma şeklinin esası şudur: 

Her kesin paraya ihtiyacı olabilir. 
Fakat her kes bunu bir şeref mes' e
lesi snydığı için gidip şundan bundan 
ödünç para alamaz. Alsa bile muhte
kirlerin elinde bir oyuncak ve istis
mar yatağı olmak ihtimali vardır. 
Hem bu günkü ka.nunlanmızla ödünç 
para alma geniş bir merasime tabidir. 
Devlet ödünç para verme kanunile bu 
.işi mahdut ellere tevdi etmiştir. 

Suiistimalin önUne geçmek nokta
sından bu fevkalade yerinde bir ted
bir olmakla beraber, '\;atanda.şiara ko
laylık göstererek, ihtiyaçlarını teda
rik etmelerine yardım elmek de yerin 
de bir teşebbüs olmalıdır. Bizim teşkil 
edeceğimiz organizasyon şu şekilde 

işliyecektir. Her hangi bir vatandaş, 
kıyme.t ifade eden bir malını, vermek 
suretile kasadan malile mütenasip pa
ra alabilecektir. Fakat bu münasebet 
borçlar ve ticaret kanunlarımızdaki 

ahkamı umumiye daireı:ıinde olmaya
caktır. Bu çok basit bir muamele şek
lindedir. A vrupada, Mesela Fransa
da sokakta ansızın paraya ihtiyacımız 
olur. cebinizdeki saati adetleri çok o
lan bu tUrlü müesseselerden birine 
verir, istediğiniz parayı alabilirsiniz, 
muayyen bir müddet zarfında parayı 
götürüp saatinizi geri almanız müm
kUndUr. Fakat parayı vereme7.Seniz, 
usulil dairesinde, saatiniz satılır ve 
aldığınız paradan fazla para getirmiş. 
se UstU de size iade edilir. İşte . mem

leketimizde bu usulU ihdas etmek ta
savvurundayız. Fakat bunlar için hu
susi hilklimler ihtiva eden kanunlar 
çıkarmak lazımdır. Bu iş üzerindeki 
etUtler bittikten sonra bir kanun pro
jesi hazırlayıp kamutaya taktim e
deceğiz ve ilk çalışma devresinde çı
karılacağını umuyoruz. 

Anbarlıda av ıahası 
Avcılar Cemiyeti Anbarhda daimi 

bir av sahası tesis etmiştir. Buranrn 
açılış merasimi bu ayın 23 ilncü gü
nü saat 10 da yapılacaktır. Merasim 
İstiklal Marşı ile a<;ılacak evvela 
meydana bayrak çekilecek, sonra 
davetlilere bir öğle ziyafeti verilecek 
ve mUteakıben atış müsabakaları ya 
pılacaktır. Dalmt av yerine avcılar
dan badema yalnu: dühuliye kartı o
lanlar girebileceklerdir. Tiyatro F eıtivali 

Jzmir ıergiıine İftirak Tiyatro festivalinin üçüncü gecesi 
edecek tacirler dE' muvaffakıyetle geçmiştir. Prog _ 

Beynelmilel İzmir sergisine 1stan- ram mucibince dün akşam Tcpebaşı 
buJdaki sanayi firmalarının da i,ti- bahçesinin varyete kısmında Naşit, 
raklerini temin için Ba.ş\•ekil İsmet Fahri ve Halide kumpanyası tarafın
!nönü, vilayete emir vermiştir. İzmir dan üç perdelik Nasreddin Hoca pi
sergisine lstanbuldaki sannvi firma- yesi muvaffakıyetle temsil edilmiş, 
lanmn iştirakini temin için dün Tür- bithassa ~an'atkar Naşit çok alklşlan 
kofis merkez müdürü Akil Gün ve mıştır. Bu piyesten sonra halka. ve 

Ticaret Odası umumi katibi Cevat davetlilere müteaddit varyete numa
Nizami ile diğer alakadaı;ların işti- ralar~ gösterilmiş, eğlenceler geç va
rakleirle bir toplantı yapılmıştır. Bu' kit nıhayet bulmuştur. Bu akşam Şe 
toplantıda sergiye iştirak edecek fir- hir Tiyatrosu, Mum söndü piyesini 
malara karşı icap eden bütün sühu- temsil edecektir. 

!etlerin gösterilmesi ve diğer husus- Boğazda yüzme mÜ!abakası 
lar üzerinde görüşülmüş, kararlar 1 stanbul sezonu programı arasm-
verilmiştir. 

Vapurlarda ıürültünün önüne 
ıeçilecek 

Bazı kimseler Dahiliye Vekaletine 
müracaat ederek Akay ve Şirketi 
Hayriye vapurlarındaki büfelerin 
pisliğinden ve gürültüden şikayet 

etmişlerdir. Dahiliye Vekileti, dün, 
belediyeye gönderdiği bir emirde bu 
büfelerin gayet temiz olma.c;ınm te
min edilmesini ve vapurlarda lüzum
suz gürülttilerin önilne geçilmesini 
bildirmiştir. Veki.let aynca bu iki 
şirkete de bu hususta tebligat yap
mıştır. 

da bir de Boğazı yüzerek geçme mü-
sabakası tertip edildiği malümdur. 
Bu yarışa TUrklerden başka ecnebiler 
de dahil olabileceği için. şöhreti dün
yayı tutan Boğazın akıntılarını aş -
mak için gelecek sene Avrupa ve hat· 
üı. Amcrikadan birçok kimselerin ve 
bu meyanda bnzı ytizme şampiyonia· 
rının şehrim:•e geleceği ve lstanbul 
kupasını kazanmak için yarışacakla
rı şimdiden öğrenilmiştir. Bu itibar
la beynelmilel mahiyet alacak olan 
Boğaz yüzme yarışlarının ilk adımını 
teşkil edecek olan bu seneki yüzmele 
re belediye fevkalade ehmmiyct ver-

Belediye, bugUnden itibaren 
eden tedbirleri alacaktır. 

icap mekle ve ona göre hazırlıklar yap
maktadır. Bu seneki yarışta birinci-

TAl<VlM 

Gelecek h{lf fa Tak.<iim stadında Cim 
Lmıdosıa kar~ıkı§acak ola>ı Di>ıarlı 

liği kazanana belediye tarafından iki 
yüz lira kıymetinde bir kupa verile
cektir. 1kinci ve üçüncü geleceklere 
de ayrıca kıymetli hediyeler dağıtı
lacaktır. Bu yarış için şimdiye kadar 
on beş yüzUcU Türkiye idman ittifak. 
ları İstanbul yUzUcillUk ajanlığına 
müracaat ederek kaydedilmiştir. 

itfaiye ffmlikleri 

22 Ağustos Cumartesi günü yapıla 

cak itfaiye merasiminde bulunmak 

isteyenlere biletler dağıtılmıştır. El

lerinde T ve P markalı biletler olan-
lar stadyomun tramvay cihetindeki 
kapısından diğerleri deniz cihetinde· 
ki kapısından gireceklerdir. ltfaiye 
merasiminin bUtun hazıru1<Iarı ikmal 
edilmiştir. 

İki seyyah vapuru geliyor 
Şehrimize Orantes namındaki lnfri l., 

liz bandıralı vapurla 31 Ağustosta 
150, İRtradhom ismindeki vapurla 30 
Ağustosta bin seyyah gelecektir. 

Adliye Sarayının kurulacağı yer 
Adliye Vekaleti, 1stanbulda Adli

ye Sarayı yapılacak yerin istimlak 
bedellerinin takdir edilerek vekalete 

bildirilmesini belediyeden istemiş idi. 
Belediye bunun üzerine istimlak edi
lecek binaların kıymetleri hakkında 
tapu ve vergi şubelerinden ma!Umat 
istemi şve belediyeye bu cevaplar 
gelmiştir. 

Bunun üzerine belediyede bir ko
misyon teşkil edilmiş ve bu komis
yon istimlaki icap eden binalara kıy
met koymaya başlamıştır. 

Netice yakında Adliye Vekaletine 
gönderilecektir. 

~·akkuza. dın:et ediyor. ırran ız, hat. 
ta lnglliz gazetelerinde de Şlmall 
Afrikadaki vaziyetin vahametine da
ir birçok yazılar inti,ar ediyor. 
G~n gün Cezayir müftiisüniln 

bir Arap genci tarafından katil, dUo 
de Kostantımye müftüsünün ağır u
rette ~·araJanması adi bir ,·aka telak
ki edilmemelidir. Zaten Cezayirdeld 
katil hadl~eı;ıirıin maddi \.'e manevi 
suçluları ~·akalaıımı~ \ 'e bunların 

~·üksek Araıl ~hslyetlerl olduğu te
bt"n"iin etml tir. Bunlardan birinin 
Cezayir ulema. ret l olduğu düşünü

lürse vaziyetin vahameti derhal mey• 
dana ç.ıkar. 

Şimali Afrlkada ol un, Mı ır, Fi· 
Ustin, İrak ve diğer Arap memleket
lerinde ol un, kalkıııma hareketlerile 
istiklal cereyanlan derin ebeplere 
dayanmakta.dır. Runlan aydınlatma
ya ,;ahı.alım. 

Şimdiye kadar doğrudan doğnıya 
adeta müstemleke muamelesi gören, 
birçok hukul\tan mahrum bulunan 
;;imali Afrika.da da yeni birtakım ce
re~·anlar yer tutmaya ba..5lamıştır. 

Yakın zamana kadar bu memleket
lt"nle derin bir ta.Msup hftkJm oldu· 
ğu gibi, her şey mUstemlekect de\·le
tin nimetiyle pernrde olmu~ ulema• 
nın elindeydi. Cahil halk üzerinde 
derin bir ntlfuz sahibi olan bir takım 
ulema gençle.re karşı koyabiU~·or, 

bunların haklı birtakım taleplerine 
4iet ~ekeblli~·orlardı. 

Son ü~ ene zarfında ~·pnl 

bir takım amiller bu vazi~·eti f .... 
mamf'n tleğiştirdl. Tunusta, Crı.nyir· 
de, Fasta, ~lısırda \'e bütün A.r11., 
memleketlerinde din kadar ve hatta 
hazan ondan dl\_ha lmn·etıi bir rere
) a.n hclirdl: Arap cereyanı, milli>·•t. 
perver cert"yanlar ..• 

• 
His~i, milli, ve harsi temayillJer 

Arap dünyaSını ~.alkalarken siyN!iİ 

bir takım hadi eler de Arap milliyet
pen·erlerinin imdadına yeti5ti... lla
b~ • ltalyan harbi, İngiltere • ltnlyı& 
zıddiyeti, bil) ük devletler arasında 
derin anla amamazlıklar ... Ve niha
yet İ!.panyol me!'telesl bu hadiseıte
rin başıncla geliyordu. 

İspanya vukuatı lle A\'Mtpadald 
anlaı~amnmazlığın da diğer Arap 
memleketlerine birçok fırsatlar ve· 
receğine inanabiliriz. Hele müstakbel 
bir A vnıpa harbi Arap ıiıemleketle
rinde derin aki ler bırakabilir. BıJ 

memleketlerin inısi ve iktı adi b~ 
kımdan, dünya~ın en ehemmiyetlf 
yerlerini işgal ettikleri gözönünde 
tutulmalıdır. 

Irak, Fiil tin \'e llısır, petrol metı· 
balarının yanında veya petrol mÜJ1&• 
kale yollarının üzerinde bulunuyor• 
l.ıır. 

A~·ni zamanda, birer IJltidai mad• 
de hazinesi olan FM, Ce1.a~ir, 'J'ıl• 
nus ise, &Akeri n lktı ııcli balmndaJ' 
Şarki Ak<lcnlzde ve Atlantikte çoıı 
mühiın bir mevki işgal ediyor. 

• Trakya köyleri için bir birlik ban
kası tesis edilmek üzeredir. Bu gün 
için yalnız Trakya mıntaka.sını ihti
va eden bu ilk teşebbüs, önümüzdeki 
yıllar için, bütün memlekete teşmil 

olunacak ve 44 bin köyümüzün mali 
ihtiyaçlarına yardunlarda bulunma"k 
Uı.ere bir Köyler Bankası teşkil olu
nacaktır. Vekalet son gU.nlerde bu j. 
şin etüdile meşguldür. 

Bu yoldan istikrazda bulunmak da
ima kUçUk paralar Uzerinde olur. O
nun için ihdas edeceğimiz usulü, şim
dilik memleketimizin nüfusu müteka
sif mıntakalannda tecrübe edeceğiz. 
İstanbul, Ankara, İzmir düşündüğü

müz yerlerdendir. Eğer ilk tecrübe
lerden miisbet neticeler ahrsftk bütün 
vilayetlerimizde tamim edeceğiz. 

ve 1-tAVA 
Almanya ve İtalyanın İ pan~" 

hfuli t>leriyle Şimali Afriktulrı oıntt 
bitenlerden çok yakından aliika't11t 
olmnla.n da bundan ileri geliyor. 

Birkaç ııydanhcri Akdf.nizin lıt'J 
tarafında bü~·lik bir faaliyet göte 
(,'JırJn)·or. Bu faali) et, bazı · iyaBİ hi' 
diseler burada ve clUn:vanın her tııJ11' 
fında şimdl)·o kadar · hildijttmiz hıttf 
mpfhumhırı tamamen değiştirece" 
kadar mtihimdlr. 

Fakat merkezdeki bu kurum bütün 
köylerin mürakabeslne kafi gelmez: 
harici teşkilatın da yardımı lbımdır. 
Onun için şimdilik, merkezdeki teş

kilatın \'azifcsini kolaylıkla görebile
ceği kudreti k8L8.Itmasına intizaren 
bu işi hususi idareler marifctile ted
\ir etmek istiyoruz. Maha.za bütUn 
esaslı düşUncelerimizi tatbik ediyo-
ruz." 

Köy kalkınma planının aldığı son 
§eklin, elimizdeki köy kanununda ta
dilleri icab ettirip ettirmiyeceği mes' 
ele ine gelince köy kanunumuzda 
muhtacı tadil bir nokta yoktur. Yal
nız köy kanununun tatbik kabiliyeti
ni kolaylaştırmak için safhalara ay,rıl 
maaı lazımdır. Bu halile kanunun tat
bikinde mUşkillta tesadüf olunduğu 
inkar edilemez. Zira kanun her saha
da bir çok gUzel hükiimleri ihtiva et
mektedir. Bunlann hepsinin birden 
ayni muvaffakıyetli randımanı ver
me!!ine, bu eafhalar& ayırma işini 
yaptırmadan e\"Vel imkan yoktur. 

Şimdilik bu işlerle belediveler ban
kası iştigal edecektir. Fakat fevkala
de az bir faizle yapılacak olan bu ik
razın memlekette taammüm etmesine 
lüzum görürlerse o zaman yalnız bu 
işlerle uğraşacak yeni bir banka kur
mak da mtimkün olacaktır .. " 

Elifleri sergisi için 

Cilmhuriyet Bayramına rastlayan 
29 Teşrinievvelde Ankarada !ktisat 
Vekaleti tarafından sergi evinde açı
lacak elişleri ve ev sanayii sergisi 
için çok esaslı hazırlrklar yapılmak

tadır. Şehrimizde bulunan İktisat Ve 
k8.leti Tilrkofis merkez mUdürü Akil 
ün ile TUrkofis sergiler fahri mUşa

viri Salahattin Refik ve elişleri mil
e eselerinin mümessilleri .;e diğer 
alakadarların iştiraklarile bugün O
fiste bir içtima yapı,lacaktır. 

Bugünkü hava 
Bugün havanın kısmen kapalı ol

ması ve yağmur düşmesi muhtemel
dir. 

Dünkü hava 
Dün hava, evvelki güne nazaran 

sıcak geçmiştir. Hararet derecesi göl 
gede en çok 32,3, en az 21 di. Güneş
te 43 dereceyi bulmuştur. Dün hava 
tazyikı da 759 du. 

Memlekette hava 
Bugün memlekette hava vaziyeti 

şöyledir: Şarki ve Garbi Anadolu az 

bulutlu ve diğer yerler açık geçecek

tir. Rüzgarlar değişik istikametler -

den kuvvetsiz olarak esecektir. 

Trakyada umumi hava vaziyeti 

normaldir. Edirnede farkı sühunet 

fazladır. Kırklarelinde bilhassa gece
leri hava soğuk, gündüzleri çok sıcak 

tır. Cenubi Tra.kyada hava bulutlu ve 
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kapalıdır. Maamafih, vağmur beklen 
memekteclir. 

Denizlide zelzeze 
Denizli. 13 (A. A.) - Dün 12,22 

de hafif bir zelzele oldu. Bir dakika 
sonra uzun ve çok şiddetli bir zelze
le daha oldu. Ufki olduğundan zayi
at ve hasarat olmadı. Saat 12,45 te, 
1,5 tc, 1,25 te, 8,35 te ve 8.42 de ol
mak üzere beş zelzele daha kaydedil· 
di. 

İzmir, 13 (Tan) - İzmirde bugün 
dört zelzele olmuştur. Zelzele çok 
hafif geçmiştir. 

Geçen sene bugün 
1 - Habeş işi için bir üçler kon

feransı toplanması kararlaştırıldı. 

Fransızlar İtalyanları tutarsa İngil
tere Fransayı Almanlara karşı yalnız 
bırakacaktır. 

2 - İtalyanlar dün 12 adada örfi 
idare ilan etmişlerdir. 

3 - 2 milyon lirayı bulan takas yol 
suzluğundan 81 kişinin lüzumu muha 
keme!line hrsr verUdi. 

ArnJl ıfünyasının u:ranmn ı dtı ,,tıı 
bu değişikliklerden biridir. 

Rn if S. ~ff;'.f'O 
--=====-----=-=-==-==~ 

Jt~Y~Ml!lf1 ,, • LI STaE~ ,,. 
Hafif )emeklt>r - Ate;;. balığı j. 

ka.ra.sı ( 1), tereyağlı bamyaı iiıtJ 
cık ho~afı. r;tl 

Ağır yemekler - Etli giİ'teÇ' 
böreği, şefhılili francala tatlısı. ·ıcıeıt 

1 * 1 Ateş balıklarmı iyice temizlcdı si*' 
sonra birer birer asma yaprakların~ ııı 
malı Üzerlerine temlr bir hindi tü>'U ~·· 
zeytinyağı ıUrerek izıtarada tılııirilirlle 
vet nefis olur. 
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Bauburdu su bastı 

Seller çarşıyı ve bir çok 
evleri silip süpürdü 

' Bayburt, 13 (Husu_i muhabirimizden ) - Bir santtenberi devam eden 
ta.ğnıur neticesinde her taraftan seller gelmiş n bütün çar,)ıyı siliniş sü
Piinnüştür. 

Selin yatağı üzerinde bulunan bütün evler sürüklenmiş, köprüler yıkıl~ 
bııstır. Şimdilik bir ki inin öldüğü tesbit edilmiştir. Her farn.f su içinde 
Olduğundan nekadar zaliat olduğu henüz anfa5ılamamıştrr. Sel hala de
\'aın ediyor. Zarar c:ok bü) üktür. Bütün münakalit durmuş, yollar ka.
l>aıırnıştrr. Herkes sokaklarda çoluğunu çocuğunu, akrabasını ara.makta
dn-. BUtiin memleket korku içindedir. 

Musul petrolleri 
ve İtalya 

İtalyanlar menfaatlerini 
diğer şirketlere bırakblar 

Londra, 13 (A. A.) - Musul pet
t'Qlları direktörlüğü, İtalyan petrol 
kUınpanya.smm menfaatlerini diğer 
kumpanyalara terkettiğini bildirmiş
tir. İngiliz, Fransız ve Amerikan 
blenfaatıerini birle{Jtiren İrak petrol
ler; kumpanyasmm idarecileri, İtal-
l'an idarecilerinin yerine tayin edile
teklerdir, 

Bcitch on developemant co.'nin 
~uş olduğu Musul petrollan ise 
.ı..ııgillz, İtalyan ve Alman menfaatle
tini birleştirmekte idi. hak kumpan 
nsı, petrolu Hayfaya Filistine ve 
Suriye Trablusuna götüren kanalla
l'a Sahiptir. Musulun ise bu gibi ka
ballan mevcut değildir. 

Dahiliye Vekili 
Y aşarı tebrik etti 
İstanbul, 13 (A. A.) - Yaşarın 

muvaffakıyeti ve olimpiyatlara işti -
rak eden diğer sporcuların kazandık 
lan puvanlar ve vaziyetleri hakkında 
Berlinde bulunan Spor Kurumu Baş
kanı Ali Hikmet Ayerdem'den parti 
genel sekreterli,ine gelen telgraf ü
zerine dahiliye vekili ve parti ~ı:>nel 

sekreteri Şilkrii Kaya kendilerine a
şağıdaki cevabı yazmıştır: 

Ali Hikmet Ayerdem 
Berlio, 

Çocııklanmızm iyi metotlarla çalı
~rak spor aktnında tarihlerinin ken
dilerinden beklediği yüksek yeri ala
caklarına inanımız vardır. l'(l§an ta
rafımdan ktttlulamanızı diler, size ve 
mitiın gençlere sevgi ve saygıZar su
nanm. 

Şükrü Kaya 

.' 

Negüsün malları 
müsadere edildi 

Ras Seyyum ve Ras hailu 
İtalyaya dehalet etti 
Roma, 13 (A. A.) - Addisababa

dan bildirildiğine göre umumi vali 
Necaşinin eski hariciye nazırı M. 
Biatten Gueta Herouy'un bütün em
val ve emlakinin müsaderesini emret 
miştir. 

Roma, 13 (A. A.) ....,.. A.ddisababa
dan bildirildiğine göre, Ras Seyyum, 
yakında Asmaradaki sarayına gide -
cek olan valii umumi General Grazi
aniyi ziyaret etmiştir. 

Ras Kassanın damadı Decaz Hai
lu da İtalyaya baş eğmek üzere gene 
ral Grazianiyi ziyaret etmiştir. 

Sinema filimlerinin 
kontrolü işi 

Ankara, 13 {Tan) - Sinema film 
ve senaryolarının kontrolüne dair 
talimatname Bakanlar heyetince ka
bul edilmiştir. Talimatnameye göre 
film kontrolü bir defaya mahsus ol
mak üzere İstanbulda Emniyet Direk 
törlüğünce tayin edilecek bir me
murla kültür bakanlığı ve matbuat 
umum müdürlüğü mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon tarafından 

yapılacaktır. Komisyona İstanbul va 
lisi reislik edecek ve filmin mahiye
tine göre alakalı vekaletlerin mümes
silleri de bulunacaktır. 

Herhangi bir devletin Türkiyede 
siyasi propagandasını yapan filmler, 
herhangi bir milleti, bir ırkı tezyif e
den filmler, şark milletlerini, müs -
temleke halklarını aşağı, yabani mah 

Nafıa Vekl•Jı•nı·n .............-. ........_.•.___......._. liiklar şeklinde gösteren ve onlar 9.
leyhinde propaganda yapan filmler, 

bafrada tetkı.klerı· Meksıkada ısyan din propagandası yapan, umumi ter-o biye ve ahlaka mugayir olan ve as-

' 
korkusu Var kerlik şerefini kıran, memleketin 

._. 13 (A.A.) - Nafia Vekili v inzıbat ve emniyeti bakımından za-
a}l "~ maiyeti erkanı ile birlikte rarlı olan, cürüm işlemeyi tahrik e-f ~ Bafrayı şereflendirdi. Vekil, hU- 1 Q bin silahlı isyana den, yıpranmı~ ve perde üzerinde 

. llec-, "'°'""'.u;yo n:r 1:1aı-oyı z.ı;y•u t:L lıa.;coır bh laa.IJ.- Lçk.lfyvr gözleri voran film cır monılc ete so
~Ylenıiş, belediyede Bafmnın elektrik Meksiko, 13 (A. A.) _ Memleket- kulmıyacaktır. İstanbul kontrol ko -
tu, Yol, demiryolu ve bataklık işlerile te kargaşalıklar çıkmasından kor- misyonunun filmin gösterilmemesi 
hkı d A kul kt d p l' A ·k d için verdiği karara alakalılar itiraz n an alakadar olmuştur. Bu ara- ma a ır. o ıs, merı a aki ka 
l'la f"::_ t l'kl b ' tak k ettikleri takdirde film Ankaraya '-'Ümhuriyet yaratıcılığının büyük o ı ere ır ım me tuplar gönde-
~etlerinden biri olan Bafra _ .Ala- rerek onlardan silah ve para istemiş celp ve ikinci bir kontrole tabi tutu
knı olan birçok tahrikatçı tevkif etmiş.. lacak ve bu komisyonun vereceği 

köprüsü inşaatım tetkik ederek tir. Polis, Laurez'de gizli büyük bir karar kat'i olacaktır. Türkiyede alı-
cı~Ü§lerdil\ silah deposu meydana çıkarmıştır. 1- nacak aktüalite filmlerile diğer film-

ki piyade taburu ile iki süvari bölü- ler için ayrı 'bir talimatname hazır
ğU, Puebla eyaletine gönderilmiştir. lanacaktrr. Şimdilik bu gibi filmleri 
Bazı haberlere göre bu eys.ı.Iet dahi- alacak olan mahalli mülkiye amirine 
linde 10.000 silahlı insan hükumete aktüalite filmleri için programlarile 
karşı isyan etmeye hazır bir halde birlikte diğer filmler için senaryola
bulunmaktadrr. rını vermek suretiyle müracaat ede

A Samsun, 13 (A.A.)' - Nafia Vekili 
"lli Cet' b ınkaya maiyetindeki zevat ile 

cıltlikte bugUnkü trenle Ankara;ra av 
et b · 

uyurmuşlardır. 

~ 88.nısun, 13 (Hususi Muhablriınlz-
1> etı.) - Evvelki akşam şehrimize 
ı:oelen :Naf' 
~ ıa Vekili Ali Çetinkaya, 
tı~ baya giderek kurutulmakta 
•~ '!'erme ve Aptal bataklıklarında 
~ltikl erde bulunmuştur. 

.Vekil · 
' oradan Bafraya. geçmiş ve 
teZQ· ak köprüsü ile Ba1tk gölünü 
lıar 1kten sonra bu sabah An.karaya 

eket etmiştir. • 
i 

11 ltibentrop 'un vazifesi 
~ atjg, 13 (Tan) - Fon Ribentro
lt İ..ondra Alman büyük elçiliğine 
t~~ bildiren °Kölnişe Zaytung,, 
~tesı, Ribentropun yeni bir Lo -
bııa~ anıaşması vücuda getirmek 

'' lltıda lngiliz mahafilile konuş
trıa.t at Yapmak için de ayrıca tali -

ll.lnıış olduğunu yazmaktadır. 
~-------------------'~ tevziatında yolıuzluk 
)tf iddiası 

\ı ~ tevziatında yolsuzluk yapıl
h.. 1ddias· 'l.l!Uıı _ ıyle birkaç maliye memu-'i agırceza mahkemesine veril
~lt ~Y~ştık. Bu arada ismi ge
Q\iı.~ nıınonü malmUdiri Hüseyin 
lir: an dün bize şu izahatı vermiş-

··sı.ı. 
ltı. '<llSt' 
, ~~ ıınaı evvela tarafımdan gö-
~ ı:_ "e müfettişlig~ e verdiğim ha-
~ ~(l. 

t~ tin~ tahkikat açılmıştır. Mu-
~li~ l "azıres.ini ~aptığım için mUfet 

IUıu:af~d.~ ifademin alınması
~%nı gorutmemiştir. Suçlu ol -
t tıtu h tahkikat evrakında yazılı 
)~ "eru al~e llizumu muhakeme ka. 
l ~ "etil 1?1ş olduğu için mahkeme
~ ~"ıi~!~. ~ulunuyoruın. Bu cihe

·~ı rıca edcrım· 
"l, 

F afist te~kilatı dağıtıldı · 
Meksiko, 13 (A. A.) - Hükumet, 

"Yaldızlı gömlekler,, adındaki faşist 
partinin feshini emretmiş ve bu par
tinin lideri olan general Radriguez 
Meksikadan tardedilmiştir. 

General gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: .. 

"Yaldızlı gömlekler, kızıl tehlikeye 
karşı yegane mania idi. Teşkilatı
mız, bakidir. Benim yerime başkala
n kaim olacaktır. 

Yunanistanda amele 
ihtilafları halledildi 

Atina, 13 (Tan) - Dün akşam 
Metaksas ne patronlar ve amele mü
messileri arasında bir iş konturato
su imza edilmiştir. Bu konturatoda 
asgari ücretler ve maaşlar tesbit e
dilmiş ve ihtilaf çıktığı takdirde dev 
Jetin hakemliğine müracaat edilece
ği ta.srih edilmiştir. 

Istanbulda 
kırk gün 
kırk gece 

festival 

ceklerdir. 

Almanyaya koloni 
Johanesburg, 13 (A.A.) - Bir si

yasal içtimada söz alan cenubi Afri
ka Sil Bakanı ezcümle şunları söyle
miştir: 

"Cenubi Afrika ile Büyük Britan
ya, Almanyanın Tanganikaya veya 
Afrika cenubu garbisine yeniden 
yerleşmesini hiç bir şekilde kabul e
demezler. Almanyanın kolonilere sa
hip olmak hususundaki arzularını tat 
min etmek için başka çareler ara -
mak lazımgelecektir. 

Yunan Ba,vek ili Korfoya gitti 
Atina, 13 (A.A) - Metaksas 

bugün öğleden sonra Korfuya hare
ket etmiştir. Orada kral ile görüşe
cektir. 

İngiltere kralının Korfu ve Zanta 
adalarını ziyaret edeceği söylenmek
tedir. 

Masallardaki gibi l atan •. 
bulda kırk gün kırk gece eğ· 
len ::t, şenlik yapılacak de ·. 
dik. At yarııları, banyoları 
Kermesler bebek sergileri 
yaptık. Tiyatro müaamerelf! 
rile konserler verdik. Hatt..\ 
bu cünbüşlere kavuklu iJP. 
Karagözü de /. 
seferber ettik~ ft 

Halk çocuğu Necip an latıyor 

Ah şu paranın gözü kör ol_sun, 
hep cimrilerin eline düşer ! 

Necibin yegane emeli, tayyareci olmak, tayyareye 
binmek, orduya tayyare hediye etmektir 

• üstünde kirden simsiyah olmuş 1 

sarı bir gömlek, arkası tamamiyle 
yırtık ve her yırtığına bir yama vu
rulmuş eski pantalonu var. Ellerini 
arkasına koymuş hayran, hayran 
ekmekçinin camekanına bakıyor. 

Elimle omuzuna dokunuyorum: 
- Nereye bakıyor~un arkadaş di

yorum. 
lçleri gülen sarı gözlerini gözleri

me çeviriyor ve tam bir halk çocuğu 
laubaliliğiyle: 

- Görmüyor musun, ekmekler~ 

bakıyorum, cevabını veriyor. 
- Acıktın mı, diyorum, ekmek al

mak mı istiyorsun? 
- Hayır, şimdi ceviz yedim. Bu 

dükkan burada yoktu, yeni açmış 

da .. 
Ve ceviz yediğine en açık bir ispat 

olarak simsiyah olmuş avuçlarını 

gösteriyor. 
- Ellerini kirletmişsin diyorum. 

Anan yok mu senin, anan sana darıl
mıyor mu? 

- Şeytan yok olsun, allaha ema
net elbet te anam var .. Hem ellerimi 1 
böyle yaptım diye darılmak değil, a- l 
nam beni döğdü bile .. Anam titiz ka- ! 
dındrr benim .. 

- Ananı çok seviyorsun galiba? .. 
- İnsan anasını sevmez mi? Bize 

bakan, bizi yıkıyan, esvaplarımızı 

temizliyen, esvaplarımızı yıkıyan 

hepsi o ... 
- Senin baban yok mu? 
- Var. Ben babamı da severim .. 
- Baban ne iş yapar? 
- Küf ecidir .. 
- Ya annen ... 
- Annem ne iş yapsm? Biz beş 

çocuk başındayız, bizimle uğraşır .. 
- Sen okumasını biliyor musun? 
- Evet .. 
- O halde oku, şurada ne yazı-

yor? 
- Ekmek on bir kuru!) diye yazı-

yor. 
- Pahalı değil mi? 
- Evet. 
- Sen mektebe gidiyor musun? 
- Gidiyorum. 49 ncu mektebin i-

kinci sınıfındayım .. 
- Gazete filan da okur musun? ... 
- Okurum .. 
- Gel de seninle beraber bizim 

gazeteye gidelim. Seninle konuşalım, 
seni gazeteye yazmak istiyorum. 

- Peki... 

Benimle !ıeraber pervasızca yürü
meye 'başlıyor .. Beş dakika sonra 
gazetedeki odamda masamın başın -
dayız. 

- İsmin nedir senin? 
-Necip ... 
- Kaç yaşında.sın? 
- On ikime bastım. 

- Gazete okuyor musun, Yaşa -
rm güreşlerini de okudun mu?. 

- Okudum elbet abla... Olimpi
yatlarda dünya şampiyonu olmuş. 

- Sen şampiyonluk, olimpiyat fi
lan biliyor musun? 

- Bilmez olur muyum? .. Ben de 
sporcuyum, 

- Ya! .... 

- MahaIJede bütün çocuklarla gü 
reşiyorum. Hepsini alt ediyorum. 
Boksta yirmi yaşında bir yahudi ço
cuğunu yere serdim. Akbıyıkta deni
ze girip balık gibi yüzüyorum .. 

- Maşallah.. Maşallah .. Ya~arın 

--

a at latan u hala yine 
o eski seasiz liği i le bu kavu
t ;ıcu sıcaklarda nvallı fc&.• 
ti valin tenhalığı"' ve kimse • 
şİz:liği icinde soğuk terl;r 
döküyor ve uyuklıyor. 

Kiiçiik 1{ccip Pehlivan gibi duruyor 

şampiyon oluşu seni memnun etti 
mi? 

- Etmez olur mu? .. Haberi du
yar duymaz kazanan benmişim gibi 
kalbim yerinden oynadı. Öyle bir se
vindim ki, tabii sevinmez olur mu
yum? O da bizim gibi Türktür. Ben 
de şimdi büyüyünce onun gibi dünya 
şampiyonu olmak istiyorum. Olimpi
yatlara gidip dünya şampiyonu ol -
mak .. 

- Peki güreş yapacaksın ama, bu 
.spor için .. Tabii, yaşamak için de bir 
mesleğin olacak değil mi?.. Büyü
yünce ne iş tutacaksın? 

- Büyüyünce tayyare subayı ola
cağım .. 

- Tayyareyi çok mu seviyorsun? 
- Tayyare için çıldırıyorum. Bu 

sabah gene gördüm, bir sürü tayya
reler geçti. Seve seve seyrettim .. ba
yıldım. Kuş gibi gökün içinde insan
lann, evlerin, dağla:m üstünde uç
mak ... Hem tayyareci olmak harp 
için de iyi ... Düşmanların başına a -
tarsın bombalan. Bir kurşun da se
nin tayyarene isabet etti mi, açarı-ıın 
paraşütü, atlarsın aşağı.. Ölüm teh
likesi de az ... 

- Peki, neden sivil tayyareci de
ğil de askeri tayyareci olmak isti
yorsun?. 

- Askerliği vatanım uğruna öl
mek için istiyorum. Harbetmek için. 

- Vatanını çok mu seviyorsun 
Necip? Harbi çok mu seviyorsun? 

- Dünyanın gözü bizim güzel 
memleketimizde, herkes buraya gel
mek ister ... Cennet burası. Eğer ge
lip de burasını alırlarsa biz zaten öl
dük sayılırız. Memleketi kurtarmak 
için harbi severim tabii .. 

- Peki, 'başkalarının memleketine 
de gidip harbetmek ister misin? 

- Eğer onlar bizim toprakları al
mağa gelirlerse alimallah benim de 
kafam kızar, onların memleketine 
hücum eder, onları memleketlerinden 
koğarım. Fakat onlar bize gelmezler 
se ben de onları rahat bırakırım. 

Varsınlar, kendi topraklarında otur
sunlar. Ama gelirlerse şakam yok .• 
Çünkü çok eskiden daha Atatürk bi
zim yaşta bir çocukken yabancılar 
memleketimizi almışlar .. O zaman 
kimse bu vatanı kurtaramamış. Ga
zi de daha küçükmüş ne yapsın .... A
ma on altı on yedi yaşına gelince: 
"Gavurlar memleketimizi zaptetti -
ler, Anadolunun her tarafı cayır ca
yır yanıyor, ne duruyorsunuz ey 
Türkler, biz esir değiliz. Türk esir ol
maz,, demiş, kılıcını çekince hem pıt
dişaha, hem düşmana saldırmış. 

Düşmanlar ondan o kadar korkmuş
lar ki, vapurlara atlayınca kaçrp 
gitmişler. 

- Sen zabit mektebine gidecek 
•• ? 

mısın. 

- Annem beni başçavuş mektebi· 
ne koymak istiyor. 

- O da güzel.. 
- Güzel ama ... O da nefer gibi 

subaya selam alacak .. 
- Zabit, zabiti de selamlar. Kü

çük rütbeliler büyüklere selam ver
meye mecbur değil mi? Bunun fena
lık neresinde? 

- Ama ben bütün subayların ba
na selam vermesini istiyorum. Onun 
fiy~kası başka. Bunun için çok çalr
şıp hemen general olacağım. 

- Senin büyüklükte gözün var 
galiba? 

- Büyüklükte kimin gözü yok ki, 
benim olmasın ... Ben hem meşhur, 

hem de zengin olmak istiyorum. Ba
bam da öyle, babam hep tayyare pi 
yankosu alıyor. Ama çıkmıyor. 

- Zengin olursan ne yapacaksın!, 
- Param olursa hemen bir tayya .. 

re alacağım. 
- Tayyareyi ne yapacaksın'! 
- Orduya hediye edeceğim. Ben-

de durursa parçalanır. Hem orduya 
tayyare alırsam gazeteler subay 
Necip orduya bir tayyare hediye et
miştir, diye yazarlar. İnsana bu şe
ref yeter. 

- Başka bir şe~· almıyacak mr
sın '? 

- Tayyareye paramız yetsin bir 
kere, sonra anneme, babama kar • 
deşlerimle kendime süslü elbiseler 
alırım. 

Bu sözleri söylerken büyük bir a
zametle koltuğun içine gömülüyor: 

- Ah şu paranın gözü kör olsun, 
diyor. Hep cimrilerin eline düşer. 
Benim elime düşmeli ki, millet nasıl 
para yenir, görsün .. . 

Suat DER\"tŞ 

Tarihi abideler 
tamir ediliyor 

Dört cami için 200,000 
lira harcanacak 

Evkaf idaresi, şehrimizdeki abide· 
lerin tamiri için iki yüz bin liralık 

bir istikrazda bulunmuştur. Bu pa

ranın sarf şekli etrafında Evkafla 

müzeler mimarları tarafından yapı

lan tetkikat sona ermiş, hazırlanan 

rapor Evkaf Direktörlüğüne veril
miştir. Tamir edilecek mühim abide
ler, Mahmutpaşada Atikalipaşa, Ak
sarayda Laleli, Karagümrükte Me
sih Paşa ve Süleymaniye camileri
dir. Süleyınaniye camiindeki çatlak 

sütun değiştirilecek, aynca üç sütun 
başlığı yenilenecektir. 

Süleymaniye camiinin tamiri için 
yirmi bin, Laleli camiinin tamiri için 
on iki bin lira ayrılmıştır. Topkapı 

Saray Müzesindeki meşhur Sinan 
mutfakları da bu arada tamir edile
ceklir. Tamirata bugünden itibaren 
bı:ışlaııacaktır. ----
T rakyada göçmenlere verilecek 

arazinin kadarstrosu 
Ankara, 13 (TAN) - Trakyada 

göçmenelere verilecek arazinin ka
dastrosunu yapmakta olan heyetleri 
teftiş ve kadastro işini mahallinde 
tetkik etmek üzere tapu umum di
rektörü Cemal ve tapu işleri direk
törü Osman bu akşam İfı'tanbula ha
rflket ettiler. 
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Sigorta Tekniğinin modern esaslar3 üzerine kurulmuş yeni bir müessese 

ANONiM 
SiGORTA 

TÜRK 
Şi R KETi 

Veni posta.hane karşısında Büyük 
müşküJünüz hakkında 

Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Si~ortaya ait her 

No. 14 l'awıı : Ziya Şakir 

Bu karar iizer:ne dahiliye nazırı Reşit 
bey, Tevfik paşaya telgraf çekmişti 

- A\•rupa mahafili siyasiycsinclc, 
benim şahsi nüfuz ve tesirim vardır'. 
Ben, derhal gider, meseleyi hallede . 
rim. 

Demişti. 

Sadrazamına nazaran daha çok ze 
ki olan padişah Vahdettin; bu seya
hatten hiçbir fayda memul olmadığı
nı söyliyerek, vaziyetin idaresini, Pa 
risteki sulh murahhaslarına bırak -
mak istemişti... Fakat, mutlaka (ta -
rihi bir şeref) kazanmak istiyen Da
mat Ferit P~şa derhal zevcesi Medi
ha Sultan ile üveyi oğlu Prens Sami 
Beyi Padişaha göndermiş; Parise a
zimet için Vahdettinin muvafakatini 
iııtihsal eylemişti . 

Damat Ferit Paşa, bu yolculuğu lı:; 

tanbul itilaf devletleri mümessilleri 
arasında şayi olur olmaz, emrine zirh 
lılar, kruvazörler \'erileccğini zannet
mişti. Fakat bu zannı 'ooşa çıkar çık 
maz, (Gülce mal) vapuru ile hareke
te karar \'ermişti. 

Bu sırada, Pariste -müşavirlerin 

yardımı ile- dahiliye nazırı Reşit ve 
Maarif Nazırı Fahrcttin Beyler tara 
fmdan hazırlanan cevap, son bir tet
kikten geçirilmiş; bütün heyet tara -
fından tasvip edilmiş.. Reşit Beyle 
Cemil Paşa tarafından lstanbula ge
tirilerek vükela heyeti huzurunda da 
bir daha müzakere ve münakaşadan 
sonra konferansa verilmesi takarrür 
eylemişti.. 

Bu karar üzerine; Reşit Beyle Ce
mil Paşa, derhal lstanilula hareket et 
mişlerdi. Fakat her laı·afta grevler i
lan edilmiş olduğu iç in, trenle doğru
ca lstanbula yolculuk mür.1kün değıl 
di. Onun için bu iki zat, trenle İtalya
ya geçmişler; (Taran t) a gelmişlerdi. 
Oradan da bir vapura binecek, lstan
bula hareket edeceklerdi. 

Fakat, tam vapura binecekleri za
man, Pariste bulunan heyet reisi Tev 
fik Paşa.dan bir telgraf gelmişti. Bu 
telgraf: 

(Sadrazam paşa, Pariı:ıe geliyor. 
lstanbula hareketiniz, faydasızdır.) 

Mealinde idi. 

Şimdi, ikinci bir felaket baş göster 
mişti. .. Bu iki zat, önlerindeki telgra
fı defa defa okuduktan sonra: 

- Bu adam, işleri büsbütün altüst 
edecektir. Biz, Parise avdet etmiye
lim. Doğruca !stanbula gidelim. Va -
ziyeti padi~aha nakledelim. Onu işe 

karıştırmamak icin gayret göstere -
lim. 

Demişlerdi. 

Bu karar üzerine, Dahiliye Nazırı 
Reşit Bey, Tevfik Paşaya bir telgraf 
çekmiış: 

Reşit Bey, Padişaha son sözünü 
söylemek istemiş: 

- Şcvketmaap! .. Zatı Şahaneniz, 

böyle bir muahedenameyi imza ede -
mezsiniz. Çünkü bu, hükumeti seniye 
nizin idam fermanıdır. Bilha.c;sa. 200 
üncü madde, kamilen makamı hilafe
tin aleyhindedir .. Bu madde mucibin
ce: Osmanlı padişahının. diğer devlet 
!erin müsltiman tebaası üzerindeki 
hukukundan fcragnt etmesi iı:ıtcnil -
mektedir ... Bunu kabul etmek doğ -
rudan doğruya hilafet hakkından vaz 
geçmek demektir. Bu.ınesdede, gayet 
teenni ile hareket lazımdır. 

Demişti. 

Padişah Vahdettin, bir müddet de-
rin bir sükut içinde kulımş; sonra: 

- Peki .. N'e yapabiliriz? .. 
Diye mırıldanmıştı . 
Vahdcttinin bu suali, Reşit Beyi 

me.ıınun etmişti. Çünkü maksadı; p;t 
dişah1 böyle bir suale sevkctmekti. 

- Efendimiz! .. Yapılacak hareke
tin başlıcasr, acele etmemektir. Kon
ferans şimdi (Spa) da Alman sulh 
şartlarım müzakere ile meşguldür. 

Eğer acele eder de, bu meı;ıguliyct a
rasına biz de girersek, belki derdimi
zi dinletemeyiz. Heyetimizin hazırla
d1P;1 'bu cevabı dcğiştirmiyelim. Acc 
le de etmiyclim. Bize vcri1en mühle -
tin son gününe kadar bekliyelim. 

Diye cevap vermişti. 

Vahdettin, daha hala mütereddit
ti. 

- Ferit Paşa, orada. Bakalım, ne 
yapacak?. 

Dedi. 

Padişah ile Dahiliye Nazırının ko
nuşması, artık en nazik devresine gir 
mişti. Reşit Bey; yolda verdiği kara
rı, derhal Padişaha arzetmişti. 

- Efendimizl.. İ§te asıl korkula -
cak nokta, burası ... Sadrazam Paşa 
Hazretlerinin istical buyurarak yan
lış bir harekete meydan vermelerin
den korkulur. 

- Zannetmem. 
- Zannedilir, Efendimiz. Çünkü bu 

zat, mecnundur. 
Bu sözler, Vahdettinin hoşuna git

memişti. ÇünkU, kendisine istediği 

salahiyeti vererek Parise göndermiş
ti ... Reşit Bey, sözü bu dereceye ge -
tirdikten sonra, artık ikmal etmek 
mecburiyetini hissetmişti: 

- Böyle bir felaketin önünü al -
mak için, efendimizden istirham ede
rim. Derhal Sadrazam Paşaya bir ira 
de tebliğ edilsin. Ve heyetimiz tara -
fmdan yazılan cevapııame, vükela he 
yeti tarafından tetkik ve kabul edilin 
ceye kadar; bu işe müşarünileyh mü 
dahale etmesin. 

- İyi ama; Ferit P~a Sadrazam
dır. Onun da reyini beyan etmiye hak 
kı vardır. 

[Arkası var] 

gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

Sa~uu~ 
O~tüıitDeırD 

Nasıl yatmalı? 
Vaktile sakal koyuvermek adet 

iken, u;ı;un ·sakallı adamın hikayesi
ni bilirsiniz: Yattığın zaman sakalını 
yorganın dışarrsmda mı bırakırsın 

roksa yorganın içerisine mi alırsın? 
diye sormuşlar. Sakallı o vakte ka
dar dikkat etmediğinden, sakalını 
dışarda bırakmış, olmamış; ic;criye 
almış, olmamış. En sonunda kestir
mi~. kurtulmuş ... 

Şimdi sakal bırakmak moda olma
dığı ic;in, yattığımız vakit o cihetten 
bir düşüncemiz olmuyor. Fakat, ra
hat uyumak için nasıl yatmıılı? Ar
ka üstü mü, yti7;ükoyun mu, sağa 
mı, sola mı? 

Yatakta bütün uzuvlarımızın ra
hatını en iyi temin edecek vaziyet, 
şüphesiz, arkaüstü yatmaktlr. Hele 
kışm insanın arkasını üşümekten 
en iyi muhafaza ettiği için en doğ
ru vaziyet görünür. Karnm serbest 
kalmasını temin eder, bacaklar o va
ziyette biribirlcrinden avrıfa bilir. 
Bundan dolayı uyuvana adeta bir 
keyif verir. Ancak bu iyiliklere kar
şılık. arkaüstü \'azi,·ettc kürük dil 
düştüğiinden ve göğüs içinde ifra
zat topland•ğmdan nefes güçleşir. 

Uykuda horlıyanlar en çok arkaüstü 
yatanlardır. Bundan ba~ka arkaüs
tü )~atanın knlbi zayıf olduğu vakit 
bcvnine kan hücum etler, pek karı
şık. korkulu rüyalar görür . 

Sağa veya sola yatnı:;ık vücudun 
ı::eklini az çok bozar. Göğsün bir 
üırafınr tıız\'ik cd,,r. Yüzün hir ta -
rafr basık k:ı lrr. Bacaklar biribirlc
rinc bitişik kaldığ•ndan kalça kemi
-Ti daralır. Sonra da her hangi tara
fa yatarsanız o tarafta bulunan 
zuvlar tazyik görürler. Sa~a Vfltar
sanız. karaciğer sıkışır, vakıa kalp 
ı:1~rbcl=lt kalır, mide karaciğerin üze
rine dfüıer. Sohı y:>t'.l""l"T'f7. rvıi~ ... t:\
bii vazintinde kalır. Fakat kalp sr
lnşır. Bu da insana çok sıkıntı ve
rir. 

insan yüzlikoyun yattığı vakit, 
karnının icindeki uzu vlarm ağırlığı
nı duymadı~tndan daha rahat gibi 
gelir. Fakat her nefc& alıp verdikçe 
gö~sü kalkar. iner. Bundan başka 

beli de fazla. bükülür. Yalnız şunu bil 
meli ki, yiizükoyun yatmak k~rnı 
büvük ı:ıdamlıuıt iyi gelir. bir de 
müzmil'! inkıbaz çekenlerin işini ko
la \•la stırır. 

'şu' halde her va;r.ivetin hem iyi
likleri, hem de fenalıkları var de -
mektir. En az mahzurlu vaziyet ar
kaüstü yatmak görünür. Bundan 
dolayı - i<:;erdeki uzuvlarından hiç
biri, kalbi, midesi, karaciğeri bozuk 
olmıyanlar için - en iyisi arkaüstü 
yatmaktır. Ancak bütün gece ayni 
vaziyette kalmak, en sonunda insa
nı yoracağından, hasta olmıyan in
san döne döne yatmaya mecbur o -
lur. Arkaüstü yatan adam bir müd
det sonra sağma döner, soluna dö
ner, yüzUkoyun yatar. Bu suretle 
her vaziyetin iyiliklerini toplar, vş
ziyet değiştirmekle de mahzurlarını 

telafi eder. 
Bir de, hayvanlarda dikkat etmiş

ler, hayvan hangi tarafına yatarsa 
o tarafın etleri daha sıkışık olduğu 
için. claha makbul oluyor. !nsan eti 
satılık olmamakla beraber, sıkışık 
et güzellik bakımmdan da makbul
dür. Bundan dolayı yatakta. döne 
döne yatmak güzel olmak için de 
faydalıdır. 
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Te. efonla dedikodu 
- Allo, allo sen miı;in Şiikran? 
- Allo .. Allo benim .. Siz kimsi-

niz?. 
- Ben Seza ... 
- Ooolı Sezacığım bonjur canım .. 

Ne iyi ettin de beni aradın ... Seni öy
le göreceğim geldi ki.. 

- Nasıl ewelki akşam iyi eğlene
bildin mi? ... 

- Çok iyi vakit geçirdim. Ya. sen .. 
Vakıa ni"?anlar \'e düğünler twli, 
barklr insanların değil, daha fazla 
genç kızlarla e\1lenme~·e talip deli
kanhlarm iyi rnki1 g-eçireeekleri 
toplantılarchr ama!.. ben l<endi he
sabm1a hiç te sıkılmadım. 

- Sc-n tuvaletleri nasıl buldun .... 
- Ni~anlı kız, tam bir nişanlıya. 

yakışacak tarzda gi~·inmişti değil . ') 
mı. 

- Evet iistü gümü} Jlaralı jade 
rengi organdin elbise hakikaten onu 
minimini bir bebeğe benzetmişti. 

- Ya kızın ablası ... Ne i~·i giyini
yordu, değil mi? 

Bebek sergisi 
Arsrulusal Kızılay ve Kızılhaçlann 

iştirakile açılan bebek sergisi 15 gün 
devam edecektir. Bu münasebetle 
Takıo<m belediye bahçesinde dün sa
at beşten dokuza kadar duhuliye 
kaldırılmıştır. Yalnız sergi pavyonu 
duhuliyesi 10 kuruştur. Bu sergiyi 
günde binlerce halk ziyaret etmekte
dir. Sergi İpek Film tarafından fil
me çekilmiştir. 

Bebekte kır balosu 
Beşiktaş Halkevi sosyal yardım 

komitesi önüınüzdeki Cumartesi gü
nü akşamı Bebek bahçesinde bir kır 
balosu tertip etmiştir. Balo ayrıca 
orta oyunu ile diğer muhtelif numa
ralar konulmak suretiyle zenginleş
tirilmiştir. 

İRTİHAL 
Esbak Seryaver Korgeneral ölü 

Salih zevcesi Edlrntı belediye mü
hendisi Bay Saimin hemşiresi FU -
zuli Edis'in kayınvaldcsi Bayan 
zihniye irtihal etmiştir. Cenazesi bu
gün saat on birde Şişlide Hürriyeti 
Ebediye caddesi 222 numaralı evin
den kaldrrıJarak namazı Feriköy ca
miinde kılındıktan sonra Feriköy 
mezarlığına defnedilecektir. 

Ailesine beyanı taziyet ederiz. 

Faydalı adresler ve 
telefon numaraJ~.,.., 

ltbJy• TelefonJan 

lıtanbul lttaıyesi l4222 
Kadıköy İtfaiyesi 60020 
Yeşilköy, Bakırkö7. Büyükdere, 
Oskildar ltfaiye1l 50625 
Beyoğlu itfaiyeıi 446« 
Büyükada, Heybeli. Burıaz, Rmalı mm 

takaları için telefon santralmdaki memur3 
ıranıın demek ktfidir. 

~Hf'at'&at Vflrl~rt 

Deni:ı yolları acentesJ Telelon 42362 
Akay (Kadıköy iskeleıi) 43732 
Sark Demiryolları Sirkeci 23079 
Devle1 Demiryollan Haydarpaıa 42145 

,, ... 
------

Cerarhpaoı haıtaneıi 2160J 
Gurebı hutaneai Yenibahço 23017 
Haseki kadmlar hastanesi 24SSS 
Zeynep Ki.mil hastanesi Oıküdar 60179 
Kuduz baıtanesi Çapa 22142 
Beyoilu Züktl.r baatınHI 43341 
Gillhane baıtaneıi Giilhane 20510 
Haydarpaıa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Siıtll 424~ 
Bakırköy Akıl hastanesi 16,60 

Çabık ınhht yvdrm t.eş\..111~ 

Bu numaradan imdat otomo 
bili istenir 44905 

MuaUim kampları uzatıldı 
Heybeliadada a~ılmış olan muallittl 

kampları 15 gün daha uzatılmıştır. 

- O her zaman i~·i giyinir ... Ona 
hayran oldum. Bu sene gece tuvalet
lerinde plise eteldf'r o kadar moda 
oldtığ"lı halde nı!'dense fazla gi~·ilmi
yor hb:dc? Ondan başka kimsede 
yoktu o gPce. Onun için o bu beya.:ı 
elbiseleri içinde harikulade güzel 
görüniiyordu. Gece t'llıisesinde plise 
etek ne hos görünii~·or. 

1 iVA1 RO · FESl iVALi: 
- Elbisenin arkası d& pek güzel.. 

Ya beldeki o kızıl kemer ... 
- Biliyor musun, hPyaz elbise ka

ra sa.c:lı insanlara pPl< yaraşı:ror. 

- Vallahi ~ekerim henee beyaz 
öyle bir renk l<i hem sarıya yaraşır 
hem ele esmere... Beyaz elbisenin 
yakı!;ınadığl hiçbir kadm yoktur. 

- Alto .. Tabii glizel olmak şartiy
le değil mi? 

- Giizf'l mi dt>din? s~n bizim as
nmızda gü7.el kadın olduğuna daha 
do~rmm çirl<in kadınm mevcut bu
lundu~una inanır mısın? 

- Ru da ne demek?. İyi an~·a
madm1. 

- Anbyamıyaeak ne nr. Bizim 
asnmızda h<"r kadın merak eclerse 
\ 'e 7.<Wk sahihi olursa giizel olabilir, 
bunu ı;ö~·temek istiyorum. 

- Bu nıueize nasıl olur, anlat ku-
zum. 

- Basbayağı olur. Sakat ve lm
surlu olmak ıntist.esna fakat normal 
ya.rablmış her kadın için giizel ol
mak imkanı ,·ardır, yalnız şu şartta 
ki, hf'r kadın kendisiyle meşgul ola
cak zamanı bulsun ve zevk sahibi ele 
olsun. ~lalllm ya her tipe ayni renk
te yanak n dudak boyası yaraşmaz .. 
Jler tipt<>ki kadın için bir başka şe
kilde saç ku\'aförü \'ardır. Herkes 
her biçim etl>ise~·i giyemez, hatta 
parfümler hile kadının ~·üzüne, tipi
ne, hatta ahlakına uymalıdır. İriya.
rı bir kadına heyaz yakalı düz bir 
elbise \'e in'lanı t;oC'u&iu benzeten bir 
kl1\'afür yaraşmaz. 

TEPEBAŞI BAHÇ SiNDE 
Bu akşam saat 21 de Şehir tiya•rosu tarafından 

MUMSÖNDÜ : 3 Perde 
ZENGiN VAUYETE - Konsomasyon mecburi değildir. 

Fiyatlar: 120. 80- 60 kuruş ----

'il TACETTiN GURTAN 
BüYü/C HOBilYA MAGAZASI 

Bır 

d efa 
gelip 
gö rü· 
nüz. 

tüade ettim, pek haklısın.. Herkes 
kendin~ yakışanı bir bilıoe, gözümüz 
çirkin kadın görmekten kurtulurdu. 
MeselA lstanbuldaki kadınların, he
men, hemen yüroe doksanı sa.çlan
m ondtilasyon, permanant yaptın
~·or. Halbuki esa~en pek az kişiye 

yaraşan bu ı)ermanant klasik bir 
burnu muntazam bir profili, geniŞ 
bir alm olan kadınlara na.sil yaraşır .. 
Tıpkl Venfü~ü bar kadını ye.pıwş gf. 
hi bir şey oıurorlar. 

449 
- ~ 
nı da kirH, kirli göstermek güJ;el 11: 
şey mi'!'... Neden bazı kadınlar 11 j1ll 
nun hoşa. gider bir ~ey olnıadığ Y' 
anla.ıruyorlar. Kadın ayağının .~it· 
taklığı bence en mahrem bir ~e~ ; 
Kadın ayağını bir Jiituf ota.ral' "' 
yakınma çıplak gösterebilir. O d:; 
ayak ta.mamiyle kusursuz ol ,, 
şartiyle. Çilitkü giizel kadın aysJı 111, 
kadar harlkuli.de bir !'leyse çirklJI ~, 
kaclm ayağı da o kadar müste1'l'e 

tir. . rıtt 

l 
b 
o 

1 

le 

(Sadrazam Paşa Hazretleri her ne 
kada.r Parise teşrif buyuruyorlar ise 
de, Vükela Heyeti 1stanbuldadır. Ce
vapnameyi, Vükela Heyetinin, ve za
tı gA.hanenin görmeleri ve tetkik et -
meleri şarttır. İstanbuldan bir iş's.r 
vukuuna kadar vaziyetin hfümü ida
re edilmesile arada bir ihtilaf çıkarıl 
maması rica olunur.) 

Diye cevap vermişlerdi. 

~ 

Açık muhabere: 

(Akhisar - Bay Raik :Kerim Dar
maman)a : 

Çok kıymetli malumatı ihtiva eden 
mektubunuzu aldım. Bu mektup elim 
deki vesikalarla bilhassa kanaatleri 
takviye etti. En derin ve samimi bir 
heyecanla yazılmış olan mektubunuz, 
o mühim hakikatin izharı esnasına 

benim de en kuvvetli bir yardımcım 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

Lokman HEKİM 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 

Nasıl ki, ebediyyen ~ocuk kalacak 
tipteki ufaktefel< kadmlarm da birer 
l\farlen Ditrlh ve Greta Garbo gibi 
Vomı>ir şeklinde giyinmesi gülünç 
olur .. Sarı esmere yeşil, ma.\i gözlü 
kadına kırmızı yaraşmaz... Genç 
kızlara sl;1ah elbise, kırk beşini a.5-
mı~ kadınlan pembe ve turuncu gü
lünç yapar. Fakat her kadın kendi 
yaşım, hayat tarzını, tipini, ahlakı

nı nazarı itibara alarak ona göre 
giyinir, ona göre taranır ve boya
nll'sa çirkin olma!llına imkan yok
tur. Öyle değil mi? Bir saçı biraz 
yandan veya ortadan ayırmakla şap
kayı geni!? veya dar kenarlı ve bUs
bütUn kenarsız intihap etmekle jnsan 
kendL'>ini dünya giizeli yapabilir ... 
Hem canım, bana bunlarl ne diye 
ı;ö~:ıetiyonmn, sanki bilmezmiş gibi.. 

- Permanant dedin de aklıma gel
riyorlar. Halbuki ' bu 3·apdcbktan 
sımra da bir kadının en aşağı hafta.
ela bir l<ere frizöre gidip mizanpli 
yaptırması lazım. 

Ayak dedin de aklıma geldı ... 
<Ur bu iııek çorapların rezaleti .. • f! ~ 

- Şekerim inan bana o nişB11 r'P ti 
cesi giyinirken elimde üç ipek co 

Reşit Beyle Cemil Pqa ilk vapura 
binmişler; lstan bula gelmişlerdi. 

Reşit Bey doğruca saraya gitmiş; 
Padişah Vahdettin tarafından kabul 
edilmişti. (1) Vahdettin, Reşit Beyin 
verruği izahatı, derin bir sükut için
de dinlemiışti. Dinlerken, vaziyeti mü 
teredditti. Murahhu heyeti tarafın
dan hazırlanan ceva.pnBJ11enin de mu 
vafık olup olmadığına dair hiçbir fi
kir beyan etmemişti. 

(1) A'aiıda celecek satırlar, ınabeyin 
bıııkitibi Ali Fuat Bey merhum hayattay
ken naklettıti hatıralardan not edilmi,ti. 

z. Ş. 

(M. Ş.) imzalı mektup sahibine: 
Gösterdiğiniz büyük alakaya te -

şekkUrler ederim. Gazeteyi aldım. 
(Mudanya.da - Binbaşı miltekaidi 

Bay Vadi) ye: 
Vadedilen on beş glin müddet çok

tan ~eçtt. Notlara \'e veAlkalara. şid
detle muntazrnm. Lütfen ce\'ap.) 

z. ş. 

Her gün saat 3-6. Telefon 42493 
635 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğun

dan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen Büfe 21-8-936 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 12 den 
itibaren birinci açık arttırma sure
iyle Beyoğlunda Tepebaşmda eski 
belediye sokak 45 No. lı evde paraya 
çevrileceğinden talip olanların ma
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. - Vallahi söılerinden müthiş is· 

- Biz yalnız 1>ermanantlara kusur 
buluyoruz. Ya o ayak parmaklan 
sandallarının dışarsında gezen ka
dmJara ne dersln. Sandal ve çıplak 
ayağa ancak plajda tahammül edi
lir. Giylnmef!lnl bilen ~ir kadın sahil 
o1mryan bir kırlıkta bile bunu giy
mez, çiiııkü dağda taşta insaıım aya
ğına diken batar, çah batar, taş ba
tar. Ma.a.zallalı.-. 

- Halbuki bizde şehirde çıplak. 

ayak dolaşıyorlar. Tramvaylara bilf' 
öyle giriyorlar. 

Bilmiyorum ama ayak parmakları 
hele nasırlı iken \'e ayak topuklan· 

aktı. . ıtl"'' 
- Sen de !.'Orap dedin, beniJll ret~' 

ma getirdin, ı?imdi Mediha ~el iJılİ~i 
çorap aJmıya gidiyoruz. Onun b ~-· 
k . · "k b' ~ orıı0" ıt uçu rr magaza varmış, 1<1!'' 
ha eski çoraplardan butunacll tıtf 
Bu ~·enl1erl kullanıruya.~mı dl~iJtlaı· 
on tane onlardan alarağmı ... \,; ,_. .• 
lik allahaısmarladrk yavrucuA11f(! ti 

Giil ü1 Avol IJ ııl - e, g e canım... ·' ıJt. 

konuşamadık.. Gene görüşeUJ11··11 fi' 
ara telefonla kuzum. oıur Ol 

nrın.. ıd 

- Hemen yann arannı 8t •• 

(Telefon kapanır.) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Baımuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

1'an'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temi•, dürüıt, aamiml 
ollll&k, kariin ıazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

[GGınGn meseleleri 1 

Reklim tekniği 
lledeniyet denilen muilik mecmu

' içinde bir tet.klk galntlalne çıkaak, 
her kötede rekl&mm ve onun yük
lek telmlCtaln mühim roller oynadı· 
tını görürtlz. hısanhvoı bayat faa. 
llretınde reklimuı son derece şümul
ltl bir vazifesi vardır. Bu işte en çok J 

t.eertıbe, tekemmW ve muvaffakıyet 
8'hlbt memleket, ıttpheab Amerlka
tır. Onun için bu amerikan teknljiııl, 
bir.ete ondan edllecek latlfade bakı
lllıııdan, gösdma ıeçlrellm. 
4-rtkumı reklAmda INlfbea dört 
~ \'U'dır: 

l - BeklAınnn metnini ea iyi ... 

l6ıt - - temls ifade ile ........... et..... 

IAN 

Seııil'de KomUnistlerin Uzeri taharri edilirken 

nsPanya ısvano 
lspanyol Reisicumhuru 
Azana Valanslyaya kactı 

.... ~. - RelrJAnun tertibi, n19lmJerlnln A. kumetl, Fransız vatandaılannın eem- rek, tehri derhal terketmelerini tav-

Karagözlerimiz 
İstanbul büyük sezonunu yqıyor: 
Kırk gün kırk gece! ... 
Kırk gün kırk gece eğleniyoruz. 

Eğlendiriyoruz. Şehre rağbetin art
muı için çalışıyoruz. Seyyah gele
cek, falan olacak, filin olacak! ... 

Programlar tertip ediyoruz. 
Eh, değmeyin keyfimize ... 
Bir arkadaf geçen ak§am kırk gün 

kırk gece münasebetiyle tertip edi
len tiyatro festivalinin bqlangıcma 
gitmif. Karagöz eeyretmit. E;tesi 
gün bana dedi ki: 

- Ben dün akfam kırk gün kırk 
geceden bir gece çaldım. Karagöz 
seyrettim. 

Sonra ili.ve etti: 
- Seyyahlar bizim kara gözleri

miz için mi geliyorlar acaba? 

Leylekle kartal 
Leyleklerle kartallar gene müthiş 

bir hava muharebesine tutU§mueJar, 
biribirlerinin kanlarını döküp duru
yorlarmıt. 

Harp sahası A!yonkarahiaar böl
geeiymiı. Kartallar, leyleklerin yuva
larına saldırm11lar. Onları alan talan 
etmişler. Leylekler de gagalariyle 
kartallan hırpalamaya bqlamıılar ... 

~ilginizi yoklayınız 

Sorular 
8 - Sen Plyer killHlll ne amu 

ve k1mln tarafmdan lnp. dllmlttlr ve 
nerede bulunurf •. 

8 - Şemalye Avru,..ta ae l&IDU 

taemmtlm etmıtdrr. 
8 - Mlchel .Aap ne uman ve ... 

rede dojmQftarf 
1 - Mamutlar kacma devirde ,... 

pmrılardırf 

Dünlıi.i •orul•nn cevcıplcırı 

8 - Tuzun ne giln /tırietler• va,.. 
dır r. 

O - Kıznut bir IM>bum berine 
bir avuç tus atan&nll bae atmam 
kızgın demir kokulan zail olur •• 

Sofra örttllerl üzerine dökWen şa
rap ve llirke üzerine biraz tuz eklllr-
19 leke kalmaz. 

Sofra örttllerlnl, pecetelerl, CU"f&f • 
lan tudu ıudan ıeçlrlnb, J•nl pbl 
olur. 

8 - Kant kaçta ue nerede do~mut
tur r 

o - Kant 1124 te Şarki Pnıayada 
Könlpberı tehrlnde dopnıftur . ...... erlnln ahengi itibarile güzelliğin Londra, 13 (Tan) - Röyter J&D· . . b i . 

te san• atin mümktlıı olaıı en yüksek sı, Almanyanın İspanyol işlerine mil· patısın~ müdahale etmemek ve un- ıiye etm ıtir. 
4ereces1n lkmak dahale edilmemesi hakkındaki Fran· !ardan ııteyenlerin İspanyaya &i~me- ihtilalcilerin Fran•ayı MI§ ... 

a - a!,fimda -dan ve müb~ IIZ projeeini yakında kabul edeceği- te.~ine mi.ni olmak hakkını kendmde protuto•u Eh, ku,lar da demek insanlara im-

İki taraftan da mühim zayiat var- 8 - Bakalin adaaı nerededir 1 

O - 8akalbı lapon adalarmm 
tl.ltünde ve Slblryanm f&l'kında bu· ~ pyet uzak durmak, fakat ni tahmin etmektedir. Halihazırda en gorme~e.~l~ beraber Pariate açılmıı Burp, 13 (A.A.) - Milli mUda- rendiler. Baktılar onlar da bu ıon 

..... nuarmdan kaçabUecek kadar bUyUk mUıkUl İtalyanın ileriye ıtırdU olan gonullü kaydı bürola.nnı kapat- faa mecllıi, Madritten Parlee altın günlerde blribirinln kanını içiyor, biz lunur • 

~ büe olu, mevcut olan kalite- ğU Uç ihtiraz! kayıttır. ltalya lapan- mağı düşünmektedir. gönderilmeıinl Paris hük1imeti nea • ne duruyorus, dediler. Kartallarla 
lert ve t.efevvuklan tebarib ettirmek. yaya gönUllü ve para gönderilmesi. llıı" mı"li. orJum 6irlCftİ dinde protesto etmiştir. leylekler blribirlerine girdiler. Fakat 

8 - Jl.azaren kimdir ' 
o - Muaren ulma ttaıyu olu 

bir Fraaem devlet adamıdır. oa 
llçtldctl L6Jnln ve on dönltlllctl L61-
nba batveldlUllnl yapm11tır. Fran ... 
mn en kuvvetU dlplomatlanndu ble 

edil benim aklıma, bir fakat geliyor. • - llolılln. mtıwd olank, mMn husuııunun kat'I ourette nıen ~esı Madrit, 13 (Tan) - HUkilmet kuv ltolyan tayyareleri F aa Mantıfmıl& bu nokta U..rtnde ytt. 
..._.,. her -tta Jlllıoel- nl •e beynelmilel ~I rkontrol komıayo vetleri Granadaya ııo kl)ometre - • mühimmat ııötüriiyormUf rilyorum. Fakat bir daire! fuldenm 
~- gliDltlk .,.,.. lıallabk nu t ...... l!nl iatemlftlr1ngiltere, Fran aafede bulunan Loj& ve Arjlva kaaa. Rabat, 13 (A.A.I - ltalyan tayya içine dlltUyorum. Allah atkın& ıunu 
lra il bir meemaumı bet oa da~ etz pro3eeine mUza1:t~~ et~~k l i;: balannı zaptetmişlerdir. Malaga ve recileri davuında ha§ pilot Giliberti, siz dü3UnUn de bulun! 

IÖ9öatlnde tatmalr, W. bu net .. Roma hUkQmeti ne e ı mc Jaen'de mllialer blribirlerile birle.- kendiıinin bir ticaret mUeaeeeeıi tara Leyleklerle kartalların harbedifle-
rlydL 

~ pulak ._. ...... ıııı.. tepbblllıte bulunm\lflur. ınlşlerdlr. fmdan ecnebi memleketlere malzeme rtne nuaraıı kutlar mı bııgtınlerde beylııll oldular da leylelıle 1ıarte1 P. ~ lı&lldlr. Otlnlllk putelenle A/manyamn MıJriJe 6ir Bwılar Gruıaclaya dofru ilerle- vermek üzere sivil olank cönderilnılt inanlqb! Yoku lllllanlar mı kut b1 blriblrlerlnl öldllrilyorlar! ~~~~~ ~~~u ~~~~~~~~-~~~~~~~d~=~=~~================~~~--
~· 

~. Lizbon, 13 (Tan) - Almanyamn bardımanına ve dahilt iıyana rağmen kendlainin bet tayyareden mürekkep 
ı...m.r1e .&Jnw.nl•, Avnıpuım İapanya hUkQmetine bir Wtimatom Badojaz henüz hUk1imet kuvvetleri • bir grupa menaup olduğunu ve hare

'- 9't l'eldtmedandır. Beld&mc1a hal· göndererek Alman tayyarecileri eer • nin elinde bulunmaktadır. Badojaı kellerinden blr gün evvel kendilerine 
olojlabae nllfm edebllmek, beıt bırakılmadığı ve Sevil ihtilalcile milislerine kartı fıyan etmiş olan ih· Sardenyadan İspanyol Fasına kadar 

tba tanelidir. Bir mUM- rine gönderilip, yanlışlıkla Madrit tilalciler reislerinden Gonzala Ramon bir seyahat icra edeceklerinin bildiril ~"" nldAm ....ırken, işi tav- yakininde karaya inmiş olan Alman milislere teslim olmaktan imtina •ttl- di"lnillivc etmi tir. Dij:er bütün !tal 
~.,.. ............ ~' rek- . . . ULkdir4:M tinden '~tıl f>eya -
t-.. -__'!" r?Ndt iii1I- diplom m keeme• rnıımuşfUr. nalını teyit etmişlerdir. Haklarında 
_-'1lllıcll bir yenDlk ve llerfllk Köster- tehdidinde bulunduğu beyan edilmek verilen ve tecil edilen birer ay hapiı ~. halk nazarnıda onun •·ıerl- tedir. Ö~ndig .. imize göre, Madrit hü Franko kuvvetl.e ri taarnua 
'ila "'1 e· ~ ve iki yüzer frank para cezasına ait 
l bo.aıdup, mallannm köttllendiğl kfimetl Alma03anın bu isteğini ka • . • •e,tı karann tebliğinden aonra İtalyan tay ~ doturur. O halde rekl&meı- bule karar ve-'•tir. CebelU. tarık, 13 (Tan) - General k 
~ &uuw yareciler, Franıız ma amatının ve IÖntl llballne, d~ ıaunm, . • Franko kuvvetlerinin Malaga üzeri • ~ teknlkab yapdlvena bir teY Almanya, lıomünısmtlen ne yapmakta olduklan ileri hareketi Franıız halkının kendilerine göster -
~. ltorlnıyor b&f}&mlftır. Mitralyözlerle mtı.elllh miş olduktan muameleden pek mU-
'l'apt,lı np •ttılt mala, ltlettljt Londra, 13 (Tan) - Almanya, ln- 600 muntazam asker ve topçular Ea- teha11iı olduklannı beyan etmiıler-
~ __.__ ıa.a ,,, giltereye verdifi cevapta Almanya • tapona üzerine yUrilmek için bu 1&· dir. "-a- a. •-Ya. tertlb ett •• e&· nın İspanya ihtiJlll dolayııUe AVI"J· bah Lhneadan hareket etmişlerdir Londra, 13 (Tan) Franıız lapan· 
' :~~~ mtlfterl bulmak lcaypau pa vaziyetini daha vahim bir tekle Bugün ö""leden aonra General Fran yol hududundan alman haberlere 1tö 
L..:O-.. -.eoblalerba yapaeülan rek· kın k i .... --ııı.ır.ı .. ı fak t A a re uller Sen Sebutiyen ,ehrine .~ _____ , __ 7~n. IO a lh • .,mo;w&w.aı a vrupa. konun aakerlerile Eıtapona KomUnfıt çok yaklatmıf ve hattl 9ehri çevir • 
...... -- __ _........ _, met- da KomUniıt tehdidinin umumt oldu- leri araıında ıiddetll bir muharebe mi,lerdir. 
~ llteaea D8D..ın aefwtlnl tunu ve lıpanya ihtilalinin bu huauı- olacağı tahmin edilmektedir. Aailerin emrinde bulunan lkl 
tL_. ldade llbl söl'lllfık 18ter. Ç.Ok ta bir mial teokil ettiğini bildinnı,. • harp remt.i de Sen Sebaatiyenin if· 
• .._.. ............. culp bir tanda ıa- tir. Hava mullarebelen galine müzaheret etmektedir. ~.~ bult bir llyafetla, fena Frtm~ melaalili nilı6in Hendaye, 13 (A.A.) - Bu 1abah Diğer taraftan, cenup cepheainde 
~~ drkln kaplar içinde verilen Paris, 13 (Tan) _ İspanyol işle- ihtilalcilerin bir tayyaresi, Derron • de faaliyeti artmıttır. Lalineadan, 
=~ "'-e•·•-n1 '- .ıı_..__ •-1ru do ve Pue.ioı'i bombardıman etmia muntazaman mUıelllh olarak ve ~-.. anı en ~· - ""' rine mUdahale edUmemeıi hakkında "" '$ 

~teııımı:-~ ~- devletler arasında bir itillfname •k· ;:::~~~,::: ;:::~~e::~ı:~~~ :a::ı::~~~~e~ü~:~!;: :!ri~ ::: 
Ul118 lva vD ..... ea - tg. di Jhtimallerf gittikçe kuvvet keıbet k di 

~et kuvvetlerinin elinde bulunan rilme te rler. .... ___.-. mektedir. Çünkü Franaız ve İngiliz 
4-~t' m ktlçUk hlklyelerln- noktai nazarlannı telif etmek mUm- t'ayYarelerden lkiıi Saint Sebaatien 25 Alman tııyydrai 

..,... Geılbed eh Yakinindelri Laaorte tayyare meyda "Nev-York Ttmeı., ueteıine ıö • ~ ., ..,,., ..........., em- kiln gibi görilrunektedir. Franaız hU- nmdan hareket etmlı ve ihtllllcllerin re, 25 Alman tayyaresi ve pilot, ha-
ll)'IM)e, ifade tanmm mtl- lL2 

2 z tavv..re i i k .ır. b len, isi harekatına bilfiil i•tirak et-lı.... ~ tlal6bma gtlaellllldlr. Mu- ·~ıt iyi malın kendini metbettlrecek tir,,,,B... • n açma6a mec ur etmıı - 'Y 

""'1aaJanaı bir 1myaınea ltlaul- haaaat etleri dalma varcbr. Beklim- · u 1&bah aaat 16,30 da tüfek mektedirler. Bundan başka Italyan 
.... ~ mavatt-ı.....ettıe _._ .... _ :._ _ _.._. -·--bal .ıı--- muharebeıl yeniden baılamııtır. nıu tayyareleri de asilere mUzaherette 

_.., ..,.... .. uaanııo .. , Oauao up mey..- 11.lcilertn Paaa.ı-• taarruz tın ~ bulunmaktadırlar. S • Edebiyat b.ldelerblla ti. koymak, mtlbal&Pya kapılnwlu ,,... e e e6 e lrlinda serbest hUkllmeti de bile-
' ltleıta. tatbiki ~ itte Plael •etretmek ve mtltterllere tatlı tatb ~-:::akta olduklan zannolun- re yardım etmek makaadile ispanya ~ okutmaktır. Reld'mdu maklat baki- • Franaız hududu, bu aabah ya bir mUme11il ıöndermiftir. ~ ...._ .. _.__ ... u tanberf kapalıdır. Yahıız .aefaretlere 
L.~ .... -:.-·-~ nıelm artlltle- kati tahrif detll, daha ftllh ve tirin ait otomoblller lapanyaya ..ıdebllmek Avrupanm aoıyalt.t te•ekkülleri 

,...,. moclera plerl tuada ıtl9- ı&tennektlr. tedlrler. a& iae, billkil Madrit hUk1imetine yar-S bir unerlkaa ............. , Bekl&madıkta, umumiyetle lalan- • • dım etmek için tedbirler almakta • 
~ftı..._ ~. home Joanal'l ele ala lamı hotuna giden bir takım reelm· llatilalciler Batlajoz önünde dırlar. 
~'-a P&rlak lahlfelerlaıdeld Nk· ler ilk ıık kullamlll'. GUsel ve tık k• Burgoı, 13 (Tan) - lhtilllci kuv- Azana ltagmııl 
~Ytlk bir zevkle dakikalarca dmlar, Yakıtıldı ve sevtmlf dellkan- ''etler Toloaa ve Bilbao arasındaki Berlin, 13 (TAN) - Franıı•· 
~ luaaa cidden zevk ve in· War, cana yakın manzaralar, muhte- Eibar kasabasını ve Tolosaya altı ki· ca "Jour,, ıueteıinin iıtihbara-~· şem entertyörler, hakiki zarafetle lometre mesafede Villabona'yı iegal tına nazaran, lıpanya Cilmhur· 

llenry Fonlun nıldlmcıhk h09 mizahı aheak dahlllnde lmtbaç etmişlerdir. Bu kuvvetler timdi San- reiıi Aana ye yedi nazır Valen.. 
"-.... ~ ıu mükemmel tavsiyesini ettiren karlkattlrler, ~k kulluılan Sebaatiyeni tehdit etmektedirler. Ba- ıiyaya lcapnıtlardır. Madrit ko
~~ı ''Kat'iyen mllbal&p etme vwt.aıardır. dajoz'un etraf ile allkaaı keıilmittir. müniıtlea in idareıi albnda hu-
~ ~ n hldlaeler Wl de- Bbde bu telmJiln llerlemeel kablJ. Bu tehrin pek yakında ihtllllciler eli lunmaktadD'. -....ur. ODJan1a o culbeyl dlr; ~Unktl onu bUenJerlmb u dejll. ne geçmesi bekleniyor. İhtilllci kuv· • 
~ ~ dlr Fakat bu teralddnJn Ok Parla, 13 (Tan) - Iapanyanm ~~ re1rı._,.. evvel dtl· . tartı, vetler Badajoz önüne ıelmiftir. Ge- Londra elçt.i, Ilpanyol hUktmetiniıı 
ıı... • .._~ ~ tekemmllldtlr.,. FUva- reld&m veraalerln, reldlmtüjı bir neral Franko Ue General Molanın or- Valenalyaya nakletmlt oldutu habe 
~ ~ ............ ,. ..,.... l&D' at ve teknik olank t.N11malan, dulan Merida'da birletmiflerdlr. rini t.ekzip etmiftir. 
~ ~ ve mtltterlyl bcır· kabul etmeleri ve lhtlau& kıymet ve,. thtiWcller, halihazırda Galice, Le· 
t.,.~-. keatlnne yoldur. ınelerldlr. &kiden ea akıllı adunla- on, Eatramadure. Badajoı mUıtel. Hudut lıapalı 
~ ""- bir ~ fabrlkatörU, mtlt- nmm bile kendince talaeaer addet- na • Cutllle, EndWU. • Malap mU.. Franıız • Iapanyol hududu t.ekrar ~ ~ .;..., bnaatmm 80,000 km. tOderl iptidai pllalan söre ev yap. teana • Jaen, Oraıon, Navarre ve >.-. kapatılmılbr. Kordlplomatlfe alt ~-~ illa etlen haddi satmcla tmrl&r ve ömllrlerba!a IOllUD& kadar turlea vill tlertnl kontrolleri altın • otomobillerden bafka hiçbir vnalti ~ ~ 20,• km. du fula ol- rabMmlık ~ 18f&l')ardı. Şimdi da bulund:ınaktadırJar. nakliye huduttan geçmemektedir. S ~ bir reldlmla y&pacatr evini mimara yaptmnaktan batka bir Bilbaa ıellrl talim oluyor ~ . .... ~ kaybetmeje mahktm· ~kar yol balundujuım kabul edebi- ln-6tere, te6aaıncı McıtlrittetJ Burgoa, 13 (A.A.) - Havu ajan ~ tra, ~.bir dit 111- lecek kimse kalm&11111tır. Bu it rek- grimaını tavaye etti smm hu.uat muhabiri bildiriyor: 

hl.. labandu tutun da bir l&oıc:&bkta da ayni bale plmelldir. Londra, 13 (Tan)- Hllldlınet Mad Irun mmtakumda biler f8hrin 
bir otomobile kadar hu A. N. PUD.MEN ritteld fnıWslere bir t.b1J1 ı&ıdefe. Uç kilometre p.kfnlnde bulwwı Vu 

Et fiatleri niçin 
bukadar düştü? 
Kasaplar cemiyeti ile 

esnafın fikri ayn 
Bu son günlerde et fiatları birden

bire dUşmü§tür. Bir hafta evveline 
kadar nev'ine göre ( 45), (50), (60) 
(70) kuruşa kadar satılan dağlıç, kı· 
vırcık, kuzu, ,ehrin bazı yerlerinde 
(35) ıe, koyun (30) kuruta kadar 

ıatılmaktadır. 

Buna mukabil ııfır, dana ve man
da fiatlarmda değieiklikler yoktur. 

Fiat dUtüklüğU daha f ula İataıı
bul ve Beyoğlu balıkpazannda, E

yüpte, Ak81.rayda, Fatihte görülmek 

tedir. Diğer taraftan Adalar, Boğa
ziçi, Maçka ve Şifli taraflarmdaki 
kuaplar eaki fiatten dUfUrmemeye 
çaJıemaktadırlar. Aradaki bu !ark 
belediyece tetkike değer bir mevzu
dur. Her tarafta utılan etlerin cin· 
ıi ve maliyet fiau bir olduju halde 
ıatıt fia.tlarında yapılan bu ihtiklnn 

Poliste 

İki otomobil 
kazası oldu 

Yaralılardan biri afır 
olduğu içjn hastaneye 

kaldınldı 
Dün ,ehrimizde iki otomobil kua

sı olmuıtur: 

1 - Ak1arayda Küçük Llnpda 0o 

turan Rıza, Galata civanndan pçer
ken ıoför Nubarm idare1indeki o~ 
mobilin aadmeaine utramıf, muhı. 

lif yerlerinden yaralanllllftlr. 
2 - Huanın fdal'Miıadeld huaual 

otomobil Şehu.debqmdan pçerkea 
Fatiht.e Atpuannda oturan aekll ya 
ımdald Aliye çarpmqtır. Çocuk lı:ol
larmdan tehlikeli IUl'ette yaralınmı1t 
haatahaneye kaldJnlınııtır. 

Cam f abrika11 kazanlarından 
biriıindeki ana 

DUn pce Pqabahçe cam fabrika,. 
ımda bir yangın çıktıft haber veril• 

önüne geçilmelidir. mi§tir. v,.ptığımız tahkikata göre 
latanbul kaaaplan c~miyeti fiatla- hidiee töyle olmuetur: 

nn düşmesinde mevsimin meralann Fabrika kazanlanndan birisindeki 
iyi oluşunun tesiri bulunduğunu bil-
dirmektedir. poaanm dıpn ablmuına zaruret Jö-

Emlnönü ve Bahkpazarındalri bazı rillmllt ve kazanın fula tazyik kar· 
kuaplara gelince, bunlar tamlmiyle ıııında patlamamuı için tedbirler &• 

vaziyeti ba9ka bir ıekilde görmekt4: lmmııtır. Amele, kazanın UatUnU ao
dir. Onlara göre ~UtUn meeele ~mı- çarak ve içerdeld hamuleyi dlfer bir 
yetle esnafın naklıye ve kamyon ıtln kazana nakletmi tir. Yanıın olma • 
de uyuıamamasıdır. Grup halinde 1 
toplanan bazı kasaplar nakliyatı mııur. 
kendi kamyonlanna yaptırmaya kal Bir araba yoldan çıktı 
kıımıı, bunun üzerine kuaplar ıir- DUn öfleden 10nra 1a&t tld buçuk· 
keti yeni yeni ıubeler a.çmıı, eti ma- ta Beflktaftan Fatihe sftmekte olan 
Uyet ftatmdan daha ucuu. aatmak bir tramvay arabuı yoldan çılmut
•uretile aynlan esnafı tekrar kendi- tır. Araba yoluna konmq, fakat Ka
ne celbetmek lıtemiıtır. Bu tablatlle raköye geldltl vakit Mferden çıka
küçUk eanafı ziyadesile u.ramı•tır ve rılmıttır. 

haklı olarak itirulara eebebiyet ------------
verml,tir. 

tu köyUnU ifıal etmltlerdir. Bllba· 
onun btlere telllml pek yakın rör111 
mektedir. 

llıi tartılcı tla yarılım/ 
Londra, 13 CA.A.) - Iklal Hollan 

dalı ve dönltl tn,uıs olan altı nakli 
tayyareel bugün llpanyaya mUte • 
vecclhen Corydon alanından hava
lanmlflardır. Bu tayyarelerin dördü 
nUn asilere ve diğerlerinin lspanyol 
hükfuııetiııe verileceil IÖYlenmek • 
tadlr. 

Berlin Olimpıyadları 
Mllletleruur komlteel fevkalAde 

tetkllltı ancak KARDEU (kardıx) 
fltlerl •t.nla.ln tatblkr a)Wlade 
muvaffak 01D1111tv. Bu •tem. oam. 
plya~ maftffaldyatma ittir* 
ed• u mDletla -- ..... 
mtlrekkep am•-• .. ...._ kaJk1 
ve koatrol etmfttlr. ...... dolayı 
bu sistemlD tatbik ve istimali bc-.1' 
yerde ve ...... 
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rakyadaki büyük manevralardan sonra 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Komutanlar askeri selamlıyor 

• Hasköyde Trakya ordumuzun buyuk geçit resminde heybetli tanklarımız i"e~erken 

Gecit resminde süvarilerimiz 

Kırmızı kuvvetler kumandanı General Halis geçit. resminde Bir alay sancağr geçit resminde 

--- ---

I 
H::ı~knui1Plr; gpr;t rP~minne trihiinler<len dolun bosalan halk r 

.Trak"yadaki geçit resminde bir dağ bataryası geçerken • 

Mareşal Fevzi Çakmak Edirnede jandarma kıtaatını teftiş ederkeO ' 

:Trakyalılar geçit resminde kahram~n ordumuzu seyrediyorlar. 
. 

Kamyonlara binen asker1erimiz geçıt resmınoe 
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• kahraman ordumuzun yaptığı gecit resmı 

Mareşal Fevzi Çakmak General Halisi tebrik ediyor 

ı Geçit sabahı eğlenen motörlü kıtalarımızın askerleri 

Hasköyde yaoılan büyük geçit resminde topçularımız tribün önünden @.'ecerken 

• 

~ . .. 

._. 

Geçit resmine iıtirak eden kamyonlarımız Geçit resminde motorlü kuvvetlerimizden bir parça: Tanklar ve tayyareler geçit resminde 

. 
Hasköyde büyük ge~!t resminde "Kahraman askerlerhni~.. Geçit resminde topçulannuz 

'· ~ : 
" • 

• ' .. 
• .. 

• 

~ÜYük geçit resminde piyad elerimiz , geçerken üstten tayyareler de ilerliyor Manevralardan son ra yapılan büyük geçit resm inde -topçularmm 



• 
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Radyo ıstc\n)bul 
lugünkii Program 

Kahire No.14 Yazan: MlTHAT CEMAL 

19: Türk crımofon plikları: 19,30: Bor-
11; 20: Nafia nazırmın konferan11; 20,25: 
Fadıl Şıvı tarıfmdan keman ıolo; 20,45: 
Olimpiyat haberleri (Berlinden nakil); 
20: Kur'an; 20,55: Hasan 
20: Kur'an; 20,55: hkenderiyeden: Sark 
muıikiıi; 22,35: Hasan Dervl• tarafından 
piyano ıolo; 22,55: Sark muıikiıi (lakcn
deriyeden). 

Felake t zamanın da bir millet 
çektiği izdirap kadar büyüktür 

lstaabul 

Adnan Naşidi borç istemiye geld\-
ğini unuttu. Haykırdı: 

- Yaşa Habibullah! .. 
Doktor Haldun Adnana bağırdı: 

11: Opera muıikiıl (plik). 19: Haber- 1 
ler. 19,15: Muhtelif pllklar. 20: Halk mu- - Sen sus, eski ttihatçı! Arka -
ıikiıi (pllk). 20,30: Stüdyo orkestraları. da.Şlarınla memleketi 3 senede batır-
21.l\O: Son haberler. • b k 

Saat 22 den ıonra Anadolu atanımm dmız! .. Sen kendinı unutturmaya a 
cue.telere mahıuı havadiı ıerviıi verile- Gocuklu, kalpaklı üç Rumeli ihtilal -
cektır. 1 . i ali b H ' t k . cıs sarıklı, sak ı eş ın u erme 
Rodaptıff.e bir vatan verdi. Ceh~etin vahşete he 
19.05: hpanyol muıiklıi pllkları, ı 9,35: diyesi oldu koca Ulke !. . 
Konferanı, 20,05: Radyo orke1tr111, 20.20: Adnan bir şey söyliyecekti. Dok -
Haberler, 21,10: 'Janoı Vlt'u11 lıimli ~ar-
kılı piyes, 22,ıs: Haberler, 23,30: Oto- tor Haldun sözünü. kesti. Acı acı gül
mobil bahıi, 24,30: Piyano refakatiyle vi· dil: 

"edepsiz!,. demek için. 
Sakallı Vasfi ihtiyarladığı halde 

sakalı simsiyahtı. Öğle vakti gece ka 
ranlığı gibi gayri tabii bir sakal! 

Avukat Tevfik hocanın kulağına .. 
ğildi; Adnanı fısıldadı: 

- Dil§Ünüyor, niçin biliyor mu • 
sun? 

Tevfik: 
- O dü§tüğü gUndenberl dil§ilnU • 

yor zaten. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : ,Ordu yolonıel kon.eri. 

Vasfi, Mısırlı Prens Hasana borç 
istemeye gittiği zamanki durğunluğu 
nu §İmdi Adnanda görerek, hocanın 

- Harbiumuminin ilanı Osmanlı kulağına yine fısıldadı: 

.M E M L E K E T T E "TAN . il 

imparatorluğunda ilk saklanan dev - - Para istiyecek de onun için dal-
ıı,ıs: Poloneı •övılye 1ırlr111, ıs.50 let sımdır! gın.Fakat Adnan deminki heyecandaJl 

Konu,mılar, 20: Sakıofon ıarkı muıikisi. Adnan sapsariydi. Bütün gög~sile sonra para istemiye utanıyordu. Za-20,55: Konu,mılar, 21,25: Sılzburcdan 
nakil, Richard Va&'fterin 'Meiııtenlnıer haykırdı: ten odadaki kalabalık buraya niçin 

Yağmurlar Erzincanda 
niühim tahribat yaptı 

-

Von NUrnberı) iıimll operaaı, 23,25: B' altı d t d b t ld' ~i i yüzü · k -..:au-..~.....,. Pllk, 23,36: Olimpiyıd neticeleri, 24: Dans - ız n a ya ma an u op • ge ıg n 'nde görecek dıye or • 

l 
muıilriıi. rağın ttstllnil kimse çiğniyemez! .. kuyor gibiydi. 

zmir memleket l'raı Ben !zmirin itgal günü senin gibi sus Misafirler birer birer gittiler. Hal-
madım. Ecdadımın sesile haykırdım: dun da gitse Adnan Na.oitle yalnız 

h • d 20,20: Hafif orkestra muıilriıi. 20,50: 
astanesın en Zıbıtı pi7e1i, 22: Ejlenceli muıiki, 2Z.45: Alsu Loreni Almanlar aldığı zaman kalacaktı. Fakat Haldunun sab&hın-

Olimpiyat neticeleri, 23,lS: Plik, (Eski YJldırımdan çok bağıran Fransız piri dan evvel lakırdısının bitmesi k4bil 

k hk
,.. ) ,arkılar,) 23,45: Rusça haberler. d l açan ma UM ar gibi (1) ••• Tasalanmayın arka a, ar, değildi. Öyleyken, bu gece lafını 

8tikı-et dedim; milletlerin hayatında "al - bitirmeden gitti. Adnan Naşitle 
iki değirmen, 9 ev, 120 harman 
su alhnda kaldı. 2 kişi boğuldu 

lzmir, (Tan) - Memleket hcuıta- 19,05: Jan Mırku orkeatruı, 20: Konfe- mak., "malik olmak., değildir! O ba.tba.ta kaldığına sevinecekken oda 
nnı, 20.20.· Konıerin devamı. 20,45: Kon- F .. bö'yle haykırmıştı· A ki c TU k suı 'rdf neaimle mevkuf ııe mahkumlara ransız şaın · · ya es on r eyman gı . ferını, 21: Verdinin "Troubadour,, opera-

ait koğuıtan üç mahkum kaçmı§tır. ıı (plak ile). 23,45: Almanca - franıızca vusturya Venediği,Rusya Varşovayı, O, 9imdi Naşidin konağında hususi 
Bunlar kısa bir zamanda tutulmu-1lar haberler. İspanya Kubayı, İngiltere Cebelütta ki.tipti. 

. 

dır. Kaçanlar urar kaçakçılığından Belgrat riki, Almanya Alsas Loren! aldı de • Vaktile Adnanm ](onağında Dağiı-
hirer aeneye mahkUm U§Gklı Süley- 20,50: Milli neırlyıt, 20,50: Pllk, 21: mek, o memleketlere malik oldu de- tanlı hocanın lakırdı söylemesine ma 
man oğlu topal lamail ve Mehmet Zaırebden nılril, 23: Berlin olimpiyadı mek değildir. Ben de Yunan kuvveti ni olmak için hazırladığı kalemtraı 
oğlu Ahmet, ve hıraızlıktan mevkuf haberleri, 23,15: Haberler, 2,0 : Orkestra lzmiri aldı, fakat İzmire malik olma- konferansını Adnanın ağız açmasına 
bulunan To.hir oğlu Ahmet Feyzullah konseri. dı! Diye haykırdım. Fakat o za- fll'8at bırakmamak için ıimdi bu la• 

M•kova man sen, doktor Haldun een, evin • lond · b ı d Ad anlı tır. Bunlar naata oldıtklan için ı..&- a vermıye q a ı. nan • 
de hızlı öksürmeye korkuyor • yordu Yaz\h k' al v emi..,. tanede tedavilerine lüzum görül • 11: Opera tenoru tarafmdın viyolonsel : ane ır arını er .J-

refıkıtiylı ıırkılar, ıı,o: Dinleyicil~rin dun. İşte benim haykırdığım hakikat cekti Zaten Nqit .Adnana o kadar miif ve haatanenin mahkümlara rd · 

1 

lıtedikleri eserlerden konser, 21: Radyo çıktı. Etrafını görecek kadar ye en çok "zati iliniz!,, diyordu ki... Ad -
ait koğ144una yatırılmı§lardı. orke1tr111, 22: Yabancı dillerle neıriyat. yüksel de bak: Sakarya ıuda, Dumlu- nan o kadar bir tUrlU "sen!,, olamı • 

· JlahkUmlar yatmakta bulundukla- pınar alevde, "Gazi" güneşte bir aslan yordu ki... Nihayet Naşitt'n milsaa-
1 rı koğufUn aokak tarafına doğru pen Bir ceıet b u lundu yelesidir! Bir milletin ıztırabile eğle- de istedi: kaçıyordu. Fakat merdi • 
cerelerinden birinin demir parmaklı- Sivas, (Tan) _ Evvelki gün şehir nilmez. Felaket zamanında bir mille, ven başında bir an için Naşitle yalnız 
ğtnı aralıyarak buradan aama çarda- haricinde bir ceset bulunmuştur. Hü çektiği ıztırap kadar büyilktUr. kalınca halini anlattı: İki yüz liraya 
ğın ü.ıerine çıkmı§lardır. MahkUmlar, viyeti henüz anlaşılamamakla bera • Misafirlerin aruından çok çirkin ihtiyacı vardı. Naşit, iıtenen iki yüz 
cuma çardağı üurine gaktlktaea •cm- ber ıııon ,~l tellketınt1e kaybolı:ın köy bir ytlz usandı; namusun, paranın liranın önünde Derbi kontu gibiydi : 
1a aokağa atlıyarak kaçmı§lardır. Ta lulerden biri olduğu tahmin edilnıek- güzell~tiremiyeceği kadar çirkin: _ üstümde yok. Bana yarın onda 
hir oğlu Ahmet ve Tatar Ahmet, Ş~- tPdir. Müstantik Behçet! .. lki ıenedenberi telefon buyurur musunuz? 

Erzinetun umumi göriin~ü 
l:it Fahreddin mevkii dahilinde Kara mahkeme reisiydi; öyle kızmııtı ki, Dedi. Ertesi gün Adnan S defa te-
to.§ta tutulmuılardır. Topal lsmail YENi NE$RIY AT ömıiinde ilk defa bu kadar güzeldi; lefon etti: Onda, on ikide. Uçte, ak • 

• Erzincan, (Huıuıl muhabirimiz 
bildiriyr) - Geçen hafta içinde Er
zincan ve civarına yağan şiddetli 
yağmurlar bir hayli huar yapmı,
tır. Eriş köyünde iki kişi boğulmuş, 
iki değirmen 11u altında kalmıştır. 
Bunlardan bqka, aeller iki araba
yı atlan ile beraber j'ötUrmU,tUr. 

Ovacılık· Yolu sUzerglh etüdünü 
yap~akta olan Erzincan nafia fen 
memurları Tayyar ve Na.cinin Ua-

Barut ve saçma 
Silifkede avcılar çok 

ııkıntı çekiyorlar 
8111fk~. (Tan) - Bu yıl Sılifkede 

barut, aaçma ve kap1Ul gibi av mal -
semeai buhranı vardır. Bunun ıebe -
bı, buradaki bayie ait malların mU • 
hUrlenıniı olmuı ve aylardanberl sa 
t?p mU...de olunammuıdır. Yaban 
domuzlannın çoğaldığı, Uzllm bağla
rına ve harmanlara muaallat olduğu 
bir mevsimde bulunduğumuz için, av 

eılar, bir an evvel bu buhranın önüne 

ıeçilmeainl iıtiyorlar. Elde malr.erne 

oJmamuı, yaban domuzlannm Ure -
11\t:llne meydan vermektedir. 

l zm itte Ruam mücadeleıi 
İzmit, (Tan) - bmitin Suadiye 

köyünde bir hayvanda ruam hasta
lığı rörUlmU, ve bu hutalıfa yaka-

• lanan hayvanlar derhal öldUrUlmUt-
tilr. Aynca köyün dlfer. hayvanlJln 

t!a muayene edilerek &fılanmıttır. 

Herekede inanılan çocuk kampı 
kapanıyor 

bmlt, (Tan) - Herekede kuru
lan çocuk kampı bir iki gUn aonra 
bitecektir. Bu 1ebeple kamp idare 
heyeti lzmitten ana ve babalardan 
milte,ekIJll bir davetll zUmreılnl 

Herekeye çafırarak kampta ağırla
mı,tır. Davetliler çok ne,eli ve iyi 
bir gUn ıeçirmifler ve çocuklann 
yafama, okuma, hayatlanndan bü
yük bir memnuniyet bil ederek 
dönmUtJ.erdir. 

kUp dereeinde kurdukları karar
gahta bütün efyuile beraber sular 
tarafından sürüklenmiştir. Kendile
ri sellerden güçlükle kurtulabilmi•
lerdir. 

dUn ak§am Tepecikte bir bataklık i - Halduna elini karış şeklinde salladı: şam sekiz buçukta, gece on ikide ... 
çinde, kargılar ara,,ında aaklandığı Yeni T ürk - Sen "insanım!., diye gezdikçe Derbi kontu beş defa evde yoktu. 
yerde tutulmı,§tıtr. Eminönü Halkevi tarafından her dünyada. iki milyar insan bedbaht - Telefona Adnanın sesini çok iyi tanı 
Kaçtıklarından dolayı haklannrla ay çıkarılmakta olan Yeni Tür- tır.! yan Cön TUrk Süleyman gelrnışti 

kammi muameleye ba.~lanmıştır. ·va- kUn 44 üncü sayısı çıkmıştır. Genç - Dedi. Kimseye sela1!1 vermeden Çı hep. 
Oskübüt köprüsü üzerindeki Ser

vis köprüsü hey' eti umumiyesi ile 
kaybolmu,tur. Hozum köyünde do
kuz ev ve birkaç harman zarar gör
mUftilr. Halı köyünde mahvolan 
harmanlar 120 kadardır. 

zifelerini ihmal ederek bunların k(IÇ- lerle münevverleri alakadar eden ya- tı, gitti. Beşinci telefondan sonra, ,Adnan, 
malarına aebebiyet verdikleri anlaf1- zılan toplamıı bulunan bu mecmua- Doktor Haldun Behçetin odadan bqka ,eyler düşünerek Naşide ku-

l ta · d · ,.ıkmuını bekİiyordu: Arkuından dı: "Zavallı Belkis, gelinlik elbi1e&i• lan Mahmut ve Salih adında iki jan- yı okuyucu anmıza vııye e enz. "" 
darma ile gardi•-n Fehmi haklann. ~::_:,~=====~======:=-~~~~~~:==:~~~:'.~;:= ni ·yekpare Bıiiksel dantel&amdaıı 

::1-

1 

""" 
1

' ' ""' ' " hiçbir tarafı kesilmiyerek yapılan el-da da tahkikata ba§lanmı17tır. • 

O Ş K U• L L E R • bisesinl • satmıştı da bunun paraıil• 

Çankında imar 
istasyon meydanı ve 
yolu geniıletilecek 

Çankırı, (Huıusi muhabirimiz ya
zıyor) - Şehir ile iıtaıiyon arasın· 
daki yolun parke döıenmeai iti 
yakında tamamlanacaktır. Geçen 
yıl, BUyUk Camiin yanından evkaf 
binalarına kadar olan yan kıımı 
tecrübe olarak parkeye çevrilmiftlr, 
geri kalan kısmın toprak tesviyesi 
bitirilmiştir. 

Güzel bir şekil alacak olan bu 
caddede hükümet, Parti ve hapis
hane bahçeliklerinden alınacak ka
villerle ortuı büyUk bir meydan 
kazanılacaktır. Bu meydana, bir A
tatürk heykeli dikilecektir. Bu cad· 
denin kenarlan ağaçlanmıştır. 

Fakat, çay üzerinde geçen yıl ku· 
rulan beton köprUyU iıtaıiyona. bai· 
lıyan yol çok dardır. Bu yolla bera
ber iıtuiyon meydanının da geniıle
tilmeıi için tetkikler yapılmaktadır. 

Y a lovad a imar faaliyet i 

Evkaf umum müdürünün 
Sıyastaki tetkikleri 

Sivas, (Tan) • Evkaf umum direk
törü Fahri Kiper, oehrlmiz~ gelerek 
incelemelere baılamııtır. Sivas mebuı 
tarından Rasim Bapra, Ziya Başara, 
Sabiha, lamail Uğur, General Akif ve 
Mithat ŞUkrU ile Erzincan mebusu 
Hikmet !tık ta oehrimize gt!lM\§ler
dir. Belediye, eehrimizde bulunan me 
buılar ve Evkaf umum direktötil JŞe· 
refine Paşa fabrikasında bir ziyafet 
vermi§tir. 

L Küçük Habe rler---, ' _ __ __ı..!I 

*Niksar, (Tan) - Bu rece Halke
vinde Orhan Nazlı tarafından tütün 
ve tütilncUlUk hakkında çok rüzel bir 
konferanı verilmiı, muhitimiz! alaka 
dar eden bu konferanı yüzlerce halk 
tarafından dinlenmiı ve takdir edil· 
mittir. 

• Çankın, (Tan) - Ankaradan ge

len gayrifedere "SUmerapor" ve "Ma 

maklpor" takımlarile ile "Çankın-

ıpor" ve Bozkurtııpor araıında iki 
Yalova, (Tan) - llçede ve civar 

köylerde birçok yenilikler ve imar ha maç yapılmııtır. SUmerapor Çankırı-
reketlerl vardır. Son defa, iskele kar yı 3 - 1 yenmiı, Bozkurt, Mamak ma-
1111ndaki köhne dUkklnlar da kaldı • çı O· O berabere bitmlıtir. 
rılmııtır. Yerine mükemmel bir park • Glreıun, (Tan) - Ordu ıençler 
ve havuz lnea edilmektedir. yurdu ile Gireaun Yeıiltepe ıporcula-

n araımda yapılan futbol maçı Gire
T rabzonda ilk fındık mahıulü IUlllularm 7 _ 3 p.liblyetl ile bitmtı
Tr&bzon, (Tan) - Buıün llk fın • tir. 

dık mahlulU bUtUn tUccarlarm, kon- • bmit. (Tan) _ bmit vallal ve 
aoloa~ann ve Halkevi bandoaunun 1~- parti bafk&nı Bay Hamit O.kay, 
tirakıle vapura yüklenmiıtir. Bu mil bu günkü trenle ankaraya gitmi,
nuebetle parlak meruiiıı yapilinlt • tir. Vali Ankara.da bir hafta kadar 
tJr. kalacaktır. 

M E K 1 E P M 1 Amerikaya gitmişti. Halbuki Nqit, 
~""'"'"'-' 1 ,..,, Belkisin Amerikaya yol paraemı beD 

~ """'.-..-..-..-."'"'"",,_,,_,,_,,__ verdim diye herkeee yayıyor, Nev -

Yu .. ksek mühendis mektebi yorkta da ona aylık gönderiyorufllt 

Karamanda H. S. A. imzaeile: 
YUkeek Milhendiı Mektebinin ka -

yıt ve kabul ıartları nedi:r:? Mektebin 
.emti ve tahsili hakkında maldmat 
veriniz? 

cevap: Yüksek Mühendis Mektebi
ne kayıt ve kabul 1 Eylıilde b~laya
cak, f! Eylirle kadar devam edecek
tir. Mektep Aya..•qx~ada Giüııü§suyun 
dadır. Mektebin Ankaraya nakli hak
kında hUkumetçe henilz kat'i bir ka
rar ııerilmem~tir. Yüksek Mühendi8 
Mektebi, in§aat, yol, mekanik, poata 
ve telgraf mühendisi yctiftirir. Mek
tep alt• sınıftır. Bunlardan ilk üçU 
m Uf terek, diğer üçü de ihti.saa aınıf • 
larıdır. 

M ektebe de vam etmeden 
imtihan vermek iıtiyen 

bir ıenç 
Rizeden Avni imza.sile: 
1 seneden beri hastayım. Mektebe 

devam edemiyorum. 1936 • 1937 ders 
yılı imtihanlarına devamsız girmek 
için ne gibi evrak tedariki llzımdır. 

Cevap: SUl~an milddetl doldurma 
dan 11nı/ imtihanına giremezsiniz. 
BugUn bıdunduğunu.ı sınıftaki arka· 
da§lannız mektepten 'mezun olduk -
tan bir sene ıonra hariçten imtUı.ana 
girebilirainiz. Bunun için '8tida ile 
Maarif Vekdletine müracaatla müaa 
ade almanız ldzımdır. 

Liae tahıilini bitire m iyen 
b ir genç 

lzmirde Rifat Meral imzaaile: 
Lisenin birinci sınıfına iki sene de-

vam ettim. Muvaffak olamadım. Şim
di lstanbuldaki mekteplerden hangi
sine devam edebilirim? .. 

Cevabı: Bu vaziyette ancak hususi 
liselere deuam edebilirsiniz. Aakeri 
li8eler, ayni acne zarfında orta mek· 
tebi bitiren talebeyi kabul ederler. 
iki aene evvel orta mektebi bitirmi§ 
ola11lar kabul edilmezler. Lise taluıili 
yapmadan bir meslek aahibi olmak 
isterseniz .<ıanat mektebine, lstanbıtl 
'l'icaret mektebi ihzari tnnıfına ve Na 
fia Fen mektebine girebilirsiniz. 

lıtanbul Kız Muallim Mekteb i 
htanbul Kız Muallim Mektebinde 

tahail kaç ıenedir. Buraya girme tar 
tı ve ıair lüzumu olan maliimatı lClt-

fen veriniz?. / 
Cevabı: lstanbul Kız Muallim Mek 

tebi üçü orta, üçü de meılck auııfı ol
mak üzere altı seP&edir. Leyli kısmrn 
kayıt müddeti bQflamı§tır. 27 Ağua
toaa kadar devam edecektir. Orta kı
sım talebe kaydına !O Ağustoata bQf· 

latıacaktır. Mektebe gireceğiniz orta 
mektep ıahadetnamesi, nllfııs ve Cl§t, 

hUanUhaZ kdğıdı ve aıhhat raporu ve 

diyordu. O Belkiı ki parasızlık-
tan intihar etml§ti. Bu Nqit ne idi 
herifti!,. 

Ertesi sabah erkenden Adnan N..
şlde telefon etti: 

Sesini deği§tirerek. 
Eıki Con Türk SUleyınan telefon • 

da sordu: 
- Sen miıin Vasfi Efendi? 
-Evet 
- Beyefendi banyoda. TelefoıtO 

yanına götüreyim görüşün. 
Hususi katip Sül~yman Natitle 

Vufinin yaptıkları aon kömür iıtrJ 
biliyordu. 

SUleyınan telefonu banyo aaloııU • 
nun kapı çerc;eveıindeki prize tak • 
tı; içeriye arka arka girerek tele:~ 
nu ıudaki Naşide verdi: - "'V,_.. 
kon Ufacak ! ,, dedi. 
Naşit telefonda teli.§la sordu: 
- Ne haber Vufi Efendi? 
Adnan cevap verdi: 
- Benim! Adnan! 
Naıit bozuldu: 
- Ha! Zati lliniz mi Adnan se;:; 

fendi? Bu iki yüz lirayı tedarik ~ıJ 
size takdim edemiyeceğim için ~~·..,.. 
ğum ıztırabı tua vvur buyuraııı--

altı fotoğraf vermeleri lazımdır. Ta- nız. 

lipler aynca mektep doktorlan tara- Ad;::~kkUr ederim. Hacet ka!111'
fından muayene edilirler. ikinci ve d Be d t buld ya]nıı bit 
3 üncü sınıflara girecek olanlann meı ı. rzedn en z !

1
ara h umire. nı. sttı• 

teY a ece6 m; emı -1di· 
tek der.!lerinden imtihan vermeleri ld 'te H ef di zih nenıe ı-
zımdtr. Mecburi hizmet milddeti, ta- Nrill anynlım en larya"D .... :Unıa da-_,, 

. Mil ö du~ı Qd a e a ıyor . .uv, 
lebenın mektepte ta g r :1 .. m k bul edeyim ml ~ 
detin bir buçuk mislidir. Yüksek Mu- nı a · [At'kast tı0rl 
allim MektebiM girmek için evvela 
mecburi hizmeti yapmak ~arttır. (l) Viktor Hllse 
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Samsunda Biçki dikiş. 
yurdu sergisi 

onnaını pDyatnaırrda 

EKONOMi ............................. 
, Takımla . hayvan 
müsabakalarına 

terbiyesi 
girmedik 

Arttırma ve eksiltme muhtırası Berlin, 13 - Bugün binicilik müsabakalarının hayvan terbi. 

14 Ağustoı Cuma 
• Askeri fabrıkalar aatmalma komisyo

nunda Kırklarelınde yapılacak inoaat ek • 
ıiltmesi. 

nunda 600 ton kuru ot, 400 ton saman ek
siltmesi. 

• Gedikpaşada Jandarma Komutanlığı 

İstanbul Satınılına komisyonunda 20 mil-

BORSA 
13 AGUSTOS rt;m;a~'·r-E 

Paralar 

1 
yesine ait kısmına i•tirak ettik. Bu müsabakanın takımla yapı
lanına atlarımızdan bir ikisinin hastalığı yüzünden giremedik. 
Ferdi müsabakaların neticesi üç gün zarfında yapılacak olan 
yarı,larda elde edilen ıayılarm yekununa göre tayin olunacak
tır. 

• Ankarada Devlet Demiryolları ve li- yon 50 bin metro renkli ve 3 milyon 500 
ınanları iıletme umum müdıirlıiğu yol dai- metro beyaz makara ipliği, sandık, kutu, 
resinde Ankara, Haydupa5a hattında yeni kaim ip, ıicim. ekııltme!li. 
dotnn ve Esenkent istasyon binalarmm in- * latanbul milzeleri umum mildürlüğiln-
ıuı eksiltmesi. de 1!15 ton mangal, 815 ton kok komiırü 

• Karacabey Merinos yetİ$tirıne ı;iftliğı eksiltmesi, 
mlidurluğunde Hanife deresi uzerinde ya- • İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
pılacak sulama bendi. satılacak Kadıköy şamandıra garajlarında 

• lstanbul belediyesi daimi encıimeninde bulunan Uç kamyon, kırııya verilecek Aksa 
Anadolu hisarında satllacak bir yalı ve rayda Hintler tekkesi artırması ve Dumlu
altmdıki kahvehane, bakkal dükkanı ve bır pmar yatı mektebi için lıizumu olan 260 ta 

kını dış ve 260 takını iç elbisenin yapılma 
ınasura ıuyu havi emlik artırması. 

• Bursa Tophane satınalmıı. komisyonun 
da un ckıiltmeıi. 

• Gumrük Muhafaza Komutanlığı Istan
bul aatmalma komisyonunda 20 kalem bo
)'a malı.emesı. 

• Çorlu kor eatmalma 
300 ton yulaf. 

komiıyonunda 

* Babaeski Beledıye encümeninde kasa
banın halihazır v~ mıistakbel plirıı ve ha
ritalanle kasabaya su isalesi ve tevziat şe
bekesi inıası. 

• Bursa hususi muhasebe mudürliiiün
de lznik ıolilnde itletilecek dizel motorlu 

sı, hastanelere lüzumu olan 565 kilo ek -
mek, Dolmabahçe saat kulesıle saray ka • 
pısı arasındaki yolun tamiri, Balat atelyesı 
iı;in lizım oları muhtelif cins tahta, teker
lek ba151ıiı ve tekerlek parmafı, lama de -
mir clvata, pul, ı;ivi, makap ve ispit eksilt 
mesi. 
* Yozgat vilayeti eksiltme komisyonun

da Yerköy - Yozgat yolunun tamiratı. 
• Ankarada Nafia Veklileli sular umum 

mfidiırlüğıinde kuçük Mendrcs sahasında 
yapılacak dol:uz adet beton arme köprü in 
oaatL 

• Nafıa V ckfi.lcti demlryollar inşaatı ek-
\'e yelkenli bir taka ekıiltme&i. siltme komisyonunda Filyoıı - Zonguldak 

•Ankara, Milli Mudafaa satmalma ko· hattmm Çatal ağzm11 kadar olan yedi kilo 
misyonunda Harp okulu için 550 tane gar- metroluk kısmın ray ferşiyatı. 
dırop. 

• Ankara mektepler muhasebecıliği H· 

tmalma komisyonunda, makarna, kuskuı, ir 
mık, un, nişasta. pirinç unu, ıehrıye kuru
üzüm, erik, kuru kayısı, çamfıstıiı, fındık 

ve badem içi ve muhtelıf cını erzak ekıılt
ınesi. 

* lstanbul milli emlik müdurluğünde Iıı 
tanbulda satılacak emlik ve kiralık hır duk 
kin artırması. 

• Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
aatmalma komisyonunda kıtlık kumaı. 

* lzmir Belediyesinde 3770 ton !ive Zon 
culdak kömürü eksiltmesi. 

• Kabataı;ta inhisarlar levazım ahm sa: 
tım komisyonunda 100 tane portatif yazı 

makineıi 

• . Salıpazarı askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunda Bakırköy barut fabrıka&m· 
da bulunan 100 ton blsütfat artırması ve 
satm alınacak 1200 torba çimento eksilt • 

rnesi. 
• Selimiye askeri satmalma komisyonun 

da 140 bin kilo ııgır ctı eksiltmesi. 
* Tophanede Levazmı aatınalma komis-

7onunda 5000 liralık arpa eksiltmesi. 
• Tophanede Levazım Amirliii satmal

ma komisyonunda 50 ton yulaf veya arpa. 
ve 34 kalem kimyahane mnlzemcsi eksilt
mesi ve satılacak 1400 kılo ıönmü, kömür 
artırması. 

15 Ağustos Cumarteıi 
• Ankara beledıye encumeninde sular 

idaresi için alınacak font boru ve ek parça
ları ekıılluncııi. 

• Senirkant belediye encümeninde, kasa
banm ıu tesisatı eksiltmesi. 

• İstanbul vakıflar direktörlıiğlinde muh 
telif emlak ve arsa ı;auısı artırması. 

* Ziraat Vekaleti satmalma komisyon:ın 
da Ankara etlik baytarı merkez serum b!. 
nasında yapılacak tadılit ve iliveler in
ıaıı 

• Kadıköy vakıflar dırektorluiimde mah 
lül yerler aatıı;ı artırması. 
* Gumriık muhafaza genel kamutanlığı 

ıatmalma komisyonunda 942 kaput, ve 
1868 takım erat elbisesi ve 1160 takım elbi 
se ekstltmesi. 

* Balıkesir daimi encümeninde memlc -
ket hastanesi için alınacak ilaç ve pansu • 
man malzemesi eksiltmesi. 

• Tophanede levazım amiriıı:i ıatınal • 
ma komisyonunda Harp Ak~dcmısi efradı 
için 400 kilo aadeyağı 20 ton &ıtır eti kun
dura ve tcrlık &üel konağı idn 250 adet alt 
1ı usthi karyola eksiltmesi. 

• lzmitte tıimen Htmalma komisyonun
da 183300 kilo sıcır eti 
* Luleburgaz askeri satmalma komi& • 

yonunda bulgur eksiltmesi. 
• Gelıboluda il sayılı jandarma mektebi 

mubayaa komisyonunda ıığır eti, patates, 
bulgur, odun pirinç ve zeytinyağı eksiltme 
ısi. 

• Ankara mektepler muhasebeciliii &a • 
tmalma komisyonunda muhtelif cins taze 
seb:ı:e ve taze meyva eksiltmesi. 

* İstanbul posta, telgraf ve telefon al1n1 
satım komıayonunda İstanbul telgraf mu· 
habere salonunun linolyom ıle tefriıi ve iki 
kamyonun tamiri ve birinin karoserisinin 
yeniden yapılması eksiltmesi. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Beltika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le1 • 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Lı r et veııkalı 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mıırlr 
Zloti 
l'cnıı:o 
Leva 
Yen 
!ov,.( lturon.., 
Altın 
Banknot 

Çelcler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret • 
Bel7ga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Cckoslovak 
Avusturya 
Mark 
1ıveç kronu 
İspanya pezeta 

Esham 
lt Bankın• Mn 

N 

A ı ı ı 

628,-
124,
S4,-
80,-
21.-
84,-
13.-
49,-

163,-
190.-
82,-
22.-
2s.-
2ı.-
22.-
22.-
52-
~1 -

w .-
2,;:.-

• .. lhmilin• 
Anadolu% 60 

.. 3 100 
Sirkethayriye 
Tramvay 
R'>f"lOnti Nektar 
Terkos 
Atılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osm:-.,ıı Bımkuı 
Sark Merkez Ec:.nnesi 

••tlftraılar 

Tilrk Borcu 1 
ır 

., ., III 
Ergani A B. C. 
Sivas - Erzurum l .. " il 

Satı t 

634,-
126.-
93,-
84.-
23.-
93,-
16.-
53.-

166,-
196.-
84,-
24.-
30.-
23,-
24 -
25,-
34-,3 _ 
!172.-

244.-

634,50 
12,03,-
0,7!1,15 

10,07,42 
4,70,50 
2,43,17 

63.10,14 
l,16.75 

19,16,70 
4,19,-
1,97.-
3.Q6.20 
6,19,67 

15.-
9 90 
Q QO 

26.20 
42,-
16,-
18.-
9.30 

12,50 
10,75 
81,-
26.-
3,60 

22.50 
20,65 
21,05 
97,-

100.-
100,-

M' sır foltvlllerl 

111111' 1 

1908 ır 

1911 ııı 

Taltvilôt 
Rıhtım 
Anadolu I ve II 

107.-
98,-

m 
Anadolu Milmcssil 

108,-
99,-

10 2~ 
46,45 
47,50 

· 47 ,65 

Belediye memurlarının devamı 
Belediye erkan ve memurlarından 

bir kısmının sabahları vazifelerine 

gelip yoklama jurnallarını imzaladı~ 

• Miltt Mudafaa Vekileti fen ve un'11t 
ıubesi umum mlidıirlüğunde Almarıkari bl-
11ek cfer takımları eks itmesi. 

• Ankara nümune hastanesinde eczayi 
tıbbiye, lbtik malzeme, katküt, ipek iplik, 
lokoplast ekıılltmesi. 

• Orman alım satım komısyonunda Bel tan sonra başka yerlere gittik)eri 
grat ormanında mevcut satılacak 300 metro 
mikibı meııe a acı artırması. yapılan kontrollardan anlaşılmıştır, 

* İzmir ceza evi mildürlüiünde İzmir ce 
ıa evi mahkum ve mevkuflarına ekmek ıh
tiyacı ekailtmcsi. 

• Malatya beledlye dairesinde, belediye 
dairesi intaıtı. 

• Kadıkby vakıflar direktörlüeünde Çu-
bukluda kiraya verilecek vakıf çayır kahve 
cillği artırması. 

• Ankarada Cümhurlyet Halk Fırkası 

Genel Sekreterlii\nde satın almacak sinema 
ınakirıeleri ve ııair malı.eme eksiltmesi. 
* Varı villyeti valılitinde vllfi.yette ya -

pılacak 250 ı;öçmcn evi inşaatı. 
• Menemen belediye dairesınde ııchre isa 

le edilecek ı;uyun proje ve keşıf evrakmm 
tanzimi. 

• Ankarada Nafıa Vek&.letl malzeme ek
siltme komiıyonunda çelik boru. brldli vo
lanlı vana ve bir adet klapenin rokor ek • 

• Ankara Mılli Mıidafaa Vekaleti satm bunun üzerine belediye reisi , dün da

alma komisyonunda Cebeci hastanesi da- ire ve şubelere gönderdiği bir emirde 

hili kııımı inşaatı. badema sabahtan ak.~ama kadar va
* İstanbul deniz ticaret mUdürlıicünde 

200 adet sandalye 
• İktisat Veklleti ôlc;Uler ve barlar di

rektorhiiıinde mİltenavib cereyan sayaçla
rı ayar masası ekııltmcsi. 

• Tekirdağı asken satınalma komisyo -
rıunda topçu alay dahili elektnk tesisau ek 
ıiltmesi. 

• Selimiye askeri satmalma komisyonun 
da Haydarpaoa hastanesi iı;in 3000 kilo sa 
deyağı eksiltmcıi. 

• Istanbulda vakıflar dircktörluğıinde 

imarete !uzumu olan sabun. soğan, salça, 
nohut, kuru fasulye, pirinç zeytinyaiı el~

siltmesi. 

zifelerinde bulunmıyan memurların 

sicillerine işnret yap1larnk bunların 

terfi ve kıdem haklarından mahrum 

edileceği bildirilmiştir. 

Müfettişler bu hususu sık sık kon-

trol edeceklerdir. 

Yahudilerin boykotu 
Londrn, 13 (Tan) - Cenevrede 

toplanmış olan dUnya muscviler kon 

gresi, Alman mallarına karşı boy -
kot yapmağı kararlaştırmıştır. 

ıiluneai. 
• Gıimrlik muhafaza ı:cnel komutanlıiı 18 Ağuıtoı Salı 

İstanbul satınalma komisyonunrlıı çul. ar- • btanbul Komutanlıiı ı;atınalma Komiı 

Bu kararın tatbiki için bütUn dün 

ya musevilerinin müznherctine mü 

racaat edilmiştir. 
yonunda 50 kilo andeyaiı ek11ltmeli • pa cuvah, saman hararı, saman kalburu, 

arpa kalburu ekailtmeıi. * Gumrlık Muhafaza Genel Komutanlığı da 350 bin kilo yulaf. . btanbul ııatınalma komi5yonunda 525 eğer * Gelibolu il ıyılı jndarına mektebi mu-
17 Ağustos Pazarteıi t.akımı ek iltmesi. bayan komls7onunda ııabun, gaz, sadeyağı, 

Nafıa Vekfi.leti 501e ve köprüler reis- • Maliye Vekfi.leti levazım mudilrlıitü ek kuru ıoğan, kuru fasulye, makarna, irmik 
lifinde Ayvalık - 1ımir yolu lızerinde yapı· 11iltme komisyonunda Dolmabahçede mali- ve sair erzak ekııiltmesi. 
lacak Altınova ve Urfa • Diyarbeklr yolu ye evrakı matbua anbarmdan lstanbul pa- • Tahlisiye umum miıdurlıiğü satınalma 
üzerinde yapılacak Hacı Kimi! beton arme ket postahancsine ronderilecek evrakı mat komisyonunda 20 ton motorin ve iki ton 
köprüleri irıfaatı ekıtltmesl. bua pakelcrinin nakliyesi. dlzel yağı ckslltmc&l. 

• Ankara Sumerbınk umum mUdilrlü· • lsunbul ııahil sıhhiye merkezi satma!- • Kabata•ta inhisarlar levazım şubesi a-
tiınde Za~ranboluda Karabuk civarında ku ma komisyonunda milstahkemler için maa lan satım komisyonunda tütün kıymaya 
rulacak demjr fabrikasma ait ikametııih kasket 168 takım yazlık ve kıulık elbise ve mhsus havan biçağı. 
temelleri ve temelden yukarı kısımları ek- 168 çift fotin ekıiltmcsl. • lstanbul &:ümrükleri utıı iıleri müdilr 
ıiltmeı;i, * Belediye daimi encumeninde Beyoğlu lliftinde satılacak toz ıeker artırmasL 

• Ankarada devlet demiryolları ve liman 37 inci ilk mektep tamiratı, Karaaiaç mil- • Jandarma eenel komutanlığı Ankara 
]arı fıletme umum mudUr!Utii pul dairesin essesatı için senelik kırtasiye lcvazmıı ku- ııatınalma komisyonunda 521700 adet mıh. 
de 400 ton yerli kok kömürü ve Haydar- ru ot, saman ve yulaf eksiltmesi. * Çorlu satınalma komiıyonunda 40 bin 
paoa istasyonunda birinci iıletme komisyo • lstanbul milli emlak mudıir!Uğünde sa kilo patates 
nunda telefon kablosu, pirinç çubuk, goıta- tılık emlik ve arsa artırması. • lstanbul defterdarlığında kiraya veri -

1ı, tuz ruhu, trikloretil ve aaf amonyak • Edremit Tümen satınalma komisyp - lecek Kuzguncukta, Kasımpaşada, Beyoi-
ıkıilmesi. nunda 625 ton arpa eksiltmesi. !unda ve Yedikulede dlikklinlar artırması. 

• Maliye Veklleti leva:mn komisyonun- • Izınır müstahkem mevkii satmalma • Istanbul vakıflar direktörliliünde n -
4a 10 bın metro kanaviçe. komisyonunda 43050 kilo sadeyağı. tılacak Abdliuelim tekkesi enkazının ıırtır-

* Kırklarclı ukcrl aatmalma komisvo - • Canakkalc Tum ıatmalm komisyonun ması. 

Yelken yarı,larında Star sınıfı yarıtındaki mevkiimiz, evvelce 
bildirdiğim gibi, 11 inci değil 8 incidir. Türk sporcuları bura-
dan ayın 18 inde hareket edeceklerdir. B. FELEK 

Müsabakaların neticeleri 
Bcrlin, 13 (A.A.) - 4x100 metre 

se>rbcst yüzme bayrak yarışı: Kadın 
!ar. 

Birinci seri: · 
Birinci: Amerika, ·1 dakika 47 1-10 
1kinci: lngiltere, 4 dakika 47 2-10 
Üçüncü: Kanada 4 dakika 49 7-10 
Macaristan: 4 dakika 50 6-10 
İkinci seri: 

Birinci: .F'elemenk, 4 dakika 381-10 
İkinci Almanya, 4 dakika 40 5-10 
Üçüncü: Danimarka, 4 dakika 46 

2-10. 
Japonya ile Avusturya tasfiyeye 

uğramışlardır. Yukarıda isimleri ya
zılan yedi millet, 14 Ağustosta yani 
yarın final için karşılacaklardır. 

Su toım miisahakalarınm dömi fi
nallerine l<alıuılar: 

Birinci grup: Macaristan - Belçi • 

ka. 
İkinci grup: Almanya - Fransa. 

Gruenau kUrck yarı~lnrı: 
İki çifte, dünmeııci ile, birinci seri: 

Birinci, Almanya, ikinci: İtalya, ü

çüncü: Macaristan, dördüncü: Lehis
tan, beşinci: Amerika, altıncı: Bre

zilya. 
İkinci 
Birinci: Fransa, ıKıncı: uaıılmar

ka, Uçüncilr. İsviçre, Dördüncü: Yu
goslavya, beşinci: Japonya. 

Çifte (Sculls). 
Birinci seri: 

Zehctmaier (Avusturya) ya galip ı 
gelmiştir. 

Despeaux (Fransa), sayı hesabile 1 

Bregliano (Uruguay) a galip gelmiş
tir. 

Olimpiyat basketbol maçlarının ne 
ticeleri 

Birinci grup: 
Amerika, 56 • 23, Filıpp1ne galip 

gelmiştir. 

.Meksika, 37 - 17, ltaıyaya galip 
gelmiştir. 

Peru statta ispatı vücut etmedi
ğinden Lehistan hükmen galip ilan 
edilmiştir. 

Kanada, 41 - 21 Uruguaya galip 
gelmiştir. 

Bugün Amerika ile Meksika ve Ka 
nada ile Lehistan karşıla§acaklardır. 

Bugünkü iki müsabakanın galiple
ri, altın ve gümüş madalyaları almak 
için final maçını yapacaklar, mağ
luplar da bronz madalya için çarpı
şacaklardır. 

Berlin, 13 (A. A.) - Olimpiyat 
stadında seksen binden fazla seyirci 
bulunduğu halde Amerikan olimpi
yat takımı ile Amerikan şampiyon 

takımı arasında bir bezbol maçı ya
pılmış ve bUyük bir muvaffakıyet 

kazanmıştır. 

Birinci haft.ıı.ymda olimpiyat takı
mı 3 - 2 galip mevkiinde geliyordu, 
fakat maçı 6 • 5 şampiyon takım ka
zanmıştır. 

Jimnn"tik eg:1:erı.izleri finall: Ka. -
Birinci: Fransa, ikinci: Lehistan, 

üı.;üncü: Macaristan, dördUncü: A vus 
turaly • be§inci: Anı ·rika, altıncı: dın ekiı>leri neticeler: 

Çekoslovakya. B irinci: Almanya, 506 puan 1-2. 
Birinci: Almanya, ikinci: Ingiltere İkinci: Çekoslovakya, 503 puan 60 

üçüncü: İsviçre, dördUncü: Yugoslav Üçüncü: Macaristan, 499.40. 
ya, beşinci: Avusturya, altıncı: Bre- Dördüncü: Yugoslavya, 485,60 
zilya. Kadın ekiplerinin en iyi altı atleti 

Dört çifte, dümensiz: Birinci seri. tarafından yapılan jimnastik egzer -
Birinci: Almanya, ikinci: Avustur sizlerinin nihayetinde elde edilen 

ya, üçüncü: Danimnrka, dördüncü : netice: 
Macaristan, beoinci: Amerika. Birinci: Almanya, 506 puan 1 -2, 

İkinci seri: lkinci: Çekoslovakya, 503.60 

Birinci: İsviçre, ikinci: İngiltere, Üçüncü: Macaristan, 499. 
üc,:üncü: ltalya, dördüncü: :relemenk. ' l•'utbol mfümbakalıırı: 

Sldff yarışlt\n: Norveç takunı 3 - 2 Lehistan ta-

Birinci seri: 

Samsun, (Tan) - Uzel biçki dikli 

yurdu üçüncü sergisini açmıgtır. A -

çılma töreninde hUkflmet erklnı vt 

§ehrin ileri gelenleri hazır bulunm·ıt 

!ardır. Sergi, heyeti umumiyesi iUba• 

rile çok güzeldir. Yukarıki reaim, aet 

giden bir köşeyi gösteriyor. 

kımını yenmiştir. tık haftaymdl 

vaziyet 2 - 2 berabere idi. 

100 metre ınrt üstü (Kadınlar). 

Birinci: Seuff (Felemenk) Olimpi

yat şampiyonu. 1 dakika 18 9-10. 
İkincf: Mastenbroek (Felemenk), 

1 19 2-10, üçüııcU: Bridges (Amr 
rika) 1 19 4-10. 

Basketbol: 
Amerika, 25 - 10 Mekııılkaya gali 

gelmiştir. Kanada, 42 - 15 Lehist 

galip gelmiştir. 

Hokey müsabaJfalan: 

Macaristan l • O Belçikayı 

miştir. 

Efganistan 3 - O Amerikayı y 

miştir. Japonya, Danimarkayı 4 - 1 
mağlup etmiştir. 

Peru takımının vaziyeti 
Berlin1 13 (A. A.) - Berlind. 

Peru elçisinin mUdahalesi üzertti 

olimpiyatlardaki Peru takımı, » 
manyayı terketmemeğe ve oyunlar' 

sonuna kadar Berlinde kalmaya ki' 
rar vermiştir. 

Birinci: Avusturya, ikinci: Norveç, 
üçüncü: J<"'elemen\(, dördtincU: Cenu -
bi Afrika. 

lkinci seri: 
Müsabaka imtihanı 

Birinci: Amerika. ikinci: ıtaıya, U

çUncü: Felemenk, dördüncü: Cenubi 
Amerika. 

ÜçilncU seri: 

Birinci: Arjantin, ikinci: Çekoslo
vakya. UçüneU: Fransa. 

Dördüncü seri: 
Birinci: Kanada, ikinci: Avustural 

ay, üçtincti: Brezilya, dördüncü: Ürü 
ge. 

Sekiz ~ifte: Birlnri seri: 
Birinci: Amerika, ikinci: İngiltere, • 

UçU~cU: Fransa, dördüncü: Japonya, 
beşınci: Çekoslovakya. 

İkinci seri: 

• ~iri.~ci: Macaristan, ikinci: İtalya, 
Ucuncu: Kanada. dördüncü: Avust11-

ralya, beşinci: Brezilya. 
Üçüncü seri: 

Birinci: İsviçre, ikinci: Almanya, 

ilçtincü: Yugoslavyn, dördüncü: Da
nimarka. 

Tü~· ı,iklet: 

Kaiscr (Alman) Lopez <Şili) yi, 
ilçüncü ravntta nakavt etmek sureti
le yenmiştir. 

Hafif ~ıklet: • • ..., ww 

Oliverra (Arajntin), sayı hesabiyle 
(Fisher) Yeni Zelandaya. galip. 

Sinek sıklet: 
Rodriguez (Peru) ispatı vücut et

mediğinden Tricancio (Üruguay) hük 
men galip iian edilmiştir. 

Carlo Mango (Arjantin) sayı he
sabiyle Makano (Japon) a galip. 

Tük sıklet: 

Casanova (Arjantin) Karlsson 
(Finlandiya) ya sayı hesabiyle galip 
gelmiştir. 

Orta sıklet: 
Villareal (Arjantin) sayı hesabile 

ıstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındart 
Odamız Sanayi şubesinde ihdas edilen iki memuri• 

yete talip olup 5 Ağuıtoı 936 tarihine kadar kayıtla-
rını icra ettirmiş olanların, imtihanları yapılmak üze" 
re 20 Ağustos 936 perşembe günü saat dokuz buçukta 
Odada hazır bulunmaları. 

Türkiye için yegane mümessili BOURLA BlRADEH.LER ve şsi· 
İstanbul· Ankara. İzmir 
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lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

Harp Akademisi eratı için 
20 ton sığır eti 17 Ağustos 
935 pazartesi günü saat 15 
de Tophanede Satınalma 
l<onıisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be
deli 6300 liradır. İlk temi
natı 4 72 buçuk liradır. Şart
tıanıesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saat
ten bir saat evvel kanuni ve
Sikalarile teklif mektubları
nı komisyona vermeleri. 

(59) (4348) 501 

İstanbul 7 inci icra memurluğun
dan: Fehmiye birinci derecede ipo
tek olup Hüseyinin uhdei tasarru
funda bulunan Tophanede Kılıç Ali 
~<ı§a mahallesinde medrese ve 
l\ıhç Ali paşa sokağında es
ki 44 ve 44 milkerrer 44 mUkerrere 
44 nıUkerrer yeni 1S4, 186, 1-186 
lta.rgir kayden dilkkanla bir evin ya
tısı (halen knrgir hanenin yarısı) 
deYnin ademi tediyesi hasebile açık 
arttırmaya vazedilmiştir. 

T A N 

~stanouı Gayramübadiller Komisyonundan: 

iZMiR SATIŞI 
D. ·z..to. Senıti ve nıahallcsi Sokağı Emldk No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

tnulıanıme>ı R . 

873 Bornova Çingene mezarlığı 18 18906 metre murabbaı 1680 T. L. 
bağın 4/ 5 His. 

474 Kareıyaka Tu. un Menemen Cad. No. taj 173 14:53,50 metre 1500 
" 

murabbaı arsa 
719 Buca Mecidiye Forbes Caddesi 7956,56 metre 1800 

" 
murabbaı tarla 

688 
" 

Aşağı mahalle HükOmt Cad. 19 3218,94 metre 1500 
" 

murabbaı arda 
883 Karşıyaka Turan Menemen Caddesi E.47 2911 metre murabbaı 4800 ,, 

No. taj 236 banyolu divarlı arsa . 
466 Darağaç Paralı köprü Selamet 140fl,97 nıetre 3600 

" 
murabbaı arsa 

857 Tepecik Arslanlar E. 24-26 673.36 metre murabbaı 1800 ., 
No.taj 26-28 fırın ve hamam arsa-

larmın 7 ; 36 His. 
534 Darağaç Paralı köpril Cad. E.1111119 4502,70 metre murabbaı 4500 

" No. taj 87 / S!l un fnbrikasınm 1/6 His. 
667 Buca Aşağı !stasyon Cad. E. 21 Hane 10000 • 

No. taj 57/81 
Şimdi 59 

456 İkinci Kordon E. 422 Hane 17500 
" No.taj 162 

i liududu: Tapu kaydına nazaran Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller kapalı zarf tusulile on gün mUddetle satışa çıkarılmıştır. lhalele
- bir tarafı tarikiam arka tarafı Kılıç 

1 

ri 27-8-936 Perşembe günü saat 16 da İzmir Milli Emlak dairesinde yapılacaktır. Satış münhasıran gnyrlmü
e .\.ıi Paşa camii meşruta arsası, sağ badi! bonosiledir. 

taraf Hacı Halil efendi kerimesi Zey ·-------------------------------------ş ııep nıazası sol taraf tarik ile mah-
• duttur. • • 

r b.Mesahası: 26 metro murabbaıdır. Üsküdar K.ız San'at Okulu 
~Vsafı: Zemin kat: zemini çimento 
BapJı bir ufak antre Uzerinde iç içe oı·rekto•• rıu•• gy u•• nden .• 
geçilir bir mutbah ve bir oda. • nirtncı kat: Bir sofa Uzerinde iki 15-8-936 dan başlıyarak Okula yatılı ve gündüzlü ta-
Oda bir hala. lebe alınacaktır. Okula ilk ve orta okullardan mezun olan 

1• lt İkinci katta.: Merdiven başında lar alınır. tık okulu bitirenler için tahsil müddeti beş sene 

b~P~~~ı~: ~:~~!:n "~:;~:: ~~ ~~~ orta okulu bitirenler için iki senedir. Yatılı ücreti 3 parti-
lı ~ık mahalli vardır. Altında kargir de alınmak üzere 200 liradır. İşyar çocuklarından 7o 1 O 

apısı olan ve bodrum katında bir ve kardeş talebeden 15 eksik alınır. Yazılmak için pa -
~a nıevcut olup zemini tahta döşe- zartesi ve perşembe günleri 9 dan beşe kadar okula baş
d dlr. Elektrik ve terkos tesisatı var- vurmaları. ( 3 4 5) 
~n~Mmaltk~ p~~rcl~id~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~r Parmaklıklı \'e birinci kattan i-

• v aten cephede kamilen şahnişiyc 
b~:ııt katta. demir parmaklıklı bir 
ah 0tı. Vardır. Merdiven döşemeleri 
ha §aptır. Tamamının kıymeti mu

nınıencsl (1900) llrndır. Arttırma 
Peşilldir. Arttırmaya iştirak edecek 

' llı?şterilerin kıymeti muhamminenin 
~ıde yedi buçuk nispetinde pey ak
~esi veya milli bir bankanın teminat 
deektubunu hô.mil olmaları icap e -

~ '1 ~· Müterakim vergi tanzifat, ten-
lt ?Ye ve vakıf borçları borçluya a

·' ta tt:· .Arttırma şartnamesi 1 - 9 - 936 
I• l'ihıne müsadif sah günü dairede 
ı1I :a~~i mahsusuna talik edilecektir, 
_, tıe tine~ arttırması 22 - 9 • 936 tarihi

lt tnUsadif salı gUnU dairemizde sa
b~4. ten 16 ya kadar icra edilecek 
l'ı:ı cı arttırmada. bedel, kıymeti 
~h~menenin yüzde 75 ini bulduğu 
ile dırde Uste bırakılır, aksi takdir
~~~ art.tıranın taahhüdü baki kal
lenı üzere arttırma. 15 gün daha 
l:tlU dit edilerek 7 • 10 - 936 tarihine 
l6 

98.dif çarşamba günü saat 14 teh 
~ l'a kadar dairede yapılacak ikin
~tnına neticesinde en çok arttı
~o Ustünde bırakılacaktır. 2001 
cı · lu icra. ve iflas kanununun 126n
'lc:~a~desine tevfikan haklan tapu 
~ erue sabit olmıyan ipotekli ala
ftıt ara diğer alakadarJarm ve irti
"t h hak~ı sah.iplerinin bu hakla~ı 
~la.ıı U,S~ile faız ve masarife daır 
~1ddıalarını ilan tarihinden iti
h!~ı .20 gUn zarfında evrakı mUs
~ ~l'ile birlikte dairemize bildirme
ttllu İlzınıdır. Aksi takdirde haklan 
~eı:cillerile sabit olmıyanlar satış 
~la.r- in paylaşmasında hariç ka -
"t · t!Uterakim vergi, tenviriye 
l\~Zifiyeden ibaret olan belediye 
~tdec:ı u ve vakıf icaresl bedeli rnliza
l:tt l en t~nzil olunur. 20 senelik va
!tttı- Ca.resı taviz bedeli müşteriye a
tı~t'~J<iaha fazla malfımat almak is
llıe.,.c erın 936 - 251 No. lu dosyada 
lt~dı~·t CVrak ve mahallen hnciz ve 
~akı1a~et raporunu görUp anlı~ 
~lan olunur. (24973) 

~~~~uı UçUncü icra mcmurlu
~11111 • Mahcuz ve paraya çevril. 
3e ~karar verilen ev eşyası 18-8 

li ~n i ~ine nıUsadif salı günU saat 
l'lıı~ı Ubaren Kartal çarşısında bi
~~llJ.d.a.çık arttırma suretiyle satıla-
~C an kı . . . 
~~e Ynıetı muhammenesının 

~de i~~~iş beşini bulmadığı tak
la. tllnu cı arttırması 21 _ 8 - 36 cu
e ~atınd a:vni mahal ve saatte satı-

tı ~a~ır a: talip olanların mahallin -
~tıa:-1 • Ulunacak memuruna müra

ılan olunur. (24370) 

Ankara Belediye Reisliği·nden 
1 - Su İdaresi için alınacak Font boru ve ek parçala-· 

rı 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 412.50 liradır. . 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işle

ri kalemine ve isteklilerin de 2 S Ağustos 9 3 6 cuma günü 
saat dokuz buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. 

5 - Eksiltme o gün saat on buçukta Encümende yapı-
lacaktır. ( 4509 718 

lstanbul Vilayetinden: 
9 3 6 mali yılı içinde çalıştırılacak olan bedeni yol mu

kelleflerinin Sonbahar devresine ayrılanların 15 Eylül 
936 ve İlkbahar devresine ayrılanların da 15 Nisan 937 
tarihlerinden iti haren hangi günlerde ve hangi yollarda 
çalıştırılacaklarına dair olan defterleri kaza kaymakam -
larına gönderilmiş olduğundan bedeni mükellefiyetle ala 
kadar olan bütün yol mükelleflerinin mensup oldukları 
mahalle mümessilliklerile köy ihtiyar heyetlerine müra -
caatla hangi yolda ve hangi günde mükellefiyetlerini ya
pacaklarını anlıyarak nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte 
muayyen olan günlerde çalışacakları yolda Nafıa Fen me 
murlarına müracaat eylemeleri. 

lstanbul Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

768 

İsf·anbul ceza ve tevkif evleri için satın alınacak 44000 
kilo Rumeli meşe mangal kömürü ile 140500 kilo muhte
lifülcins odun ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. Kömürün 
muhammen bedeli 121 O lira olup muvakkat teminatı 
(Yl) liradır. Odunun muhammen kıymeti ·1053 lira 75 
kuruş olup muvakkat teminatı 79 lira 3 kuruştur. Şart
nameyı görmek istiyenler tatil zamanlarından maada 
hergün Adliye Levazım kaleminde görebilirler. Eksilt -
menin 31-8-936 Pazartesi günü saat on beşte 1stanbulda 
Yeni Postane binasında adlive levazım kaleminde yapıla
cağı i1an olunur. (367) 

Ankara Bel_ediye Reisliğinden 
1 - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir boru, 

dirsek, rakor ve saire on be~ gün müddetle kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2 2 5 9 8 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1695 liradır. 
4 - Miktar ve şeraitnamesini görmek istiyenler her

gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin 21 Ağustos 9 3 6 
cuma günü saat dokuz buçuğa kadar teminatlariyle bir -
likte teklif mektuplarını Belediye Encümenine verme -
!eri. ( 4508) 712 

l lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı llônları 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıt'atının 43050 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 18 
Ağustos 936 Salı günü saat 
16,30 da İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mevki Satınal
ma komisyonunda yapı
lacaktır. Beher kilo sade yağ 
için 79 kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir. İlk teminatı 2550 
lira 72 kuruştur. Şartname 
sureti 170 kuruş mukabilin
de komisyondan alınabi
lir. İstekliler Ticaret Oda
sında kayıtlı olduklarına 

1

• dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. Eksilt
meye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartname

sinde yazılı vesikalarla te
minat ve teklif mektublarmı 
ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona ver
miş bulunacaklardır. ( 13 7) 

(1318) 497 .. 
Erzincanda bulunan tü

men hayvanatmm ihtiyacı 
için 824480 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur.Muhammen bedel 3 71 Ol 
lira 60 kuruştur. İlk temina
tı 2 7 82 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi Erzincanda Sa
tınalma Komisyonundan 
185 kuruş mukabilinde ve
rilir. Kapalı zarfla ihalesi 
20-8-936 perşembe günü 
saat 9 da Tümen Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesinin dördüncü 
maddesi mucibince teklif 
mektublarını ihale günün-
den bir saat evveline kadar 
Tümen Satınalma komisyo
nuna vereceklerdir. ( 138) 

(4350) 502 

ZAYİ - 45 inci ilkmcktepten al
dığım şehadetnameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hlikmU yoktur. 

59 Müştak 

ZA Yt. - Adapazar Türk Ticaret 
Bankasının İstanbul fUbcsindeki 13· 
8-3:5 tarih ve 2544 numaralı bonolu 
vadeli tevdiatıma ait S632 numaralı 
makbuzu zayi ettiğimden hükmü ol-
madığını ilan eylerim. Şevket 

ZA Y1 - Asker tezkeremi zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü kalmamıştır. Unkapanı 
Ayazına caddesi 285 DivrikJi Zeki 

" 
Siyasal Bilgiler Okuluna 

Girme Şartları 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okula namzet kaydına 17 Ağustos 936 da başlana .. 
caktır. Girmek için liseyi bitirmiş ve olgunluk imtihanı· 
m vermiş olmak lazımdır. Bu şartı haiz olanlardan ya -
pılacak müsabaka imtihanında muvaffak olanlar parasız 
yatılı olarak alınacaktır. Nmzet kaydi İstanbulda Yıldız 
da siyasal bilgiler okulunda, Ankarada siyasal bilgiler 
okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretiyle Dil
Tarih Fakültesinde yapılır. Müsabaka imtihanı ayni za
manda hem İstanbulda hem Ankarada yapılacaktır. Ka
yıt olunmak ve fazla malumat almak için 17 Ağustos 
936 dan itibaren her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 
15,5 kadar okula Ankarada Dil - Tarih Fakültesine mü
racaat edilmesi. ( 4502) 

Erzincan Seroni Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Serem müessesesi için 6 beygir kuvvetinde 
bir motör alınacaktır. Motör bu altı beygir kuvvetini as -
gari bir masrafla "saatte beygir başına takribi 300 gram 
petrol,. ve az bir kudret sarfile temin edecektir. 

Yüksek tevettürlü manyatolu olacaktır. Altı beygir 
kuvvetini indirip çıkaracak yani istenildiö-i vakit motör 
üç beygir veya küsuru ile çalıştırılabilecek. Regülatörlü 
olacaktır Tahmin edilen muvakkat teminatı 3 7 lira 5 O 
kuruştur. Şartnamesi İstanbul baytar direktörlüğünde 
ve Erzincan serom müessesesidir. İhalesi Erzincanda be
lediye dairesinde 28 Ağustos 936 tarihinde saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlcr zib ı!dilen daire 
lere müracaatları iian olunur. ( 34 4) 

Samsun Valilir·iııden: 
u 

Eksiltmeye konulan iş: "Samsun merkezinde n1evcut 
kargir bina üzerine yeniden yapı.u ı.c..Lak iık ıncktcp ile 
Havza ve Ladik kazalarında) ı..:ıı.d ... n yapı.11 ı:acak ilk n1ek 
tep binaları.,, 

1 - Samsun Merkezindeki nıck~"'P binasının keşfi 
23377 lira 93 kuruş ve Havza n.<..k ı. ... ...,ırıin 17662 lira 21 
kuruş ve Ladik mektebinin kcşf ı ı 7 Cı62 lira 21 kuruş ol -
mak üzere her üç mektep binasının keşifleri tutarı 58702 
lira 35 kuruştur. Ve bu üç mek .. cp ~aı ı.ııamelcıi darieşin -
de birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4185 liradır. 
3 - !hale Ağustosun 31 ınci pazartesi günü saat 16 

da vilayet daimı encunıc:nınde kapan .ı'"1 i u8uıue yapua 
caktır. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel inıza mııka
bilinde Encümen Reisliğine teslim ediln1iş olacaktır. Pos 
tadaki gecikmeler kabul edılmez. ' 

S - Bu işe aid evrak şun1ardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif hülasa cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri genel şan r~· 
D - Fennı şartname 
E - Mukavele projesi 
F-Projeler 
İstiyenler bu evrakı vilayet ve,; Ankara, İstanbul ve İz

mir vilayetleri Nafıa fy'Iüdürlüklcrinde görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyen]er muvakkat teminat 

makbuz veya mektupla. birlikte aşağıdaki ve::;ikaları ka
palı zarf içerisine kaymağa mecbw·durlar. 

A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesika 

B - Bu işleri yapabilccek1erine dair Nafıa Vekale -
tinden alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Eksiltme ve ihale muamelesi (2490) sayılı "artır
ma eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine göredir. 

(4500) 

lrı anbul Vakı11ar üırekıör üöü ııanıarı 

Değeri Pey akçesi 
Lira K. Lira K. 
1 3 3 O O O 9 9 7 S Arsa ( 1 1 5 5) 
Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Nuruosmani -

ye caddesinde eski 24 yeni 22 Nr: lı 332,5 metro murab
baındaki Mollafenari camii arsasının tamamı 1 5 gün 
müddetle açık artırmaya çtkarılmıştır. İhalesi 17-8-936 
pazartesi günü saat 15 te komisyonda yapılacaktır. İstek
lilerin mahlUJat kalemine gelmeleri. ( 4380) 

lstanbul Deniz Tıcareti 
Müdür'üğünden: 

Mülhakat limanları için nümunesi veçhile 200 sandal
ye pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 190 liradır. Te -
minatı muvakkata 14 lira 25 kuruştur. Taliplerin mak -
buzlarile birlikte 17-8-936 pazartesi günü saat 14 te Ga -
latada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasındaki komisyon~ 
ve şartnameyi görmek üzere idare şubesine müracaatları 
ilan olunur. (285) 
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PASLAnMAZ HASAn TIRAŞ BIÇAGI 
DünyaCla mevcut bütün trat bıça:klarının en mükemmelidir. 100 
defa tra.t eder. PASLANMAZ HASA'.N TRAŞ BIÇAGINDAN 
daha mükemmelini bulana buzu r ve rahatla 

1000 LiRA VERiRiM 

Paslanmaz Yeni 

HASAN 
TIRAŞ HIÇAGI 

keskin, çok hassas olup ne'e ve tatlılıkla 100 DEFA Trat Eder. 

BU AKŞAM 

Harbiyede B E L V Ü Bahçesinde 

Mevcud programa ilaveten 

MELiKE CEMAL 
HAZIM KARAGÖZ 

Hariçten meze getirilebilir. Telefon: ~9091 
s~ı~eru~~e~~m~~~i~biili~k~in~~~~------------------~------

- Küçük Çiftlik Parkı maz. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ismine ve markasına dik· 

kat. Sakalı yumu.ak olaınlar için Paslanmaz Hasan Traf bıçağı. 
nı kaynar suda birkaç dakika bıraktıktan sonra trat olmalı

dır. Adedi 6, 10 adedi 50 kuru.a. 
Hasan deopsu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

SIHHi Balsamin Kremi 

,, , _. # 

GUlELLIGIN 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremlerifilr. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve hu· 
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

içllı pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsanıin acıbadem 

gündüz için · 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhb.i krem
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

1lALt TASFİYEDE 

"Türk ..: Petrol,, 
Limited Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 

ikinci ilan , 
Unvanı yukarda yazılı Şirketin 

tasfiyesine şirket hissedarları tara
fından karar verilmiştir. 

KASA, 
BANKA Olur. -- -c--

Bugünkü KUMBARA Varın 
•• 

Her ne suretle olursa olsun mez
kur şirketten alacak iQ,diasında bu
lunanların Ticaret kanununun 444. 
neli maddesine tevfikan bir sene zar
fında tatil günlerinden ma•da her 
gün mesai saatlerinde Galata'da 
Voyvoda Caddesinde Asikürazioni 
Cenerali hanının 4 neli katında tas. 
fiye memurluğuna bizzat veya taah
hütlü mektupla müracaat ederek id· 
dialarını kaydettirmeleri ve bizzat 
müracaat edeceklerin vesikalarını 

birlikte getirmeleri ve yazı ile müra
caatta bulunacakların da ellerindeki 
vesikaların tarih ve numaralarını bil
dirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Obürgün 

C1LDIN1Z1 

Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi~ 

niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz 

ZA Y1 - 318 tarihitıde Mektebi 
Mülkiyeden aldığım şchadetnamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
Mahmut Ali Evronos 

1 ACjık eksiltme ilanı 
lstanbul ili Bayındırlık 

. Direktörlüğünden: 
2 0-8-9 3 6 tarih perşembe günü saat on buçukta 

İstanbul'da Vilayet Nafıa Müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında ( 4000) lira keşif bedelli Üsküdar Adliye 
binası tamiratı açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni 
şartnameleri proje, keşif hülasasile buna müteferri di
ğ_er evrak Nafıa Dairesinde (20) kuruş mukabilinde ve
rileC'ektir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. . 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğjna dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah
ı· .. itlik ve Ticaret Odası vesikalarile 20-8-936 perşembe 
günü saat on buçuğa kadar İstanbul Vilaveti Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. ( 4388) 577 

ISTAMBUL, Bey;ğhı , 
TOnıl mıyd•nt 12 No. lu. 

...,lllıumm zly.,ıt ıdlnlz ••Y• 
13 No.lu tarlfımlıl latıylnlr. 
Flyıtl.,ımtzd• bOyOk lınıllat. 

Ankara ve lzmirde nihayetsiz alkışlara mazhar olan 
Kıymetli muganniye 

Bayan M LLA · Dincses 
Bu kere sureti mahsusada İstanbula davet edilerek 15 
Ağustos Cumartesi gününden itibaren seanslarına 
Başlıyacaktır. 

Telefon: 41992 
24 Ağustos Pazartesi günü akşamıçok muhteşem bir sünnet düğünü 
tertip edilmiştir. Çocuklarını kaydettirmek istiyen velilerin şimdiden 

Müdiriyete müracaatları rica olu~ur. 

s 

Berlin Olimpiyatlarının 
milletler arası komitesi 

REM1NGTON RAND CO. 
Müessesesinin 

KAR DE 
sistemini tatbik etmiştir 

Çünkü 52 milletin 300.000 aza· 
sı ile iştirak ettiği böyle bir mu 
azzam teşkilatın idaresi ancak 
KARDEX ile kabildir. 
Türkiye için Acenta ve depozite! 

Sidney Novill ve $.sı halefi 
SlDNEY NOV1LL 

İstanbul 

Eksiltme ilanı 

ER N 
Umumi Müdürlüğünden 

1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sunğipek f abrİ" 
kamıza sahilden üç kilometro mesafede kain ılıcak su " 
Yunun kaptaj ve isalesi işi vahidi fiyat esasile eksiltme" 
ye çıkarılmıştır. İşin tahmin edilen bedeli 31.155,. lira" 
dır. 

2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Eksiltm~ şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Umumi şartname 
D) Hususi fenni şartname 
E) Silsilei fiyat cetveli 
F) Projeler . 
lstiyenler bu evrakı 1,60 lira bedel mukabilinde Arı" 

karada Sümer Bank Mamulat Şubesi Müdürlüğündeıı 
ve Sümer Bank İstanbul Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü saat 16 Jş 
Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğündeki KoınİI" 
yon huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 2337 lira muvakkat teminat vern1e" 
leri lazımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilit1 
edilen mahiyette bir işi muvaff akiyetle yaptıklarını te~" 
sik ederek eksiltme gününden üç gÜn evveline kadşl' 
Bankaya müracaatla beraberlerinde 25 kuru~luk pııl ge 
tirmek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar ve btJJlıJ 
teklif mektuplarına leff edeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saat " 
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank İstanbul Şube" 
sine makpuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde" 
rilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir saate~· 
veline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılrıılf 
bulunması şarttır. ....................... z;;ı 


