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Pr«ı, g (A.A.) - Eski ispanya 
tr.h Alf ons, Mctcmich Kont'unn 
llıaliktneainde oturduğu Kijnishart 
deniz kenan ıehrinden otomobille 
A11ustınyaya hareket etmi§tir. 
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kuponu 
Bu ıcupoodao yedisinJ birik• 

tiren okuyucumuı KURUN <!oa 
toruna kendinJ parasu muaye -

oe ettirebilir, 

................................................ 

ampivonu! Yaşar DUnva 
------~----------~------------------------------------------------------------~ 

Olimpiyatlarda 
ilk dünya şampiyonlu
ğunu dün kazandık 

8ugifrı şanlı balJrağımız şeref dıreğine çekilecek 

Yaşa Türk 
.., 

çocugu 
Bcıırlin, 9 <Olim

~>'atlan trt:.:ip eden 
'rltada§ımızdan) -
Siıc blitün Türklc
ti Çok memnun ede • 
tt1t, göğüslerini if • 
~rla kabarttıracak 
"it haber vermenin 
't.,inci içindeyim. 
r.:tb§ir ediyorum: 
"lllllcrdenberi kar • 
ltatna çıkan bütün 
~iplerinin sırtını ye 
te g • ti Ctiren Yaşar ( 61 
tı 10> bu akpm yap
~t •on güre§leri de 

tanarak dünya 
hJ?ıpiyonluğunu ka 

~dı. Yarm şanlı 
~rağımız yüzbin • 

e seyircinin hu • 
~ile Olimpiyat di· 
t'llne çekilecek, 

~~rs.uııu t • •ur. · Hapım 

~~ İçindeyiz. 
• • • 

~aıarın kendi sık 
de dünya ıam • 

~Onluğunu kazan • 
~ı fevkalade mü • 
~ı· bir hadisedir. 
bi •ıtıpiyatlar tari -
tıi llde ilk dünya pm 

ı/0nluğunu Türk • 61 kiloda dünya ıampiyonu Yaşar' ımız bugüne 
tc kaz:andrrmak _ .1 Serer· " • kadar k:ızandıgı madalyaları e 

Ol\ı ı .ı aıara nasıp 

.1ot. Bu itibarladeğerli güreşçimi -ı 
tın k".ız:andığı muvaffakiyetin manası 
~ lilmulü çok genittir. Bütün yurt • 

Çenakkale destanı 
ı... . leahraman Türk ordusu Trakyada 
~ladığı büyük manevralara devam 
)eerken ben de (Jlaluk Nihad) ın 
tılt ili çıkardığı (Çanakkale) destanını 
C\ llyorum. Bu destanı okurken yıllar 
\t ~apı kapı dola§ıp da, sıkı sıkı her 
l'e'tl.tı arayıp da bir türlü ele geçi
hernediği çok kıymetli bir şeyi hiç 
d~enmiyen bir zamanda kendi ken
~ bir gUn yol ti.stilnde gören bir 

rnın duygusu içinde bulunuyorum 
~ euyük harpte Çanakkale, mUtare
lıe e.ınilli mücadele! .. Bunlar insanlık 
~inin hiç bir zaman unutamıya
~d harikalardır. Türk milletini ye
li~ en tarihin en yüksek şeref mevkii
htiJetiren bu harikalar hakkında 

k bUytik eserler yazılıyordu. 
t-tn F'akat şimdiye kadar bu mevzula
diJcıı~Yecanlı bir destan diline nakle
~ı 6 1ni görememek içimizde bir 

l'an noktası teşkil ediyordu. 
litı/liatuk Nihad) ın (Çanakk&le) 
tıı.~ alıp da okuma.ğa başlayınca içi
biı- ~ki bu ıztırap üzerine birdenbirP. 
~,,.1 §U:a eli değdifini duydum ve 

tıdını 

ta~ları için olduğu gibi kendisi için de. 
KURUN - Genç güreşçiyi bütün 

varlığile kutlar (Sonu: Sa. ! Sil. 1) 

Almanyanın 
istedikreri 

ispanya tarafından kabul 
edilecek mi? 

Mussolininın bir dostu 
ispanyaya gitti 

Londra, 9 (A.A.) - Siyasi maha
fil bugün daha nikbin görünmektedir. 
Çünkü Alm.anyanın İspanyol işlerine 
müdahale edilmemesine dair olan iti 
llf ı kabul edeceğine ve Barselonda 
dört Almanın idam edilmesi dolayısi 
le yapmış olduğu teşebbüs üzerine 
Madrit hükUm.etinin Alman metaliba
tını tatmin edebilecek bir bale gelme 
sine intizar eyliyeceğine kani bulun
maktadır. 

Almanyanm vakayii tacil etmcğe 
kai.kışmasma pek az ihtimal verilmek 
tedir. 
TUNCADA ALMAN GEMİLERİNE 

MÜSAADE OLUNUYOR 
Londra, 9 (A.A.) - İngiltere ve 

Fransa hükumetleri, lapanyol harp ge 
~~lerinin Tuncadan geri çağınlmaları 
ıçın Madrit hükumeti nezdinde yeni
den bir teşebbüste bulunmağa karar 
vermişlerdir, 

Deniz yarışları gize- olda 
önderimiz yarış sahasını şereflendirdiler ve .. müsaUlu 

bakaları Başvekilimiz ve vekillerimizle takip . ettiler 
Dün büyük 

bir alaka u-
yandıran ya
rışlardan son 
ra gece Mo
da koyunda 
demir ti yen 
EGE vapu-
runda bir ba
Jo verilmiş ve 
sabana kadar 
eğJenilmiştir. 

Çok heye
canlı olan ya-
rışlara ait taf
silatı 3 üncü 
sayıfamızda 
bulacaksınız. 

Ulu önderimiz, Başbakanımız, Bakanlarla beraber 
Ertuğrul yatında 

Ordamazaa manevraları 
un ge e şi etli yağmur. altında harekata levam olun'du 

Milli Müdafaa Bak8d .ımız manevra sahasında 
Babaeski, 9 (Manevraları takibe 

giden arkadaşımızdan) - Merkez 
komutanı General Fehmi ve ordu er. 
k!nı tarafından dün Sirk~ci istasyo
nunda uğurlanan Mitli Müdafaa Ba 
kanı General Kazım Ozalp Alpulluda 
vali, belediye reisi, ordu namına 

yarbay Ismail Hakkı ve kalabalık bir 
halk tarafından karşılandı. 

Bugüne kadar yapılan bütün ha. 
dekAt hakkında Millt Müdafaa Ba. 
kanımıza yarbay lamail Hakkı tara
fından harita Uzerlnde malOmat V'. 
rildt ve Bakanımızla, karşıct giden 
heyet otomobillerle şehre geldiler. 

Şehirde General Kazım Ozalp, ba. 
şında bandonun bulunduğu kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılan. 
dı, Bakan köylülerle görüştü hatır 
larını sordu ve şeker vaziyeti hakkm. 
da. izahat istedi. 

Milli Müdafaa Bakanımız şehirde 
durmadan yirmi yedi kilometre uzak. 
tald karargahlardan birine hareket 
etti. 

DON G~EK1 :MANEVRA 

Akşam erkenden hava karardt, 
şimşekler çakmağa başladı. Manevra-
lara yine hazırlanılıyordu. . 

Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer 

komutanlar bütün sahayı baştan başa 
gezdiler. 

Saat 22 de şiddetli bir yağmur 
başladı. Bu sırada tayyareler manev
ra sahası Uzerlnde uçuşuyorlardı. 

İlk harekata başlıyanlar da onlar 
oldular. Bulutlar arasında §irngek 
yağdıran , bulutlarla rekabet ederce
sine yükselen Türk tayyareleri · istik 
haldeki harplerde görecekleri Ustüiı 
rolü burada pek Ma gösteriyorlardı. 

Karada da harekat başlamıştı. 
Tanklar ve zırhlı otomobiller tepeleri 
tırmanıyor, yU,zlerce karrıyon, b&.§tan 
başa otlarla örtülü olaralc, uker ~ı 
yordu. 

1 ... Sonu. Sa. 2 Sü. 4 > 

Cinı Londos galip! 
Yunan pehlivanı dün zorlu bir maçtan sonra 
Gürcü pehlivanı meşhur tayyare oyunile yendi 

~i~~ltlk Nihad) İngilizlerin Çanak 
~it sın destan yazdığını duyunca 
dı1tı tep sıralarında el yazısı ile çıkar
~1tk'11 (Anadolu) mecmuasının (Ça
llı.ış ate) ye mahsus sayısını hatırla
l'a) Ve bulmuş. Arkadaşı (Hilmi Zi
~ bu nın teşvikinden kuvvet alarak 
Qjl' dYUk gUnlerin kahnnanlıklarmı 
~ e.ıtan dili ite tesbite karar ver
~~b İşte şimdi (Çanakkale) adı 
~;-aııan bu eser o kararın bir ne-

Her iki hilkfımet, Almanyanın hal Cim Londosun ve rakibinin maç esnasında düştükleri iki telıllkell vaziyet (Yazısı 5 fnci sayıfada) 
ka :rardım etmekten ibaret olan inaa c • L d 

'2nl1-

Asım Ua 
~ Ba. .S BU.!) 

nt bır maksatla Tuncaya harp gemileri b k k 
g?nd~rmesine müsaade.edilmesi tale- ım on os aş a maç yapmıyaca 
bıni ısaf a karar vermışlerdlr. 

~~:;~~:!~~ai1~~~=~~~ı Yunan pehlivanile maçtan sonra enteressan 
netırıektedir. ,(Sonu Sa. 2 SU. 3) bir mülakat yaptık (Yazısı 5 inci ~yıfada}. 
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Olimpiyatlarda lÇanakkale destanı Almanyanın 
istedikleri .~NKARADAN (Usı yam l incide) 

DICER GOREŞLERIN NETiCELERi 
Arkada§Imızın gece yarısından son

ra aldığımız yukarıki telgrafından ev -
vcl bildirdiği ilk güreş haberlerine gö
re din öğleden evvel yapılan güreşler
de Çoban Mehmet serbest güreşlerde 

dünya ,ampiyonu olan rakibi Eston • 
yalı ile karşılaşmış, iyi güreş yaprmş 

fakat orada gruplara ayrılarak tarafgir
likler yapan hakemler tarafından hUk"
men mağlUp sayılmııtır. Bu karar halk 
tarafından protesto edilmiş, ıslıklar ça
lınmıı fakat hakem heyeti kararından 
dönmemiitir. Çoban da bu suretle tas
fiye edilmittir. 

Diğer sıkletlere ait kat'i neticeler
den ilAn edilenler şunlardır: 

Orta srl:let: Birinci: Joliansson (İs
veç), ikinci: Schweikert (Almanya), 
üçUncü: Palotas <Macaristan). 

Yan ~;;ır sıklette üçüncülük, gü • 
Tefçi Neo (Eetonyalı), ya aittir. Bi • 
rlnci ve ikinci henUz ilAn edilmemittir. 

Yaşar na•ıl güreşti 
Bertin, 9 (A.A.) - Anadola Ajan. 

81 hua1181 muhabirinden: 
Bu akpm Doyçland Hal'de yapıl. 

m19 olan Ktiretlerde Yaşarın 81 kilo 
ttly 81klet kategorisinde kazanmış ol. 
dala mamfaklyetle TUrk bayrağı_ 
mn .ihraS etmlf oldağu bir zafere '8· 
hlt otaak. 

:ttk ~rplf1llalardan sonra iç stl
""1 finale kalımı idi ve Yapr ra. 
klpJetlne faik bulunuyorda. Çftnkl 
Yqar, bUtttn bu çarpışmalarda yal. 
Dl& bir tek punn kaybetmit idi. Hal 
bôt ~11 Karlson, Uç Te FiıilandL 
ıah Relilll cJlrt puvan kaybetmftler
•ır. 

Rlnp enell Yqar ile Relml ~
kardılar. Çok ınlkemmel, krnetll, 
ve kıvrak bir atlet olan Finlandiyalı, 
Bu müsabakadan atıcak Yaşan tuşla 
yenmek ve ona üç fena puvan verdir. 
mek suretile muzaffer çıkabileceğine 
kani bulunuyordu. 

Bu sebepten dola71 daha baflan
gıçta.n itibarea aoa •.-ee• şlclctetli 
hücumlara girişti ve beş dakika stl
ren bfr güreı;.1en sonra haklı bir mu. 
vaffakiyet kazandı. 

~a dakikada Türk pehlivanı tuşla 
yenllmit old-tuftdan Reinl ile Karı. 
son :ırasında yapılacak maçın bu ka . 
tegorlnln gaUbl kim olacağını tayin 
edeceği mütaleasında mütAleasında 

bulunulabilirdi. 

~kat Jş böyle olmadı. Her mi 
abıkna kar.anmlf oldUfa puvanlann 
inlktarı uıt bU dakikada çok müessir 
'bir Amil olarak. ehemmiyetini gi8te
rlyordu. 

Yaşar, sonmaçmda üç ptmln 
bybetıatş oldqfundan kendisine ga. 
lehe phlnf olan Finlandiyalı ile mü 
~TI oluyor, Karlson da Uç puvanla 
başta geliyordu. 

Fittlaocliyah ile Jsveçlinin yapa
eaklan ba maçın Yaşarın manffaki. 
yetini temin etmesi ne kadar garip 
görilıtlrse girilstia Flnlandiyalmm 
lsviçreUye pavaa hesabile galip aeL 
mesine bağlı idi. Nasıl ki öyle oldu. 

Retnl ile Karlson şiddetli bir çar. 
P1t111aclan aonra birbirlerini taşla 
yenemediler ve Uç hakemin ikisi sayı 
h-blte Ffalandf,al111 pllp addetti. 
ler ve bu suretle aynı zamanda Yaşa. 
na ıaliblJ"etlnl temla eylediler. 

ŞlU'UI kaydı şayandır ki Yaşar 

.... masta her ne kadar tüşla mağlup 
o1ıa11f ise de eneJkl gUnlt-rde taşla 
iki .,. ayı hesabile bir galibiyet ka
san•uı idi. Halbuki bu esnada Fin
landiyalı ne lsviçrell başka pehlivan.. 
lar ~rafından maflubiyetta otratıl

mıılardı. 

Neticenin ilanından senrn Yapr, 
maçta hazır bulunan ve miktarları 
ıok •lan TUrkler tarafından el U.-,ttin. 
•• g.ittlrUlmüttlir. 

Yarın olimpiyat stadında Türk 
ı.yrağı bUyilk direğe asılacak ve ba 
e.snadn ilk defn olarak Türk mlllf 
mar~ çalınacaktır. 

Bu da ıerek güreşte ''t- arerek sa 
tr 11N>rlarda maziden çOk daha !yf 
bir istıkbal vadeden bir başlangıç ola. 
eatır. 

Bertin, 9 <A.A.) - Cumartesi ak • 
pmı yapılmıf olan tasnif neticesinde! 
m1Ueder enimtfa madalyalar §U su • 

( U B ı yanı ı "":ıcte J 

lHaluk Nihad) kendi ifadesi veç
hile .. edebiyatçı geçinenlerden,. değil 
dir. Yalnız lise talebeliğindenberi 
heyecan duydukça sade kendi zevki 
için birer ınanzume karalamak ve 
bunu yine kendi gibi yazan arkadaş
larına OKumak adetidir. Bununla be
raber (Çanakkale) yi okuyanlar göre 
ceklerdir ki bu edebiyatçı geçinmi
yen şairin ortaya koyduğu eser ger
çekten mükemmeldir. Uslılbu öyle 
taklitçi bir heveskarın igi değil, ol
gun bir sanatkarın fırçası mahsulü
dür. Yaşadığımız devirlerin büytık 
kütle mücadelelerini, devletler arasın 
daki dünya dolduran rekabet ve ihti
raslarla büyük harbin, mütareke gün 
lerinin, milli mücadelenin büy\lk ha -
raketlerini temsil eden Jfadelet, tef· 
pihler arasında ince ve derin bir renk 
ve ahenk birliği vardır. Değerli yazt
lann başlıca vasfı olan bir fırça 
darbesi ile bir hayat le\'hasınm tas
viri kabiliyeti (Çanakkale) nin sa
tırları arasında sık sık göze çarpar. 

(Çanakkale) Ilk bakışta bUyUk 
harbin Türk taliametine sahne olan 
bir tarihi vak'ayı mevzu olarak inti
hap etmiş bir eser gibi götilnUr. 
Fakat hakikatte öyle değildir. Şair1 
eserine insanlık Aleminin, müşterek 
medeniyet biııuınrn ( tepeııi göklere 
değen bUyUk ehramın) kuruluş hare4 

ketleri, medeni dUöyayı, büyük eh -
ramı paylqam&mak yilttlnden büyük 
devletler (Firavunlar) aruıhdan çı
kan bUytlk harple söze ba§lamıgtır. 
Sonra btlyUk dünya mücadelesiı1Jn 
Çanakkalede TUrk milleti ile nuıl 
karşılqtıftııı, artık tarih sahasında 
yok olmuı fahedilen TUrk milletinin 
nasıl harikalar, yarattığını anlatmıt
trr. Onun için eserin başında (Eh· 
ramlar) ile (Dünya) baghklan var 
dır. Bunlardan sonra da (8eddUlba
hir) cephesi ile İstanbul, (cenup cep
~esi), (Aiıadolu), daha sonra (S&vla 
ıhracı - Seddülbahir - Anburnu mu 
harebeleri) ve nihayet (Aanafattalar 
zaferi) gelmektedir. 

(Haldk Nihad) (Çanakkale) ılnde 
TUrJdhı bu bUyU.k de8t&nmı kendine 
malıau8 gür.el bir ualQp ile anlattıktan 
eoma eeerlnl ıu IÖlletlle bitiriyor: 
Cesetlerin ehramı kaybolurken gök

lerde 
Anın kurtarıcısı doğuyor kanlı yerde. 
Heybetli ordulara mezar oldu bu 

toprak; 
Artık Çanakkaleye kimse saldırmıya-

cak. 
Bu gUller ile arzm övüanteğe hakin 

T b 
var. 

arihler undan sonra bilmem ne 
I 

) azacaklar? 
Şerefin güneşi doğdu nrdun bir kö-

- ,§esinde, 
Çağlan aydınlatan bir 9ki var ııe-

~ ... ıinde. 
Ardında her koç yiğit vatruun bir 

dağıdır. 
Ata'mız önlerinde kurtttlt13 bayrağtdır. . . .. 

(Çanakkale) destanı burada bit
mekle beraber eserin başındaki 8ÖZ
lerden anlıyoruz ki şairin kafasında 
tasarladığı mevzu bitmemiştir. Onun 
için (Çanakkale) ~tanını bir (MU
tareke), bir de (Milli mücadele) des
tanı takip edecektir. FAıer ancak bu 
suretle tamamlanmış olacaktır. 

--SiM US 

retle taksim olunmaktadır: 

Altm Gümüı Bronz 
1 nci. Amerika 14 10 5 
2 nci. Almanya 
3 üncü. Finlandiya 
4 üncü. İtalya 
5 inci. Fransa 
6 ncr. Avusturya 
7 nci. İsveç 

8 inci. Macaristan 

12 
4 
4 

3 
3 
3 
3 

9 uncu. Çekoslovakya 2 
10 uncu. Mr11r 2 
11 inci. İngiltere 
12 nci Felemenk 
13 ilsacil. Kanada 

1 
1 
l 

14 DncU. Japonya ı 

15 inci. :E.tonya ı 

ı 6 ncı. Azjantin ı 

17 ncl. Yeni Zelanda l 
1 S inci. Norveç 1 

12 
5 

2 
4 

4 
3 
1 

3 

1 
3 
2 
2 
2 

1 

13 

4 
4 

4 
2 

5 

2 
1 
4 
4 

2 

1 

ı 9 uncu. Lehistan O 2 2 
20 nci. İsviçre O l O 

Türkiye. Av•sturalya, Letonya, 
Meksika ve Filipin birer bronz ma -
dalya almıtlardrr. 

3000 METRE MANIALI KOŞU 

Bankasının buğday alacağı 
mıntakalar tesbit olundu 

(lJıuyanı I m<'İdP.J Ziraat 
HOKüMETGEMlLERİCEBELÜTI'A 

RIKI TUTUYOR 
Madrit, 9 (A.A:.) - Harbiye nazın 

hükumetin elindeki harp gemilerinin 
dün Larache, Ceuta, Tariffa ve Al
geslras limanlarını muvaffakıyetle 
bombardıman etmiş olduğunu bildir

Dünya buğday piyasası yükseliyor 
miştir. 

Geceleyin donanma, Fastakl asi kuv 
vetlerin yeniden İspanyaya geçmele
rine mani olmak için cebelüttarık bo 
ğazmı tarassut altında bulundurmuş
tur. 

Radyo ile neşrolunan bir tebliğte 1 
Fas asilerini nakletmekte olan bir va 
purun batmı§ olduğu bildirilmektedir 

Harbiye nazırı, halihazırda Ordoba 
şehrinin tcııdim olmuş olması muhte
mel bulunduğunu bevan eylemiştir. 

Guaddamarra ccphes:nae hükumet 
kuvvetleri. taarruza hazırlanmakta o
lup, asilerin mevzilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Asilerden mürekkep bir kuvvet, 
Navarrcde mağlUp edilmiş ve asiler 
muharebe meydanında 200 maktul bı 
rakmışlar<lır. 

Grenadadan gelen mülteciler bu 
tehircekf amele mahıtllcsinin asilerin 
eline geçmemi§ olduğunu ve bu mahal 
lede henUz tiddetli çarpışmaların 
devam etmekte bulunduğunu söylemek 
tedlrler. 
ASiLER BİR ŞEHTR ZAPTETTtLER 

Lizbôn, 9 ( A.A.) - General Fran 
konun kumandası altında bulunan asi 
lerden mürekkep bir kuvvet, dün Lara 
Del io Penayı zaptetmiştir, 

İspanyol Fasındaki lejyon etranjer 
teşkllAtmı yapmış olan general As . 
tra.y, Buenot Airesten buraya gelmiş 
tir. 

R&dlo klUp bir Amerika ~a7.ctesi 
tara.tından verilen ve Burgoe hükiime 
tini f&rıanyanın yeni rejimini tesbit 
edecek olan Plebistin vereceği netice 
ye intizaren kardinal Sercurayı lspan 
ya naibi tayin etmek niyetinde ol
dufu teklinde bulunan haberi tekzip 
etmektedir. 
MUSOI~INfNtN BfR DOSTU ISPAN 

YAYA amt 
Parls, 9 (A.A.} - Navarre'deki 

bir gaz.ete muhabirinin verdiği bir 
habere göre, faşistlerin lideri Prim o 
de Rivera, aağ ve salimdir. Yalnız ko 
mUnistler tarafından hafüçe yaralan 
IDJltır. 

Bay Muaolhahıin pluıl bir dostu, 
dUn İtalyadan Burgosa e:elmistir. 

Mumaileyhln muvakkat hüırnmet 
zimamdarları Jle mUhim J'?'Örlişmeler
de bulunacağı zannolunmaktadır. 
TUNCADAKİ HARP GEMİLERİ 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ziraat 
Banırnsının bu seM buğday satın ala.. 
cağı yerlere ait kararname Vekiller 
lle)·etince tasdik edilmiştir. Bu ka. 
rarnameye göre, buğday alınacak 11 
mıntaka Ye bunlara bağlı :rer~r şun. 
!ardır: 

Ankara (Çankırı, Yahşihan, Çe. 
rikli, Yerköy, Kakılı, Kayseri, Sa. 
rıoğlu); Polatlı (Sazak, BeyJikahır 

' Alpukôy, Eskişehir, Bozilylk); Kfl. 
tahya. (Tavşanlı, Uşak); Afyon 
(Sandıklı, Çay), Akşehir (Ilgın, 

Sarayönü, Konya, Çumra, Kara. 
man, Ereğli, Bor); Sarıkışla (Si. 
va..c:ı, Tecer veya Çetinkaya); Yıldız . 

eti (Muımköy, Zile, Amasya, Ço 
rum); Dinar (Burdur, Çivril. De. 
nizli Antalya); Bahke1'ir (Bandır. 
ma, Çanakkale, Bursa); Trakya 
(Tekirdaiı, UzanköprQ. Babaeski. 
Lüleburgaz, Çorlu) ; Adaaa (Tarsas, 
Ceyhan); Gölba'ı (Malatya, Diyar 
bekir, Urfa, Kilis, Bayburd). 

Ziraat Vekaleti ıneıaleket bufday 
flatlarının seyrini dikkatle takip et. 
mektedir. Bugtin flat durumu bti. 
k6m~tln mUdahaleaiai icap ettirnaiye 
cek bir seviyede prllmektedir. 

Dünya piyasasında batday fiatla. 
nam yllbehnekte .:evam etmesine 
mukabil memleketl•fzde fiatlar dil. 
terse hemen Vekllet taraf mdan mil. 
dahaıe olunarak flatlan normal haL 
de tutmak için kap ed«ek tedlftrler 
alınmıştır. 

Vekalete lnadn IJntpald111 pJen 
bir telgrala söre orada •atday pi. 
yasaaı bet k11r11f 30 ••time :rttbel 
miı bulunmakta ve dalla da 1fibd 
mektedir. 

iplik ilılilifı 
1'allcJil.cnı-g.Jı• 

Ankara, 9 (Telefoala} - latan. 
bal, Adana ve Ete mDltab'U i.plik 

çilerinin mümessilleri ile lktisat ": 
kllett arasında yapılmakta olan fil • 

zakereler bitmiş, fakat bir anlaşflll
ya vasıl elunamamıştır. Fabrika ~· 
bipleri Vekaletçe t~bit edilen ipi~ 
fiatlerini kafi bulmamaktadırlar. 

lı'iatların yükselm~:ı>ine ınani 0~ 
mak fçln 'Kayseri ve Balmkö' faJı 
kalarr piyasaya iplik çıkarmaktadır· 
Jar. Diğer taraftan güm'"ük r•"'· 
}erini indirmek için bir kararaalll' 
hazırlnnmrştır. 

lzmir telefona satın 
alınıqor 

Ankara, 9 (Telefonla) ~ ı-'t 
telef on şirketinin hükumet tarafınd•• 
•tın alınması etrafında yapılan rrıil· 
mll-tteler bitmi~ huırlanan satlt 
makavelenamesi tasfiik edilmek .,r1 
Vekiller Heyetine sevkedihaittir. 

Pamuk fiqatları tespil 
olonacalc 

Ankara, 9 (Telefonla) iktisat V• 
klleti pamald• bez fiatlarını ıe1flll 
etmek tizere tetkikata başl!nıtfld'· 
Pamuk fiatlannrn yükselmP.kte otdl• 
•ı dolaywle bu tetkikat iki ay kBbf 
.sUrecektir. 

ipelclilere cins işa Tet 
olanacak 

Ankara, 9 (Telef onla) iktisat 1• 
Uleti ile ipekçiler arasındaki .,öl'" 
kermr bitmiş ve hazırla.nan wazıı"" 
me Vekiller Heyetine gönde.rikniP 

Kararname tatbik mevkiiae. ~ 
dille• sonra fabrikalar iınal eae--
1erl kumaşlann üzerine marka ~ 
rak naallann Jıalis, kaışık veya ""
i)lektea mamul elduklarıru iliU"••...., 
aece•uercuı·. a.ararnameye muar.d 
reket edenler talşişin meni kan-' 
ca cezalaadınlacaktır. 

Tunca, 9 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil. general Fra.rtkonun Tuncada Ordumuzun ı lngı·11·z Kralı ı·ıe 
ki beynelmilel komiteye bir ültimatom j 

~~~~~~:ip01~~~k~~1f:.rini kat'i su- manevraları lta1yan Veliahtı 
Generalin bu aym dördünde 'komi 

teye milracaat ederek ispanya hükt- (llatyqm 1 mdde > SaızbuTg' da görüştüief ~ 
meti ham 1remilerinin ~a şehrinin Manevraya iftirak eden iki tarafm eli' 
bitaraflık mabiveti ile kabili telif ol aldıkları vaziyet çok gen~L Baba- Viyana, 9 (A.A.) - ıtalyan " 
mıyacak şekilde bu limanda faaliyet eski her iki kuvvetin hücumla.n:ru. ahc!i, Salzburg şehri festivalinde .h~ 
te bulıınmalal'ına komitenin nazarı uğrayarak zaptedildi. İlk hüoutnda bu1unmak üzere mezkur şehre ı•~t1 
dik'katint celoottlVi o.,darberi vaziyet şehri zapteden taraf şimQi müdafaaya d ..,,, 
te bir giln.a değişiklik yoktur. çekilmiş bulunuyor. tir. Prens. Salzburi istasyonun a ı;-

FRANSANJN TEKLiFİ ıKABUL Yağm\lr bütün 4iddetite yağmak- ile bir çok Avusturyalı tarafından 
EDİLMEZSE... tadır. Buna rap.men manevra da bütün §ılawnl§tır. _,, 

Pariı, 9 (A..A.) _ Fransa bi.ikfune genişliği ve faaliyeti ile devam edi· ı Viyana siyasi mahafili, preıı _ 
ti, İspanyol işlerine müdahale edilme yor. Salzburg'r bir nezaket ziyareti y•P.tl. 

ı l .. · · ·ıar Manevranın yarın da (lıagün) ~ ,,. 
mes mese esinue bır ıtı vücuda ~e gtindüz ve ge<:e slrmegi m•atanel- ı naak ve i\VU1turya baıvekiliain s~. il 
tirllmesini kolaylaŞtırmıık maksadile d" Romaya yapmıq oldug-u ziyaretleri ı•_,. 
ticaret tayyareler.ini de bpanyaya ih- ır. -s yy 
racı memnu olan esliha ve mi.ibimmat Yann'ki :manevralarm n~e yapı etmek üzere gelmıı olduıunu ııe 
1:-t · - '·-- lacağı belli değilse de yine burada 
.uo esıne ithal etmege ._,.ar vermiş devaın etmesi ihtimal dahilindedir. etmektedir. "' 
tir. İtalya veliabdinin ziyareti. öer 

Bu karar dttn akşam reisicumur Niyazi Ahmet 
M. Lcbrumm r:iyaatinde toplanmış ılü IJiyaei mahiyetten .lrid!r. 
olan nazırlar mecllsinde ittihaz edil_ karar verdiler. Bu demokrat Fransa- PllE1'4S VtY~ADA ~ -
miştir. nm ihfmali çaresiz katlanacağı ve fa- Viyana, g <A.A.) - ttalyan 

ll, Yovon Delbo.s harid vaziyet V<! kat 'hic; bir zaman tasvip etmtyecefi ahdi Salzburı'aan boraya eeltniıtlt• 
ölJha&sa l!rPanya vekaYii hakkında bir siyasettir. taı • 
malumat ve izahat vermiştir. Demek lspanyadaki dostlarımızla INGILIZ KRALI llNG&LTE 

HatrrlaTdıadır ki Fransa hülttmeti, M. Hitler ve M. litıSolininin pewinden DE MI? ti' 
bütün alakadar devletlere İspanyol iş gidenlere ıkarşı ayni muameM! göSteri Londn, 9 (A.A.) - Verilen 1* '-
lerinde bitaraf ka'mması için teklif- !liyor. Bunu zııJınetmek istemiyonaz. krm haberler hilifma otarak tra1 ·-_.ı 
lerde bulunmu,tur. Bu mutlak b;r bitaraflık ve fakat ayni k tngilt~ 

Şimdiye kadar alınmış olan cevap .zam da utandıncı l)r iş olur. .zinci E<l•ard'ın dün a f&lll . .,.. 
ların hemen hemen hepsi esas itibarı Hamanite gazetesi, dün lspanyol- terketmemiJ olduiu ırcsmen bildi 
le bu tekliflerin kabulü lehindedir. lar lehinde kı1 bisiklet aıeydanmda tedir. ___.,/ 

Ve yakında bir bitaraflık itilifna yamlmııJ olan mitinge telmih ederek 
mesi aktedileceği tahmin olunmakta- diyor ki: y • t da 
dır. Fransa halkı, Fransız hUkrunetinin U03DJS a 0 1 

Frana hlikfımctJ, bir veya birka~ herhangi bir surette müdahalede bu- k'1 
ctevıet yamımak isteniıen itili!ı kabuı I ıunmaJtnı istemiyor. Fakat Fransanın ihtiıftı nası/ gaoıtaca _ ~ 
den imtina ettikleri takdirde, hareki dostlarının boiı11malanna göz yumma . ~OJP1ıl 
tında serbest olacaktır. sına kail değildir. Atına, 9 (Kurun) - -_ .. 4 " 

FRANSIZ GA~.ETEI ERl NE Fransız halkı, normal yollarla her kanşıklık uns!-'rlarını yakalauı.-~· 
DiYORLAR? halde İspanyol cumuriyetinia zaferini vam e~ek~ır. . • 

Paris, 9 (A.A..) - Dün nazırlar temin etmeie azmetmiştir. Emnıyetı umumıye dıre ata 
meclisinin yapmış oldu~ toplantının "lSl'ANl'.A.YA BAKiMiZ' tarafından alınan.~on ma.lfıın ~e 

da bitar fl k h kk d d · ı · • 5 ağustos gaf ak sokerken .aıne 
Birinci: İlohollo (Finlandiya). o • 90nun .8 1 a . ın a .neşre 1 ı 8urgos 9 (A.A., - Madri4e det· 1 l t At" ht Hf meyd l»:dJ .. mif olan teblit dolayısıle sag cenah , .. .. e er ınanm mu e 11~ limpiyat pmpiyonu. 9 dakika, 3." 8110 ~eri. b't.Arafhğm şarta muallak ru yaptlaak olan yüriiyuşun munf d:ı topl~nacak •. ve sonra 111 a.~A 

saniye, eski rekor. 9 dakika 21 sııo brralalmasmdan ve diier devletlerin fakiyetle başarılmasını temin edecek btr miting halmde. ırt~d ~ .,,-· 
saniye ile l.Aıkola'da idi. Bu rekor, ui- dürüs~ ~ekeUerine tnbi tutulmasın- olan Geaeral Franko kuvvetlerinin Ko~o~ı:!~~~ı 'i~ 1~':!aca~ 
ci bir surette kmlmıc.tır 

1 

dan §ıkavet etmekte. fakat Fransanın m.zafler olması Mklellirken General sın~ ~ ite' er 1. ~. - _ _, '.( · · - . ' unıvers genç ıgı mu~::M 
İkinci: Tuominen CF.in1andiya) 9 vermış ?1~u<nt karar dola:vıs!le memnu MolA Hkere bitattea --ttili h'ir lzli;ı.. ~ ... ~~ blt'at 

' niyetlerım l1Jıar f!ylemektedırler. ' ··-111'·- 11 5"' U!§uıau .,.,..,; .. eıı ol 
dakika 6 sııo, iiçüncU: Dompert (Al- Ami du Pean1e diyor ki: beyannamede ezcihnle şunlan s6yle- vel komttnistlerin dağıtmış 
hanya), 9 dakika 7 2110. dördüncü: Nihavet makul tez muvaffakıyet mektedir: matbu propaganda kMrtıarıııt 
Matilainen (Finlandiya), 9 dakika 9 kue.ımuİtır. "}g_pallyaya Jaiki•iz. Bel ay i~l•- itte &Unde yakmıştır. DA 
Sil o, bC'şlnci: Manntng ( A r.ıerika l, 9 Sol cenah guetelerl, memnun değil de beni 'Madrld •ı.tz iRtuyoınında KRAL KORFO r•l ~ 

. / ,.__ ) dlrler. d" 11 . ksl 1 M"" d 1 ftrhat Atına, 9 (Kurun) - I<-_~..t.ıt· 
dakıu ll 2 lO, altınaı Laraon (qyeç Le Peuple, diyor ki: ~n )ec~ n z. uca e ~e öğleden sonra Korfoya v~' 
9 tlüika 16 6110 Fransa nazırları, bitaraflık lehinde ıırŞmelıyis.,, til müddetini bu adada ~ ' 



c 1 - KURUN 10 AGUSTOS 1936 

ali muavinleri, kayma
amlar ve mektupçu ar 

arasında Deniz yarışları gtl ı oldu 
Yapılan yeni tayinler, nakiJler ve 
terfilerin listesini aynen yazıyoruz 

Ulu önderimiz yarış sahasını şereflendirdiler ve miisa
bakaları Başvekilimiz ve vekillerimizle takip ettijer 

tiJc ~a, 9 (Telefonla) - Vali mua nahiyesi mtidürli Hakkının Çermık 
~li, kaymakam ve mektupçular kaymakamlığına, Çermik kaymakamı 

J. 'rillıda yapılan yeni tayin, nakil ve Adnan San<'agın Beyşehir kaymakam 
ri.- :lı:ııilerin yüksek tasdike iktiran lığına, Ilgın kaymakamı Salahattin 
r· listesini aynen bildiriyorum: Kıpçağın Göynük kaymakamlığına, 

~Sanı.sun vali muavinliğine mülkiye Hukuk mezunlarından Bedrinin llgin 

1 
\ ettişlerinden Orhan Sami, Malat- kaymnknmlığma, Silifke kaymakamı 
~ali muavinliğıne Polatlı kayrnakn Recai Türelinin Sarıyer kaymakamlığı 
~ l\\Jdret, Kastamonu vali muavinh na, Beşiktaş kaymakamı Şevket Altın 
~ Reakin kaymakamı Abdillkadir, alevin Adalar kaymakamlığına, Pcr'-Ya vali muavinliğine Ünye kayma tek kaymakamı Saip Günün Kangal 
ı,.;l~ Feridun, Mağnisa idare heyeti kaymakamlığına, İstanbul belediye ve 
."41ıgına Konya vali muavini Sezai, idarci hususiye memurlarından hukuk 

r \.as idare heyeti azallklarına Adana mezunu Mahmut Nedimin Ünye 
a• ~e heyeti azasından Necip, M.ağnisa kaymakamlığına, lstanbul belediye ve 
a. \..:_heyeti azasından Vehbi Göksun, idarei hususiye memurlarından hukuk 
tı1 ~"laka.mı Mehmet, Adana idare he mezunu Celiılin Tire kaymakamlığına, 

r
e ~ aı:a.Iığma mülkiye müfettişi Fey- Sarıyer kaymakamı Rauf Demirtaşın 

~ıı~~. Zora kaymakamı lslam, ma- Fatih kaymakamlığına, Bolvadin kay 
Ilı~ ıda 1 d"" a·· ii be .. d .. !il makamı Riza Rauf Ünalm Beşikta~ 
\:ile A re er or unc §U mu ur kavmakamlıg~ına, Muradi11e ka'-·maka-
~ ~dana umuru hukukiye müdürü J J J 

ş *'~er, seferberlik mlidüriyeti birin- mı Nurettin Akkoyunlunun Çivril kay 
4!,Yı.ıbe şefliğine Lice kaymakamı C<: makamhğına, Çivril kaymakamı Eşref 
-a. ikinci şube şefliğine Akhisar kay Ergutun Muradiye kaymakamlığına. 

,. ~~mı Halil, Diviriği kaymakamlığı lfaraburun kaymakamı Muzaffer Gü· 
ıt ~ı::ruh kaymakamı Sabri, Yeşilova venin Patnos kaymakamlığına, Erciş 

ll'llakamlığma. Alaca kaymakamı kaymakamı Vasfi Bağaturun Karabu
~. Gölköy kaymakamlığına doğu run kaymakamlığına, Finike kaymaka 
~ıt kaymakamı Murat Nihat, mı Mazhim Yegülün Ahlat kaymakam 
~oprü kaymakamlığına Lüleburgaz lığına, Ahlat kaymakamı Ata Şükrü 
,#l{!akamı Kemal, Zar kaymakamlığı Aksoyun Datça kaymakamlığına, Er
~ ~Utki kaymakamı Bedii, Lülebur- dek kaymakamı Esat Onatın Garzan 
~ .... ~aymakamlığına Beyoğlu nahiye kaymakamlığına, Garzan .kaymakamı 
S'•~dürü Suphi, mahalli idareler Bedri Özerin Erdek kaymakamlığına, 
~~dük şubesi mlidilrlüğünc, !ski _ Beytilş.~bap kaymakamı Cenap Aksu 

~llayıtıakamı Baha, İskilip kayma- yun Aksaray kaymakamlığına, :Aksa
,. l~~kıgına Nevşehir kamynkamı Necip ray kaymakamı Salahattinin Kargı 

~ kaymakamlığına Sındırgı kay- kaymakamlığına, Korkuteli kaymaka
b"'11:arnı Muzaffer. Selifke kaymakam mı Cevat Özgürün Elcşgirt kayma 
ra Göle kaymakamı VaSfi, doğu kamlığına, Eleşgirt kaymakamı Pertev 
~~ıt kaynıakamlığına Seydişehir Balmumcunun Korkuteli kaymakam -
~"1takamı Ömer Fuat, Seydişehir lığına, Bozdoğan kaymakamı Kema 
~f;n1 akamlığına Tutak kaymakamı lin Gümüşhacıköy kaymakamlığına, 
ta"l • Kartal kaymakamlığına Şile Gümüşhacıköy kaymakamı Akif Al-

~
akamı Bahri, Şile kaymakamlı- tınayın Bozdoğan kaymakamlrğma, 
&ferhisar kaymakamı Zihni, Elmalr kaymakamı Salahattin Erçinin 

.... eli mektupçuluğuna Vakfıkebir Siverek kaymakamlığına, Adıyaman 
'~~ wı. • --· • -· ,...._ kavmakamf Cemal BMacın~malı 
1~!ıına Myankarahisa;--;ektupç~~- kaymakam ıgma, --.ıspır xaymruı:wnı 

Moda deniz klühü tarafından ter 1 
tip olunan deniz yarışları dün Moda 
koyunda yapıldı. Aylardanberi ha 
zırlarıan ) anşlar fevkalıide güzel ol 
muştuı. 

Ulu Önder Atatürk UğJeden s"n 
ra ertuğrul yatile yarış saha~ını şe 
reflendirmi~ler, sporculaııtmızın ya. 
nşlarrnı büyük bir a.IAka ile takip 
huyurmu.,.Jardfl". 

Ba!lwl'kil İsmet lnönü, Dahiliye 
Vcki!i :Bay Şükrü Kaya ,.e Jnticad 
Vekiıi Bay ('elat Ha}·ada birlikte sa 
at on birC' doğru }"arrş yerine gele. 
rek hakem "..ıha ına ~ıkmı~lar, öğ 
leye kadar olan yarı~ları takip et.. 
mi ler ve sonra ~loda denız k1übüne 
giderek öğle yemeğini orada yemiş 
lerdir. 

Ogleden sonra yarış .saha,,.tna ge 
!erek Ertuğrul yatında Atatürk'e mü 
hiki olmu~lar, yarrş1arı oradan ta 
kip etmişlerdir. Başvekil, birinci ge 
len bazı sporculara madalya ve MÜ

kafatlannı vermiş, ellerini "ık.arak 
kendilerini tebrik ettniştfr. 

Yarışlar büyük alaka uyandırmış. 
tı. Ak.<ıu, Eğe, Kocaeli, araha va 
)>uru, .., bir ~ok römöt'kör, ye ~andı\!. 
lar yarış yerini çenelemi~lerdi. 

Gece Moda koyunda demlrlfyen 
Eğe \'apurunda bir balo verilmiş, sa. 
baha kadar eğlenilmiştir. 

Teknik neticeler unlardrr: 

Yelkenliler: 12 metre murabbaı 

Cazsız balo 

_..~~~~~~--~~~~~~ 

şarpi. Birinci Burhan, ikinci l.<'ey \ 
yaı. Olimpiyayole: flirinci Turgut. 
ikinci yok. ı:> metre l{ara yole: A
laettin birinci. 12 metre kara ~·ole: 
Nejad birinci. 20 metre kara kaba 
yole: Şahap birinci. 2:> metre kara 
şarpi yat: Miçik birinci, ~ili ikinci. 
Yelkenli a!tı 'Çifte: Deniz ticaret oku 

lu ikinci sınıfı birinci, gedil<li ikin. 
ci. Küçük kotralar: Eyvallah l>i • 
rincı. Büyük orta kotralar: RP.fi Ba 
yar birinci. Büyük kotralar: Rüya 
hirind. 

Klüpler arasında kürek yanşları: 

Bir çifte: Bu müsabaka çok he 
yecanh geçti. Fenerbahçe birinci. 
Galatasaray ikinci, l. S. K. üçüncü 
oldu iki çifte .klasik: Güneş birin
ci, Galntnsaray ikinci, Beykoz ü. 
çüncü. Dörtlük klAsik: Bu mfü;a 
hakada netice alınamamış, önde gelen 
Galatnsa'i'ay ışaınandırayı yanh do
laşm1ş. bu yazden di kalifye edil
miştir. Hakemler ikinci gelen Ana. 
dolunun teknesini de birinci olarak 
kabul etmentislerdir. Ilu husHta hiç 
bir sebep gösterHmedifinden :Anadolu 
klübUnün reisi kararı protesto etmiş. 
tir. 

Bayanlar d""rUük: Fenerbahçe 
birind, gtint-ş ikinci. Tek dir~ekli: 
hu müsabaka;>~ :girenlerin adedi şa
M311dır.a sayısını tec:ı,·üz ediyordu. 
!la itibarla hakem lteyet: mÜMbıkları 
ikiye ayırdı. ve final yapmadan kro
nometre !üzerinden birinciyi tayin e-

Polis Haberleri 

deceğini bildirdi. Birinci se:nde Jı~e

nerbahçe birinci, Beykozlutar ikind 
gefdfü•r. ikinci seride Galatasat?ıy 

lbirin~i geldi. Fakat birinci suidtld 
birincı gl'len Fenerb:ıhçe ile ikinci 
gelen Beykozun dereceleri ikinci ~
ddc birinci gelen Gtılat.'lSa'raydan · 
daha iyi olduğundan Fenerbahçenin 
birinci. iBeykozun ikinci, -Galata .. <;&.. 

rayın üçuncü olmııSı k:ıp ediyordu. 
Hal<em heyeti, evve,ki ka-ranna J'l\f
men bnzı itirazları nazarı dikkate a
larak ikl serinin birincilerini karşı. 
ıaştırmaya karar \"erdi. Fakat karar 
tatbik edilemedi. Bu yüd~n bu yan.ş 
netice.o;;iz kaldı. 

iki çifte klasik: G'iine~ oirincl. 
Beykoz ikinci. Alb çifte nikaları 
Deniz ticaret lise.eri birinci. Padtlhot.. 
lar: Galatasaraydan Fahamettin 
birinci. Akunplan = Sa istönde ka
yak: Bu müsabakaya i:/tirak edenttr 
arasında hakiki ktymete mmtenit hiir 
tasnif yapılamadı. ÇünkU spor~uıa
rı ~eken motörler ayrı süralte idiler 
Ye dalı.'\ hızlı motöre bağlnnan ~'r
cular en önfte gittiler. 

Türkiyede ilk defa yapılan bu ya. 
nş çok cazip ,.e Myecanlı olaa ve ne. 
ıticeae Cenan ahir birinci ~~lili_, 

Yedi çifte filika: lkniz lisesi bl. 
rinci, Deniz harp mektebi ~kinci. 

Profesyonel alamanahr': :Kumka.. 
pı birinci, Beykoz ikinci. Kara tah. 
Hsiyeleri: Rulbeii birine~ ARadola 
ikinci. 

Esnaflar 
AceJc yüzünden Maşte~ek bir büro tesisi ~"l. M ğl kt ı ~ 1 • ş Nurettin Aydının Pazarcık kaymakam ."ilk u a mc UpÇu uguna es.n av lığına, Pazarcık kaymakamı Nafi 

~ ayınakamı Hayri, Çoruh mek-
~~ Uluğuna Rize mektupçusu Cemal, Gürocağm Gediz kaymakamlığına, 
a~ llıektupçuluğuna Arpaçay kay - Bayburt kaymakamı Zeki Özenerin 
l ~mı Mesut tayin edilmiştir. Çarşamba kaymakamlığına, Çarşamba 
a\'icı umumi müfettişlik emniyet mü- kaymakamr Hamit Onatın Bavburt 
~~ !_llliavini Azminin Kemah kayma kavmakamlığma, Hizan ka'"'ll'lakamı 

Çam/Jcada tertip edılen 
eğlencede miinaka~alar 

Çamlıcayı güzelleştirme kutumu 
b~r ağustos cumartesi günü akşamı 
bır balo tertip etmi§ti. 

Bir kadın ıkı vapur ara.. ıs 
tanbtil ticaret odası ~naf eubesi 

sında yaralandı direktörlüğü esnaf cemiyetlerinin büt-

düşünüyorlar 

~it 1f?Ina, Kemah kaymakamı Akif J 

b:ıaltl kocamanın Midyat kaymakamlı Yahya Ömer Eyretkinin Söke kayma 
, ~ Divriği kaymakamı Adil özel- kamlığına, Datça kaymakamı Hüseyin 

\ Uşak kaymakamlığına, Çoruh Papuççuoğlunun Finike kaymakamlı
tııa.k tupçusu Hüsnünün Hekimhan kay ğma, fstanbul maiyet memuru Şahap 
~hamlığına. Hekimhan kaymakamı Tarımın Hizan kaymakamlığına, Mid 
~ı Aktanın Arpaçay kaymakamlı- ruç kaymakamı Kamil Yıldınmın Ala 
~ Ranga1 kaymakamı Cemal Gök ca kaymakamlığına, Midyat ski kay 
~rn Ardahan kaymakamlığına, Ar- makamı Rifat J{ökerin Suruç kayma
~ kaymakamı Sait Yücenin Gün kamlığına, Fatih kaymakamı Halfik 
~llçu U§ kaymakamlığına, Muğla mek. Nihat Pcpeyinin Çanka.ya kaymakam 
~it su Sabri Berkenln Pertek kay lığına, Karaköse kaymakamı Şevketin 
~a arnlığma, Kartal eski kaymakamı Adıyaman kaymakamlığına naklen ve 
~ltıdinin Yenice kaymakamlığına, yeniden tayinleri yüksek tasdike ikti 
~~~ası kaymakamr Haşinı Günayın ran ctmistir. 

~ t haymakamhğına, lstanbul sicil -------------
~ 1taret memuru Nailin Kuşadası ÖLÜM 1~amlığına, Beyşehir kaymal:ıı-

" ~alat Babaoğlunun Manyas kay- An:?dolu ajansı baş muharriri Bay 
Saltri Ilaysug'un bahası Ankara a\'U 
katlarından ve eski hakimlerden Bay 

Du_yduğumuza göre, baloya gelen 
davetlılcr caz bulamamışlar ve kıs
men geriye dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Uzak yerlerden gelen bazı kim&eler 
le Çamlıca gençleri bu vaziyetten: 
fevkalade müteessir olarak kurum 1 
reisile bir hayli münakaşa etmisler-
dir. ~ 

Münakaşa şiddetlenmiş ve bu ara 
da. baloya gelen yüzlerce halk verdik 
le.rı bilet Ucretlerini geri istemi~ler
dır. 

Ça.mlıcayı güzelleştirmek makaadile 
yapılan bu baloda caz bulunmayışı 
nı alakasızhğa veya ihmale atfeden
ler vardır. 

Ya,prlan münaka alarm neticesinde 
b~loya bilet alarak gelmiş olanların 
bıletleri mühürlenmiş ve kendilerinin 
3? .ağustosta. yapılacak festival gece
sme iştirakleri temin edilmiştir. 

~b·· ?nlığına, Menemen kaymakamı 
~ ıı R:aratekinin Gölcük kaymakam 
~a, Ergani Osmaniye kaymakamı 
,-;?111 E~venin Menemen kaymakam 
~a, Soke kaymakamı Niyazi Kızıl
~ rı Meriç kaymakamlığına, Tire 
~a~amı Şefik Yaşarın Ergani 

Ismail Hakkı Baysug bir müddettir - Geçmiş Kurun/ar -
çektiği hastalık ~onunda evvelld gere ~.a 

a:ııye kayma.kaml~na, Zanapa 

· t"h • t • 1· (' • d.. •. ld ıo a6 ..... tos 1923 
ır 1 at c mış n. ;.enaze.~ı un ... a ı lSM • T 

rılarak Bakırköy kabristanına defne ET PAŞA LOZANDAN İS-
. . . ' TANBULA GELİYOR 

dılmiş1ır. Aileı;;ıne hass:ığı.sı ve ken . 
disiM hakkın rahmetini dileriz. 

• ~ maçı 11apılmııtu-. Müsabıklar. 

. ismet Pll§a gazetemizin muhaNi
rıııe Muratlıda §U beyanatı lfıtfet
mi.,lerdir: 

"Hamdolswı memıcJ,etimize 
milletimize kauuJtıtk, Bunun içi~ 
ve .buraya Stılh ile beraber döndü
ğii m için çok seviniyorum. Sulh 
oMu. Sulh >yeni ve biiyiik 1•a:::i/clc
re ba.Jlamak demektir. Şimdi o ka-

l P.}'!tı açtık. Bu imtihaııı t•erccc- ı 
gız. Bundan sonra rahat trıhat. ça-
lı-ttabil" · , ıt ırız . • ,, 

GÜMRÜKLERDE 

1 
İstanbul gümrük servisleri Anka -

radaki tatbikat kursundan mezun 
gençlerle kuvvetlendirilmiştir. 

Bunların miktarı 15 kadardır. 
Gümrük idaresine yeni memurlar al
mak için de bir müsabaka imtihanı 
açılmıştır. 

İmtihanlar yirmi a.ğustosta yapı 
lacak ve 25 memur namzedi alınacak 
tır. Bunları yetiştirmek için şehrimiz 
de bir de tatbikat kursunun a~ılmas1 
dti§üniilmektedir. 

üsküdar Kuyu sokakta. beş nu- ~!eri üzerindeki tetkiklerini bitimıiş-
marada oturan Rebia adlı kadın köp- tır. . . . 
riiden iskeleye çıkmak için 59 numa Alman nctıceye göre bazı -cemıyet. 
rah vapura vapur durmadan at . krin masraflarında mUhlm taiıatrtlf-
lama.k ~stemiş, fakat ayağı kaya lar Y~pılacaktır. . ~ • 
rak ıiki vapur arnSında sıkışmıştır. • Dıger taraftan esnafm mütekasif 

Etraftan Rebianın feryadını işi- bır h~lde bul~nduğu ye~Jerde ~alması 
tenler derhal imdada ycfü:erck kadın zanırı olan bır kaç cemıyct mllirteaıa 
eağızı kurtarmışlardır~ ~ d~ğerle_ri?in ~üşte~k büro halinde 

Rebia, vücudunun türlü yerlerin bırleştırılm~ı ve bır yete tophmma.sı 
don hatif surette yaralantnıl5tir muhtemeldir. 

B1R MÜNAKA..~ANIN SONu _ Ye'ni sene bütçcei hazırlanırken. bu 
Ferikqyünde, fırın~ Hristonun oğlu es~s vözönünde tutulacak ve tasarruf 
Andon dün akşam fırından evine dö- e~ılecek paralar ensafa yardım. ve lh · 
ncrken yolda. rakip bir vaziyette bu tiyat para bulundurmaga tahsıa olu-
1undukları fırıncı Maksudun oğlu İl!- nacaktır. 
maile rastJanııs ve aralarında fırın =======::es 
işleri meselC3irİden başhyan münaka
şa sonunda İsmail Andonu bıçakla 
sağ ve sol bacağından yaralamıştır. 
!smail yakalanmıştır. 

TAŞLA YARALADI - Kuzgun -
cukta Dere:çinde 132 numarada otu 
-ran seyyar satıcı Buda bahçesinden 
kızılcık çalmak istiyen Yuda isminde 
bir çocuğu t~la başından yaralamış 
tır. 

ALACAK YüZÜNDEN KAVGA 
- Kasımpaşada oturan lbrahim ile 
Kurtuluşta oturan Nuri adında iki 
arkadaş ınrnsında bir alacak yüzün -
den kavga çıkmış Nuri eline gçeiıdiğı 
bir çakı ile lbrahimi sol kolu boşlu 
~undan ağır surette yaralamıştır 
Yaralı hastaneye kaldırılmış Nuri dr 
yakalanmıştır. 

SABIKALI KADİRİN MARİFETi 
- Kemeralt ı en eldesinden sarho§ ola 
rak geçen Abdiilkadir adında bir sa 
bıkah yolda rastladığı Arif oğlu Fet 
hiye c;atarak lmvga etmişler, neticed • 
Abdülkadir Fcth iyi bıçakla bileğin -
den yaralaımstrr. 

AYACI KAYDI - Galatasaray 

ALM ANY AY .A GlDECEK 
MENŞE ŞAHADETNAMELERI 

Bir hafta kadar evvel Almanya.ya 
ihraç edilen malların m~e şaha.
detnameleri yalnız ~ransızca ,.~ türk
çe tanzim edilmekteydi. 

Fakat Alman hükumeti Pbadetna 
melerinin almanca suretini de 4.stedi
ğinden bundan sonra menşe eahadetna 
melerinin bir de almanca sureti yapı
lacaktır. 

TAYYARE 'SEFERLERi 
Devlet bava yolları idareaitıln yap 

tığı bir yenilikle Ankara \!'e lstanbul 
hava yolculnr.ı için biletler Ksraköy 
postanesinde açtlan gişede satıtnıa.ya 
başlanmı~tır. 

Devlet hava yollarının yol~ oto
mobilleri de Karaköyden kalkmakta • 
dır. Yolcuları taşıyacak otokarlar 
h~n'üz ~lmed"ği için bu iı şinıdilik 
}><>Stil idaresinih bir makam ıotomobi
lile yapıltnaktadır. 

ÜZÜM MAHSULV 

hamamında çalışan Durmuş adında Türkofis tarafından 'alman malt\
bir işçi mti.~eriye peştimal almak ü- mata göre. dünyanın her tariıhndakl 
zere camlı dolaba yaklaşmak istemiş uzüm mahl5ulü geçen seneden yüZde 
fakat birder_lJire kayarak yere yuvar 15 noksan olmu~ur. 
lanmıştır. Hasıl otan sarsıntıdan cam Memleketimız 1stihı!!a1at itibarile 
lı dolap da devrilerek üzerine düşmüş, Kalifomiyadan sonra ikinciliği almq 
adam<>R'?ızı yaralamıştır. bulunmaktadır. 

EVDE YOKKEN - Tophane Bu yıl mahsul az olmııı.kla beraber 
caddesinde 10 numarada oturan Fat- taneler iri ve kalitaca ylksek Oldu -
mn ~dmda bir kadın polise başvurarak ğundan çok rağbet bulacatı ve değe 
komsusu S:üiyc adındaki bir kadının rilc satılacağı temin edilmektedir. 
kend"si evde . -okken evine girerek __ .......... ...__ ......... ________ ....... _ 
20 tane su. çay barda~. 20 tane çini 
tabak. 4 bakır sahan. 3 bakır tava ve 
bir halısını çaldığrnı iddia etmtştir 
Suçlu vaka!anmı§tir. 

OTO~IOBlL ÇARPTI - Davut 

paşadan geçm~kte olan eoföt- S~Jey
manın idare!linde 2169 ntımat'ah oto 
mobil Efe sokağında oturan 6 y~şla. 
nnda Fehminin kızı Hediyeye çarpa. 
rak yanlam~tır. 
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Hergün bir hikaye------

K AD l N LA R ' • 
Almao hikayesi Yazan: Ludvıg F orst 

Mektepler kılavuzu 

Kültür direktörlüğü çok 
faydalı bir eser neşretti 

İstanbul kültür direktörlüğü, ilk 
okullarda talebeye öğretilecek yazı 
ı.ekillerini gösteren bir rehber neşret. 
tikten sonra, bir de İstanbul okulları Tahtırevanın yerini araba, araba- f - Aman, vazgeç, sen şoför gibi i-

nm yerini otomobil tutmuştu; lüks dare edemezsin! kılavuzu vücuda getirmeğe karar ver 
nakil vasıtası olmak üzere! Neredey- - Şoför bana öğretsin de gör, miş ve uzun bir çalışmac~an sonra bu 
se, otomobHin yerini de tayyare tuta sen! kılavuzu mükemmel bir surette hazır-
cak! Lüko nakil vasıtası meraklısı Filhakika, şoför bir şeyler öğrettı lıyarak neşretmiştir. 
zengin, fakat acemi heveskarlar için, ve kadın, direksiyona geçti. Kadın, Şimdiye kadar ıstanbul vilayeti ~
ne tehlike! işin zevkine vardı galiba, fakat erkek, çinde hangi semtkrde, ne gibi okullar 

Neden mi? Çünkü, tahtırevan mo tehlike ile yüzyüze gelmenin ne oldu bulunduğu ve bu okullarda ne şekil
dayken kazaya. uğramayış rahatını, ğunu bu yüzden öğrenerek, kuşkuya de tedrisat yapıldığını gösteren böyle 
arab:ı. modası kaçırdı; otomobil, bu ve kcrkuya kapıldı, rahatı, huzuru bir eser neşredilmemiş bt:.unuyordu. 
cihetten arabayı arattı; tayyre ise.... kaçtı! Şose boyunca giderlerken, bir Çocuklarını ilk, ~ · .. a, lise ve yük 
Aman yarabbi, bu gibi kimselerin elin virajda öteki dünyanın yan yolu:ıa sek cereceli okul! .ra ve • ..aek ist· 1....ı 
de, kim bilir, ne tehlikeli oyuncak sapmak da yazıyordu haritada! ana ve babaların nek mühim bir ihti 
olacal{ ! Hayatından emin olmak için, koca yac. olan bu mali'imatı kültür direk 

- Neden? bir formül araştırdı ve şunu buldu: törlüğünün bir ı~ : ı 1.p halinde toplıya 
Demezsiniz, sanırım. Arabanın, hele Otomobili kullanmak işini, kendi üze rak neşretm:?si pek önemli ve yerinde 

otomobilin bu gibi acemi heveskarla rine alacaktı; .. Daha doğrusu kendi bir hareket sayılır. ı • .... 
rm elinde ne gibi tehlikelere meydan yüklenecekti! Karısını, binnazariye İstanbul okulları kılavuzu, İstanbul 
verdiği gözönünde olduğuna göre, idare hususunda ikna etti; kendisi ili içinde bulunan ilk, oıta ve yük
bir kiyas yaparak, tayyarenin vaziye bilfiil idare edecek ve karısının tali- sek dereceli bütün oku .arla kitap 
tini gözönüne getirebilirsiniz! matına göre hareket edeceği için, ka- sarayları ve müzeler hakkında da 

- Biz kıyasla, tahminle göz önüne dm, direksiyon başından çekilmiş ol- lüzumlu bilgileri, resimleri ve ayrıca 
getirebiliriz gerçi,. fakat siz bunu şöy mıyacaktı gene! istatistikleri ihtiva etmektedir. Bun -
le eğlenceli bir şekilde anlatıverseniz, · Bir müddet için şoförün talebesi C:an başka Ankarada bulunan bazı 
nolur sanki? Hem hep beraber güler, olmağa katlanan koca, nihayet direk kültür müesseseleri hıJrkmda da 
eğlencemize eğlence katarız şu - yaz siyon başına geçip, her ikisi yanyana, esaslı malfımat vardır. 
günlerinde, hem de sıcaklarda dima - bir şosede yola düzüldüler günün Kılavuzun verdiği malfunata göre, 
ğımızı zorlayıp yormaktan kurtarmak birinde! bugün İstanbulda: 
yolile bize bir iyilik etmiş olursunuz! - Ne kadar yavaş sürüyorsun? 535 resmi, özel, azlık ve yabancı 

Diyorsunuz, galiba! El arabası değil bu,. .. Araba da değil: ilk okul, 50 resmi, özel yabancı yurt 
Siz böyle derseniz, ben de · şöyle Otomobil! Sür 100 kilometre hızla! ve darshane, 9 resmi sanat okulu, 

diyebilirim: Koca, şaşkın, bunalmış, ter dökü- 30 resmi, özel, yabancı ve azlık orta 
- Peki, lakin ben ne diye bu sıcak yor. Münakaşa, kavga filan... Şehre okulu, 2 resmi öğretmen okulu, 36 

larda dimağımı zorlayıp yorayım?. girdiler. Şehir: Faris! resmi, azlık, özel ve yabancı lise, 16 
Hep beraber gülmek, eğlenceye eğlen İşte, şimdi bulvarda dört yol ağ- kitap sarayı vardır. 
ce katmak hoş, fakat... Bunu temin zmdalar. Kadın, kocasına talimat Bu rakamlardan alman yekunda 
edecek şeyi anlatmak işini, ben ne veriyor gene: bugün İstanbulda 678 kültür müesse-
diye üzerimden atmıyayım? Siz, nasıl - Bana bak,.. Otomobilin freni sesi bulunduğu anlaş_ılmaktadır. 
bana atmak istiyorsanız, ben de size soldadır ... şey .. Yoksa sağda mıdır? Klavuzda bütün bu kültür mües
atmak istiyebilirim, pekala!. Sizin Şaşırttın ben! beceriksizliğinle! Üçün seselerinin ilk okullarda~ başlamak 
canınız cansa, benimki. .. de can! cü freni değiştir. Direksiyonu sola üzere sıra ile neşredilmiş adresleri, 

Böyle diyebilirim, diyorum. Bunun çevir. Ha desene, ya! telefon numaraları kayıt ve kabul 
la beraber, ben gene bu işi üzerime Kocanın nihayet sabrı tükendi, şartlan mufassal ve herkesin kolayca 
alacağım. Çünkü, sizin şöyle dediği- bağırdı: anlıyabileceği bir lisanla yazılmıştır. 
nizi işitir gibi oluyorum: - Allah aşkına, gevezelikten vaz Her vilayet kültür deriktötıüğü ta .. 

- Mademki hikayecisiniz, bu kül- geç! Ben, otomobil kullan.makta ne rafından yapılması lazım gelen bu 
fet, size düşer! de olsa daha acemiyim.. Kaza yapma kıymetli eseri ilk olarak ortaya ko-

Kabul: Ben, hikayeciyim! Ve gene dan bu dört yol ağzından kurtulalım. yan İstanbul kültür direktörlüğünü 
kabul: Madem ki hikayeciyim, bu Bak, seyrüseferi kontrol eden polis, tebrik ederiz. 
külfet bana düşer dik dik bana bakıyor. Onun için sen, ----------------

Yalnız iki noktadan itriazım var dişiye has olan vazifeni yap: Polise 
Biri, hikayenin eğlenceli olmasını iste biraz kırıt şöyle •. Tatlı tatlı gül! 
meniz noktasından, diğeri de bunun Kadın, bu vazifesini ehliyetle yap 
tayyareye ait olması noktasından. mak suretile, kocasını seyrüsefer ni
Tehlikeli bir fieyin, eğlence mevzuu zamma riayetsizlik cezasına uğramak 
edinilmesi doğru olur mu hiç? Sonra, tan kurtardı. Ve o tarihten sonra, 
tayyare ele a1mmağa mutlaka lüzum aralarında bu yolda bir iş oolümü 
yoktur. Sizin k iyas yapabileceğinize 1' gözeterek, birbirlerile çekişmeden ve 
göre, ben otomobilden bahsedeyim, tehlikesizce, tozu dumana kattılar! 
siz tayyare manasına alınız. O yolda 
tasavvur ediveriniz. Ne dersiniz? Bu hikayeyi, tayyare misalini ele 

nk teklifimi red ve ikincisini kabul alarak yapmayışımın sebebini şimdi 
ettiğinizi farzcdiyorum. Yarı yarıya anladınız, sanırım. Gök yüzünde karı 
fedakarlıkta bulunduk, demektir. koca arasında böyle bir iş bölümü 

Farzedişimin neden ilkini red ve nasıl yerine getirilebilir? Kadın, çay 
ikinciyi kabul şeklinde tecelli ettiğini, !aklara, kartallara mı kırıtıp gülümsi 
ne siz bana sorunuz, ne de .... ben yecek yoksa?. 
kendime sorayım. Havalar çok sıcak' Kiyas yolunu aşmağı size bırak
Diyelim, ki makul düşünemiyoruz, makla, kurnaz davrandım... sanıya -
pardon size karşı saygısızlık etmi1 rum! 
olmıyayım: Diyeyim, ki makul düşü- Lıulvig Forst 

GALATA RIHTIMI 
Galata rıhtımının önil tarak tara

fından temizlenmeğe başlanmıştır. Ta 
rak bütün rıhtım boyunca çamurlan 
temizliyecek ve bundan sonra rıhtı
rotn önüne cakıl dökülecektir. 

Daha ~onra. da qhtn:~:\tl y.tikseıuı. 
mesi !işine başlanacaktır. 

EL iŞLERi SERGiSi 
Evvelce bildirdiğimiz gibi 29 teş

rinievvel cumuriyet bayramında An -
karada el sanayiini teşvik etmek i1Ze 
re elişleri sergisi açılacaktır. M 

İktisat vekaleti sergiden sonra el 
işleri sanayiini himaye için sıkı ted · 
birler almayı düşünmektedir. Aynca 
muhtelif yerlerden sergiye gidecek 
nümunelerin muhafaza ve sigorta mas 
raflarını da vekalet üzerine almıştır. 

nemiyorum! ~---------------~~-----------------~--~------~ 

Her ne halse, işte size mutabık ( t b l • ı· b t d• kt •• ı ·• g"' •• nden kaldığımız tarzda bir otomobil hika- s a u ı 1 ay ar ıre or u u : 
yesi: 

Ziraat Vekalıeti Merinos yetİ§tİrme merkez teşkilatı için satın alı-
Vak'a, Pariste geçiyor. Lüks nakil cak bir tane Respirasyon aleti bir tane Deforden cihazı ve bir tane 

vasıtası meraklısı zengin bir karı, 
koca, 1936 modeli şık bir otomobil hayvan yemlerini un yapacak küçük laboratuvar değiımeni açık ek-

Kl8rans Terraı 
ESRAR 1 - - - -

f eni Şeri ok Holmes Aten Dıksonu!I 

l-!eyecanlı Maceraları 
-Yauw: Arnauld Galopın -9 

içeri girdiğimi görür görmez, aya
ğa kalktı ve elini uzatarak bana doğru 
ilerledi: 

- Bonjur, Mister Dikson 1 Bir em. 
riniz mi var? 

- Bir kaç fişe 

dum. 
bakmak istiyor-

- - - ~'evtrer.: v. v· 
- Buradan kaç para .ılır? 
- Ayda kxrk lira. 
- Az... ı. 

C'•t il' - Az amma, ne yaparsm ... ..,ı 

- Hay hay, Mister Dikson. Hangi 
harfte? 

bilirsiniz ki bizim işler fedakar~ı~ ; 
tiyen bir iştir. Bize evrak bekçısı 

ıııeıY'- bakarlar ve ehemmiyet ver 
!er... ~ I& 

Ben daire şefi olduğum halde. 
tibimden on lira fazla bir para alı - H harfinde. 

- İsim ne? 
- Hogart. 
- Şu öldürülen Betsi Hogart mı? 
- Evet. 
- Oturun biraz bekleyin de 

yıp bulayım. 

ara -

Levis, bir seyyar merdiven aldr, 
dosyaların bulunduğu duvara dayadı. 

Bir iki dosyayı çekti. Sonra hayretle 
bağırdığım gördüm. 

- Ne var? Diye sordum. 
- Hayret, Mister Dikson ! Şayam 

hayret 1 Hiç akla gelmiyecek bir şey .. . 
Hogart dosyası yok olmuş! Hem de 
pek yakmda... Çünkü rafın üzerinde 
zerre kadar toz yok ... Diğer dosyala· 
rm üzeri tozla dolu .. . 

- Anlaşılıyor .. Fakat bu odaya 
her istiyen girebilir mi böyle? 

- Gündüzün girilebilir. Fakat ben 
giderken kapıyı iki kere kilitliyorum. 
Anahtarı da yanıma alıyorum. 

- Katiöinizde başka anahtar yok 
mu? 

- Hayır, yok. 
- Sakın iyice 

sımz? ... 
- Dosyaların 

bakın isterseniz ... 
- Lüzum yok, Levis. Lüzum yok 

Yalnız şunu söyleyin bana: 
"~tihinizden bövle bir sev fünit 

etmez misiniz?• 
- O 1 Hayır... Perkinsten şüphe 

edemem ... Benimle uzun zama;.danberi 
çalışır ... Emin bir çocuktur... Yalnız 

bir kusuru vardır: Eğlenceye fazla 
düşkündür. Her gün nasihat veriyo
rum, fakat para etmiyor ... 

h rum... (' 
Ayda kırk lira ctlan ve cğterı''~ı ' 

düşkün olan bu memur bende bir şar· 
uyandırmıştı. 

- Bugün burada değil mi? 6 
- Hayır. iki. gün için izin İS~~ 

Acele bir işimiz de yok, istediği 1 

verdim. r 
"Yalnız, beni dinleyin, Mister .P(;j' 

son; belki bilirsiniz: DosyalardaJcı ıJf 
!er notlardan geçirilir . .'. Biz bu rı" V' 
rı da atmayız, saklarız. Bir ~ da~ •u 

~i 
durun, bunları bulayım. da 

- Pe~i. ({ 
Levis, bir köşede duran dolabı V 

tı. İçindekileri karıştırdı. Bir iki ~~ ~~ 
ka sonra bir takım kağıtlar getitd'.·~ 

- f şte bunlar, dedi. Hepsi jçil1 .»o 
olacak. ~ 

Dosya pek o kadar kabarık ôt 
di. Ceplerime t~ksim ettim ve: d' 

- Te~ekkür ederim, dosturrı. 

dim. Yarın öğleden sonra getiriri111~ 
Ayrılırken avucuna bir lira tı.lt Ilı 

ba 
turdum. 

- Ne münasebet, Mister Di~-s?' 
dedi. Ne hakkım geçti ki._ 

Israr ettim ve: \'I' 
- ·Allaha ısmarladik, dedim· 

nn görüşürüz. ııl 
Daireden çıktım. Koridorda ~.~ 

Fersona rast P'•1rlim D::ıi,.~J.ı,../ 
yordu. Beni görünce şaşır~.t " 4} 

- Merhaba dostum, dedim. ·; 
aramıştım. Yoktunuz. Meclis dairt5 
gittim, sizi orada da bulamadırn· 1ı 

- Beni görmek mi istiyordu!1~ 
- Evet. 

(Arkası~ 
• 

C. H. P. Genel · Sekreterliğindetl' 1ı . ıt 
10 Ağustos l-\rihinde müı.aka sası ı!an edilen S.nema makıJl( tıd 

ve sait malzemeniu münakasa günü bazı firmalar tarııfl.,darı ,tl 
müddet zarfında • eklif yQ pıla rr. ıy!l cağı anlaşıldrğınd<l h ve ~artrı• 0,r 
ele bazı tadilat yapa~dığ.nı1an doltl yı 15 - 9 - 1936 tarihir.~ k" 
temd1t edilmiştir. )1 

'{eni §artnarue!e:r 5 - 8 - 1936 tarihinden ititıaren ~nkıJ· l 
C. H P. genel sekreter!iği ve İ'ltanhuld .t C. H. P. ilvönku.ruı b3•

11 

lığı hrafmdan par:U'Z .>hı "k verile cektfr (111) / 

ti 

tedarik etmişlerdir. Bunu istiyen, asıl silmeye çıkarılmıştır. Bu işin muvakkat teminatı 214 lira olarak . 
kadın! Hatta, yalnız kadın demek, h · d"l · · B · · "h l • 26 1936 b daha yerindedir. Şu söz, ilk, önce 0 _ ta mm e ı mıştır. u ışın ı a esı ağustos çarşam a günü 
nun ağzından çıktı: saat 15 de İstanbul vilayeti muhasebeciliğinde toplanacak komiır 

- Mutlaka bir otomobil alalım! yonda yapılacaktır. istekli olanlar şartnameleri parasız olarak Is· 
Sen de bu fikirdesin, değil mi? 

Koca, 0 vakte değin böyle bir şey tanbul Vilayeti Baytar İşleri Direktörlüğünden alabilirler, (130) 
düşünmüş değildi. Duruksadı. Bu, bel 
ki de hoş bir şeydi. Fkat,.. 

Koca, şöyle cevap verdi: 
- El.. bet... te ! 
- Ne o? Pek gevşek söyledin! 
- Yok .. hayır .•. yani, madem ki 

Istanbul Jandarma satınalma 
komisyonundan : 

böyle bir şey hatırına geldi, bilirsin, 
ki seni çok severim, bir dediğini iki Cins: 
edemem! 

- Öyle yalnız benim hatırını için Sandtk 
almanı istemiyorum. Bu güzel bir 
fikirdir. Sen de iştirak etmelisin, fikir Kutu 
ikimizin birden olarak, otomobili Kaim ip 
seçmeğe gitmeliyiz! 

- Mükemmel, karıcığım! Tama- Sicim 
mile seninle ayni fikirdeyim. Zaten 
sen ne düşünürsen, ben de daima onu 
düşünürüm. Bir farkla, ki sen bana 

[(. 
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düşüncede tekaddüm edersin! 1 - Yukarıda cirsi nıiktı.n tahm·ıı bedeli ve ii1. teminc.tı y:lzıL 
- Seçmeğe gidelim! 
- Hay hay! dört kalem anbalaJ malzemesi kapalı ek.Jiltme ile satm almaraktı~. 
Birlikte seçmeğe ve satın a]mağa .:c; - Eksiltm~ Gedik paşa jan darına dikim evi hinasın .. lci htan· 

gittiler: Kadın seçti, erkek satın al-
dı. Hemen daima olduğu gibi! bul J satın aima komisyonundtt ve 17 - 8-936 pa:artesi f"Ünü saat 

Şoför, daha evvelden peylenilmişti 15 de yapılacaktır. 
Kadının uygun bulduğunu, koca tut 3 - Malzemenin heo. siniı1 bir istek1ıye ihalesi C3İ7 oldugu~ gibi 
muştu! 

İşin tatbikatına geçildi. Becerikli ~andıkla kutunun bir istekliye, iple sicimin diğer bil" istekliye ihalesi 
şoför, otomobili maharetle kullanıyor, de caizdir. 
kan, koca, safa sürüyorlardı. Fakat, 
bu çok sürmedi. Kadının safada daim 4 - lsteklileı istedikleri kalemin ilk teminat m~kbu2 v~ya mek 
olması esastır; erkeğin de cefa çekme tubunu vesair kanuni be!Pelerini ve teklif mektubı:r.u ha,,·i kapalı 

si gÔ~~:!olsa gerek, ki kadın, şunu -zarflannı eksiltme saa~inJen bir saat evveline kadar komisy,ma ver 
tutturdu: mit bulunmaları. 

- Otomobili ille ben yürUteceğim 5 - Şartname ve nümuneler 
Kendim sürersem, asıl o zaman zev-
kine varabileceğinıi anlıyor\ıın! 

her gün komisyo~da göriilebiEr. 
.(126). 

Kayseri Tayyare fabrikası 
direktörlüğünden ~ / 

K . T f b ik b" . . f im k ·· t . 'ı ~e ı , aysen ayyare a r asma ırıncı smı o a uzere esvıyec şı 

nacı, kaportacı ustaları imtihanla ahnacaktır. İmtihanlar Kayseri 1"a)1' Of 
fabrikasında yapdacaktır. Ve imtih

0

anda muvaffak olacak usta işçiJertt ~ 
recelerine göre (3: 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Mürac8~J) 
imtihan ağustos nihayetine kadar devam edecektir. (1 

lstanbul limanı 
merkezi 

sahil sıhhiye 
satıa'ma komisyonundall,~l 

Müstahdemler için maa kasket vdli malın:iar, 16S takırO ı/ 
hk v·.: kışlık elbise ile 168 \.İft fot\n ayrJ ayrı açık ek:: i!tm-? il~ yaP 

lacaltı ır. j~' 
A -- Kışlık e!l-iselcr~t~ tahmin bed~l· iki bin :,e41 yüz a.t111

1? 0o~ 
vazlıklarm bin yüı yetın;ş altı :ira fotinluin ise dok1.12 yi.\7 j!rJJ1

1 

\iradu. 

M - Şartnarr..der me:kez1mizn levtt2ımmdan puasız a~~n~ ~-· 
C -- Eksiltme 18 Ağı1stos 936 sah ıünü saat 14 de Galc.tll 'aııı~' 

ramuıstafa paşa sokağJ ıda mezki'ir merkez satın alma koroisyo.11 
yap11acaktır. 

D - Eksiltme aç!k • .. lara1' ya pılacDkhr. İ 
f. - Kışlık ell :~enin muvaıtkat tem;natı yüz rloksan iki li~ş ıe'i~ 

beş !;u.ruş,yazlık el!.iseleı in se!:sen sekiz lira yirmi kurut F otı" 
de a.tmış do~uz li~a otuı: kuruştur. _ bıl it16 

F - İsteklilerin .•erzi ve kun durac1 olduklarına ve 'ta 'e" .1'~ıl 
meıgul bulunduk•arın21. da it ficaret OJasının 936 H·ne'i ve51 

• 

nı gô!.termeleri ş:ırtlı• Aksi takdirde eksiltmeye gireıne1J~rd ıı / 
G - Eksiltmeye girer.eklerin teminat paralarını eksiltnıe e 

vel mezkilr merkez veznf!~İne yatırmaları 1arttır •. (129). 



Stadgom kapıaına hlJcum .eden halk - Mülayim pehlivan Makso ile güreşiyor - Seyircilerin elinde şemsiye olan sandalyeler. 

e;m Londosun maçtan $Onra gazetemize beyanatı 
'ıpı ,_, ~ - ~ - - - ,..;,-2~ _, ~ --

11 Rus pehlivanın ı tayyare oyu-
nile yendim. Bu oyun üzerinde 

çok ç~hşıyorum,, 
}unan pehlivanı lstanbuJda başka bir 

maç .lJapm•yacağını söglüyor 
Yazan: Hık.met Münir 

, Dünkii &iVeıin &a.libi Cim Londo -
'iİ •tı, &alibiyeti kazanmasından hemen 

Mrrni dakika sonra. Park otelindeki o • 

- Kendisini memnun edemedi.time 
mütee11irim. 

- Güreşe daha ne kadar devam e -
deceksiniz?. 

• • 

~aınea gördüm. 
Ben ı:irerken, kendisini ziyarete 

lelıniı Qlan Yunan elçisi odaıındaA he
lliiz çıkıyorou. 

Cim Londos yıkanmıı kurulanı · 
~rdı.ı... Karyolasına uzandı. 

Adalelerini o kadar harekete sev -
~bniıken zihni adeta dinlenmiıe ben· 
ılyen bu adam, rahat bir derinlikten 
bUtUn teceaaüı ve fikri mekanizması • 
Ilı eteydana koyarak suallerime ceva • 
'bt ltazırlandı. 

- Tebrik ederim. Na11l11nız? 
- Sda bir aiire§ten aonra yatakta 

hrçekten bir rahatlık duyuyor insan... 
Slfa bir süref yaptık. Ve l.a arada iki 
"'diteli YUiyet seçircim: Bunlardan 
~ Kola'nm baııma elile bubrdığı za 

- Sonuna kadar .• c.IiP çıktıkça ba
na devam etmek arzusu seliyor. Ye -
nilmeie l»§lanam çekilmeie mecbw 
olacağım. 

- Evvelce hiç yafmur altında gU • 
rcıtiniz mi? 

'dadqo kİ, İki kürek kemiiimin Al"~ .... --........ 11t \ia'llZ ioein&. Fakat ehemmiyetli de-
lil._ Geçecek. Diieri i1e oyunun sonu 
"- doina beni ayaldamun llllk.ma al~ 
~ Z,.,...ndır. 

- Netice evvelde~ tahmin ettiğiniz 
tibi ~ktı. Tayyare oyunu yapacağım
ız aöylemittiniz. Rus gUreıçisini bu ~ 
~yendiniz? 

- Ewrt... F.Ut bunu kehanet aay
'-11nı. Tayyare oyunu üzerinde çok 
"hıtıiun bir oyundur. Onun için ımı
"-ff.ı.: oluyorum. Ukin her zaman bu 
tilıi Wr netice .ı...,..,..ı, da kabildir. 

EVET O BiR ŞEYTANDIR! 
- Yine bu ıüreıi yapmazdan evvel 

~Uftuğumu.z .zaman, pehlivanlann 
derecesi ne oluna olsun, küçök bil • 
)ilk hepıini ıeytan sayarak ayni 11kı • 
~ cUreıeceğinizi aöylemi§tiniz? Ko-
1-, 1enilmeaine rağmen bir ıeytan ol -
dıı&unu iıbat etti mi? 

- E Yet... Hem zorlu, yaramaz bir 
hn.nt 

- Dinarlıya niıbetle nasıl? 

- Kola kuvvetli ve aert bir &üreı-
Sİ... Dinarlı ela kuvvetli fakat tekniği 
~'n ni.betle daha yüksektir. Bu 
t.i rireıç:i anıamda bir maç yapılsa, 
"- 1ııu maç yüz elli kilometre ötede ol-
'- >'iee sönneie siderim. 

- Siz güreıirken bazı ıeyler söy • 
~linm ititiyorlar: Bu bir dua mı • 
dırı? 

- Yüluek bir kuvvete Allaha inan• 
~ cWn. iyi bir teYdir. Fakat hüaiint. riretimde kimteclen istiane etme • 

\l:Mı BiR GUREŞ TEK.LiFi KAR • 
ŞISINDA DECILIMI 

- Burada bir Türk pehlivanile gü
~ek Uzere olduğunuzu söylüyor -

L.:- H.lk arasında söylenmekte ola • 
...._.. F üat hen böyle bir teklif kar -
~ 1ııuhmmadan. Esasen biz Yu • 
~- .,. Türkler çok dost olduğu -
~ İçin netice itibarile ikimizden biri
bı..:--teessir edebilecek bir maç yap • 
~ İıtemiyorum. Burada batka bir 
w~ ~ tahmin etmem. Çünkü 
~ ılinlemnefe ihtiyacım Tlll'. 

- Bu mOubakadaki hasmınız, sızı 
~dlfi takdirde Amerikaya gidip ye • 

bir bayata atılacağını aöylemiıti •• 

Cim Londos Atinada akropatik bir 
pozda 

(Yunan pehlivanı dün bu fotoğrafı 
imza.sile muharririmize hediye 

etmiftir.) 

- 1928 de Yunanistancla bir deEa 
cüreıtimcli. Fakat dünkü Yllimur, &Ü -
reı hayatımda ıimdilik rekordur. 

- Amerikadaki muvaffakiyetleriniz 
üzerine Amerikalı Gangster'ler tara • 
fmdan tehdit edilmit olduğunuzu söy
lüyorlar, doğru mudur? 

- Hayır böyle bir ıey yok. Ameri -
kada Gangsterler kendi aralannda iı 
görürler. öldürürlerse kendi aralarm • 
daki adamlardaa öldürürler. Bir mem
leketin kanunlarına itaat ederseniz kim 
ıize ne yapabilir. Sokrat der ki: "Doi
ru hareket ettikten aonra hiç kimteden 
korkma, hayatta ve ölümde de kork • 
ına .. .,. 

- Sizinle hiç kavga etmek istiyen 
olmuı mudur? 

- Daima süret yapmak iyidir.. Bir 
kere bir otelde bana 1'iriai çatmak is • 
temiıti. Güreıçi olduiumu söylediler. 
Vazg~ti._ 

- Batka ne sporlar yaparsınız? 
- Akrobabm. iyi meç, teniı oyna -

nm. Ata binerim.. ( aiilerek) yalnız k• 
dmlarla uyuıamıyonım. 

SPORCU FiLOZOF OLMALll 

- Bir hayat adamına, bir sporcuya 
ne tavsiye edersiniz? 

- Ayni zamanda filozof olmağr •. Fi· 
lozol'hık insana gördüğü itin manasını 
leıbit ettirir ve rahatlık nrir. Meseli 
ırüreı:r, güre,irain ve kendine ıoranm 
defi! mi: "Nedir bu didinme?" diye ... 
lıte filozof bir insan, bu sual laır111~ 
da yapacağı itin en iyisini yapıp mut
main olmak 1iznn gelditini kestirir ... , 
Şelupirin clecliii sa ";ppmılllrta oldu • 

Cinı Londos galip! 
Kırk gün kırk gece eğlencelerinı 

tertip eden komitenin tavassutu üze. 
rine profesyonel pehlivanlardan Yu
nanlı Cim Londos iJe Gürcü pehlivanı 
şehrimizde, evvelce yaptıkları bir 
maçın revanşınr yapmayı kabul etmiş 
lerdir. 

Dün Modada deniz, Yeliefendide 
at yarışları olma.sına rağmen Taksim 
stadyomunun önü erltenden kalaba. 
hklaşmıştı. 

Saat dörde doğru stadyomdaki tri. 
bünlerle duhuliye tarafları hemen ta. 
mamen dolmuş gibi idi. 

Balkonda yer alan seyircil~r ara. 
sında inhisarlar Vekili Bay Ali Ra. 
na da bulunuyordu. Sahanın tribün 
tarafına yakın bir yerine ring kurul. 
muştu. Ringin üzerinde minder yok
tu. Tahtanın üzerine çok ince ot kon. 
mut. üzeri yelken bezi ile örtülmüş
tfl. 

Saat dört buçuğu geçiyordu. Hava 
birdenbire karardı Bardaktan boşa. 
nırcasına bir yafmur başladı. Ringe 
yakın sandalyalarda oturanlar tri
bünlere kaçıştılar, bir k1Smı ringin 
altına girdi. Manzara bir haylı ko
mikti. Yağmur yarım saat sürdü. 
Biraz hafiflemişti ki Mül4yim pehli. 
van ile Yunanlı Maksos ringe çıktı
lar. 

MULAYIM - MA.KSO~---- · 
Geçe Atfnadakf kal'fll•t-

malarında beraber kalan bu iki peh. 
livanın bu sefer yarım saat güreşme 
leri kararlaştırıldı ve güreş Dinarlı 
Mehmedin babası Yusuf Hüseyin 
pehlivanın hakemliği altında başladı. 
Ağır vücudlu iki pehlivan gayet ağır 
gilreşiyorlar. OçiincU dakikada Mü. 
llyim güzel bir kafa kol kapmasile 
Maksosu yere attı. Başını, bacakla . 
rını kıracak gibi büküyor, Maksosun 
sırtını yere getiriyordu. Fakat sırtı 

üç saniye yerde kalmadıkından tuş 
sayılmıyordu. Minderin üzeri çok 
ıslak olduğundan her iki pehlh·anın 
da ayakları kayıyordu . .Maksos da 
Mülayimin çenesinden tutarıık yere 
attı. Yarım saat süren bu ağır gü. 
reşin sonlarına doğru Mülfiyim, M!lk
sosu gene altına aldı, iki dakika ez 
di, sırtını yere getirdi. Fakat Mak. 
sos ellerine ringin kenarındaki iplere 
tutundu. 

Tesbit edilen saat tamam oldu. 
ğundan hakem düdük çaldı. Güreşin 
bittiğini bildirdi ve neticede iki.,ini 
de berabere ilan etti. Bununla be . 
raber halk, . daha üstün güreşen Mü. 
layimi galip sayarcasına alkışladı. 

Bunların güreşi devam ederken 
yağmur gene yağmış, buna rağmen 
güreş durmamıştı. Sonlara doğru 
kesilen yağmur biraz sonra gene baş 
ladı. 

CiM LONDOS - KOLA 

Sıra, günün en mühim vüreşi oJan 
Cim Londos - Kola Kovaryani kar
şılaşmasına gelmişti. Evv~ıa Kola 
sonra Cim Londos ringe çıktılar. 

Hakem Yusuf Hüseyin pehlivan. 
dı. Tesbit edilen şekle göre, güreş 

bir saat sürecekti. Yenilmek için sır . 

tın üç saniye yerde kalması lazımdı 
Cim Londos, tuş olmaması ihtimalini 
CIUfUnerek bu güreşte puvan hesabının 
da nazarı dikkate alınmasını istedi. 
Bu sırada geçen hafta Atinada Cim 
Londosa yenilen Dinarlı Mehmet rin. 
ge çıktı. iki güreşçiye muvaffakiyet 
temenni ettikten sonra bu güreşin ga 
libini kendisile karşılaşmaya dnet 
etti. 

Kola güreşe atılmakla başladı. 

Cim Londosu yakalamak istiyordu. 
Fakat Cim Londos yakalanmamak 
için hasmının önünden ayak oyunları 
yapıyor, kaçıyor, Kola da arkasından 

iun için en iyisini yapmak!" bu iyili - kovalar gibi, fakat ihtiyatı elden bırak 
im, meydana çıkmıuına hiç bir mani o- madan yürüyordu. Böyle ringte dola. 
lamaz. Meseli Amerikalılar "iyi bir a- şırlarken Cim Londos ansızın Ko. 
damı qaiı mertebede tutmanın imki- lanın çıplak kafasına iki kerre üst ü. 
m yoktur,, derler. te vurdu. Bununla hasmını kızdır. 

Bir aiin, üç sün, bet sün .. Nihayet mak istiyordu. Londos minder üs. 
'bir iki aene. •. Fakat meziyet ne de olaa tünd~ dört dönüyor, halk gülüyordu. 
kendini cöıterecekt.ir. Bir liralık bu dönüşlerin sonunda an 

CiM LONDOSUN BiR SUALi sızın geri dönüp Kolaya saldırdı 

Cim 1 Jndoı timdi kendisine masaj Kola, Cim Londosu yakalayamayışı. 
yapmakta olan arkadaıı pehlivan Mıak- na kızdı ve gök.sünün sağ tarafına 
soı'a güneşten yanık bacaklarından bi- şiddetıi bir yur.truk indirdi. Buna 
rini uzatmı§, sakız gibi beyaz bir hav- Londos da kızdı. Knlaya doğru atıl . 
luya iri gövdesini kısmen sarmıt ola • dığı sırada kafasını kaptırdı \'e alta 
rak konuıuyordu. Birdenbire bana ıor- düştü. Cim Londo~un baca~ını bü 
du: k<'n Kola bu şiddetli tazyik :ıltındn 

- Siz söyleyin, bugünkü güreıi~ tuş yapmak i;;tiyordu. Cim Londos 
hakkında fikriniz nedir? köprti kuru:ı or, fa." lalı hir şekildt• 

- Sizin prefinU, esas itiberile yal- nynklr.rını ye:-e \'Uruyor, tchW\eJi \'a 
nız fenni ve en«;ik bir süreı olmııkla ziyetten kurtulmak istiyordu. 
lcalımyor, ayni zıamanda sporun bir çek Kola, kenclisindc:ı çok daha çevik 
ıubelerinin çok güzel bir kompoziıyo - olan hasr.ıını yenmek için bütün kuv. 
nudur. Bence bir çok sahnelerde güre- vetini sarf ediyor. .. Bir aralık Lon 
ti, bir "aiizel aan'at,, haline getinnıit dos un gö~sü:ı den kı.:ı kıuak y:ıka la dı 
bulunuyorsunuz. ise de atik ve çok ı:e,·ik bir pehlh·an 

MAKSOS NE DiYOR? olan londos bu tehli!tcden kurtula 
Dünkü maçın galibi Cim Lonçlos • 

tan aynlırken, Mül1yim pehlivanla be
rabere kaldığı ilin edilen Maksosla da 
görüıtilm. 

- Yağmur yüzünden istediğim gibi 
aiireıemedim, eledi. Makas oyunlanmı 
yapamadım. Tatbik ettiğim zaman a -
yafım kayıyordu. Mülayim kuvvetli 
ve tekniği iyi bir pehlivan! 

Maksoı 20 sene Amerikada bulun • 
duktan sonra artık Yunanistana ıeJ.ip 

bir Yunan kızile evlenerek yerleşmiş 

bir sporcudur. 
Cim Londosun asıl isminin ne ol • 

dufunu merak eder misiniz, Dimitri 1 
Dimitri Londoı I 

rak u~a.ii'a kalktı . 

Kola, Lonclosu gözlerini kırparal. 
haşt:w a~ ... ı.ğıra siizüyor ve gavet cici 
di güreşiyor. Göz kapaklarına ter 
girmemek ic;in hir ilfı~ sür<'n Cill' 
Londo.s i~e kaeıyor. fırsa t·nı bt• Jel uk<'a 
atılı,\•c.r \"(' . . . T.t0ndos Jfolanın kafac;ı 
nı sımsıkı .}al;alayıp )ert' attı . Bu 
sefer Kolanın sırtı yert' gfldi O Ci n 
ayaklarını ye n· rnrarak mütemadi 
hare'<etler .r -: >ı) or. .Ni h:n et kurtul. 
au l'e Lonclo u <ıltına aldı. I 

ll\i pehlivan ait a ita, ü::;t ü•de 
güreşirlerken gene yağmur başladı 

Seyircilerin bir kısmı gene üstte şid

detli bir çarpışmanın devam ettiği 

ringin altına girdiler. Bir kL."mı da 
altlarındaki sandalyayı başlarına si
per ederek ayakta seyrettiler. 

lki güreşçi, bir dere halinde üze. 
rinden su akan minderin üstünde mu. 
temadiyen boğuşuyorlar. Kola yum. 
ruk savuruyor, Londosun çenesini 
geri itiyor, gıdıklıyor, ayaklarını 

büküyor, Cim Londos da rakibini 
aynı tehlikeJi vaziyetlere getiriyor. 
Böyl~ vaziyetlere düşen h~r iki peh. 
livan da ah, of, ih sadaları çıkarı. 
yor, biri diğerinin bacağını geri iter
ken öteki de onun kafasını geri bükil
yor, bacakları ile bacaklannı yaka.. 
hyor. Fırsat düşürürse üzerine çı. 
kıp oturuyor. 

Kola çok kuvvetli bir pehlivan .• ~ 
Cim Londos ise atik ve çok teknik bir 
güreşçi... Fırsatını düşürüp Kola}, 
yerd~ minder gibi yuvarhyarak kız
dırıyor. Her iki pehlivanın da sırt
ları bir kaç kere yere geldi lc;e de ü~ 
saniye olmadığından sayılmadı 

Otuz bfrinci dakikaya doğru Ko. 
la, bir yumruk savurdu ''e Londosu 
yere attı. Hasmının kızdığını ve yo. 
rulduğunu tahmin eden Cim Londos, 
artık beklediği dakikanın geldiğine 

kani olmuş gibi birden saldırdı. Ken
disint!t>n yirmi kilo ağır olan kolayı 
belinden tutup yere attı ve yerde iki 
üç kere çevirdi. Kola ayağa kalktı. 
Cim Londos aynı hareketi tekrarladı. 
Kola gene kalktı. Londos gene yt•re 
attı. Kola iyice kendini kaybetmişti. 
Dördüncü dakikanın sonunda Londos 
Kolayı belinden tutup havaya kaldır. 

dı ve omuzunun üzerinde tayyare 
pervanesi gibi dört beş kerre döndür
dükten sonra Kolayı sırt üstü üere 
çarptı ve hemen üzerine binerek kolu . 
nu bükmeye başladı. Kolanın sırtı 

yere değiyordu. Hakem sa;dı: Bir. 
iki. Uç.. Cim Londos kazanmıştı. 

Bu galibiyeti çok alkışlandı. Ken. 
dilerini tutamıyan bazı Rum gençleri, 
zabıta memurlarının ring etrafında 
aldıkları inzibati tedbirleri hiçe saya. 
rak ringe atladılar, Cim Londoı.u 
öptüler. Bunları gören diğer bir ta. 
kım kimselerin de sahaya dolduğunu 
göre.ı zabıta memurları ve jandarma. 
lar ringtekiJeri zorla indirdiler ve 
güreşin bittiğini söyliyerek toplanan 
halkı dağıttılar. Bu arada ufak te
fek ka,·galar oldu ise de büyümeden 
yatıştırıldı. Diğer taraftan bu ikt 
meşhur pehlivanı görmeye gelen ka
dınlı gruplar içerde ka,·gacıların ve 
dışarda atlı poll'ilerin ayaklar: altın. 
da kalmak tehlikesi ge~irdiler. 

Türkiye baş pehlivanı Kara Ali, 
Dinarlı Mehmet, Tekirdağlı Hüse.. 

.yin, Mülayim pehlivan, Cim Lon. 
dosla güreşmek istediklerini bildir. 
mişlerdi. Fakat bunların ayrı ayn 
Londosla karşılaşma~ına imkan olma
dığmdan çarşamba akşamı bu dört 
pehlivanın karşılaştırılacağı, hunların 

arasınd:ı çıkacak pehlivanın Cim Lon
dosla maç yapacağı statda halka bil. 
dirilmiştir. 

Halbuki Cim Londos da maçtan 
sonra böyle bir maç y;ıpmak niyetin. 
de bulunmadığını söylemiştir. Buna 
diğer siltunlarımızda okuyacaksınıL 

Esasen biz de bu maçın yapılmasına 

muhtelif noktalardan taraftar değl. 
!iz. 

Dün Cim Londos - Kola maçın
da vazife gören gazete fotoğrafçılan 
bazı yt:rinde olmıyan müdahalelere 
maruz kaımışıar, oır araiıK ringi• 
yanından itilerek uzaklaştınlmışlar. 
dır. Fotoğrafçıların bu suretle ma. 
çın en entressan taraflarını tesblt et. 
melerine meydan verilmeml§tir.-

1 
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M. M. V ekiletinden: 
Gedikli erbaf ha~ıtla:ma melcıeple."lne talebe almıyo:. 

Dilim,ze çeviren: Vıldan Aşir Güçtü 1 arih, Dil, Coğrafya fa.J 
kültesine girmeşartları 

1 - Ankara n Kon)adaJd Cedi-'li Erbat hazrr:la1r.a nı~'.<•tP'" 
terinin ihzari sınıflarına 3 ımıf:ı veaedikt orta kıamn: 6. 11nıfıar.- • 

5 sınıflı köy ilk ırektep mezuclan alınacaktll'. ikis.i de dü§ünüyorlardı: "A -
caba arkadaşları ne yaptı? O korkunç 
suratlı heyjellerin yanından nasıl geç-
t ") 
ı. 

HaywnJarı ürktüler mi?" Zavallı 

genç ya parçal•ndı ise? Şayet kazansa 
idi, yahut ta başına bir felaket gelme -
miş bulunsa idi şimdiye kadar jimna -
za dönmüş bulunması lazımdı ... ,, diye 
kara kara düşilniiyorlardr. 

Saatler uzadıkça uzuyordu ... Niha -
yet gün batarken Diyabiris göründü. 
Yorgunluktan bitkin bir halde idi. Sa
de gözleri yaşıyor gözleri parlıyordu. 

- Yaşasın Rodos 1 Yaşasın arkadaş -
lanm. Tannlann dileği ile ben de ka -
zandım ben de birinci oldum. 

ikizler yerlerinden fırlamışlar toz
dan topraktan simsiyah olmuş arkadaş
larının boynuna sarılmışlar bir yandan 
onu öpüyorlar bir yandan da durmadan 
soruyorlardı: 

- Nasıl kazandın! Kim öldü? Kim 
kaldı ... İkinci kim? .. Gemi azıya alan at
lar çok oldu mu? ... Atinalılarm araba
ları nasıldı ... ? v.s. v.s ... " 

Diyabiris daha hala soluk soluğa 
idi. Sözlerini bir türlü düzene koya. 
mıyor, kesik kesik anlatıyordu. Ta
raxippos'un önünden geçerken o kor. 
kunç suratlı heykelden ürken atların 

arabaları nasıl alıp kaçtıklarını, sürü
clileri nasıl savurup attıklarını, üç bef 
kişinin parçalanıp öldüğünü, kendisi -
nın de dizginleri kaçırmamak, hayvan 
lannı zaptetmek için neler neler çek -
tiğmi nefesi tutula tutula bir hamlede 
anlatmağa çalışryordu. 

Ht:le o sütunlar hele o sütunlar; 
§imc?i onları anarken bile terliyordu. 
yiğit yürekli çocuğun pek çok sıkın
tı çektiği zaferini iyice hak ettiği her 
halinden belliydi. 

Hikayeyi bir köşede sessiz sessiz 
dinliyen Sellis kendine: 

- Keşke onun için de iddiaya gi
rişseydim. Bu oğlanın bunca tecrübeli 
sürücüyü geride bırakarak Taraxippo
sun yanından yel gibi geçeceğini kim 
bilirdi? Bu hal kimin aklına gelirdi? 
Gördün rnU bir kere ... Daha çok para 
kazanacak, daha çok zengin olacak
tım... diye söyleniyordu. 

Oyunların son günü mükafatların 

dağılması törenine ayrılmıştı. Bugün 
Yunanelinin dört köşesinden gelen 
salkurların önünde yiğit delikanlılar 
başlarına altis dalından taçlar giyecek
ler cclenkler takınacaklardı. 

İsimleri tarihe girecekti. Zafer a
rabaları içinde binlerce halkın öniln -
den geçecekler, alkış1anacaklardı. 

Stad ilk günden daha kalabalıktı. 

Bütün seyirciler sabırsızlıkla genç Ro
dosluları bekliyordu. Kazananın nereli 
olduğunu, kim olduğunu, kimse aklın. 
dan bile geçirmiyordu. Halk kim olur
sa olsun bu kadar yüksek dereceleri 
elde edenleri görmek için çıldırıyor -
du. 

Skopas Alkamen ve Diyabiris sta
'dm bir ucunda görününce, koca stad 
yıkılacak gibi oldu. Halk alkış1amağa 
kanamıyor, haykırıyor tepiniyordu .. 

Herolar Rodoslu delikanlıları bir 
zafer arabasına bindirdiler ... 

öoünde dört beyaz at koşulu ara. 
ba stadın her tarafını dolaştı. Ve en 
sonr'1 geldi Heladonislerin oturdukları 
locanın önünde kendilerine ayrılan ye
Tin .önünde durdu. 

ihtiyar Diyagoras, oturduğu yer
de Sellisin koluna girmiş 70 yıllık öm 
rün5n en güzel gününe içi titriyerek 
bakıyordu . Ak olmuş sakalından sevinç 
yaşlan sızıyordu. 

Gençleri olimpiyat ayanının başka· 
nı karşıladı. 

- Anlınızı altis dalından örülmüş 
olan şu taç süsliyecek ! Onu şerefle 

taşıyın. Zafer dalı sizin olsun. Sizi 
kutlulanm, dedi. 

ikizlerin birbirlerine 
rini de görilnce şaşarak: 

benzedikle-

- Gençler siz birbirinize ne kadar 
çok benziyorsunuz? 

- Bunda şaşacak ne var? Biz karde. 
şiz. 

- O halde ne mutlu sizi yetiştirer. 
ana, babaya. 

- Anamız Rodosta bizim yolumu-

zu bekliyor. Fakat ihtiyar babamız bu
rada. 

- O halde onu da buraya getiriniz. 
Asıl zafer onundur. Gelsin ve bu zafer 
tacı onun başını süslesin. Halk Yunan 
elinin en talihli ihtiyarını alkışlasın ... 

Heladonusların başkanı daha sö _ 
zünü tamamlamadan iki genç yel gibi 
uçmuşlardı. Ellerini birleştirerek bir 
altın beşik yaptılar babalarını kolları

nın üzerine oturttular ve gene koşarak 
Heladonislerin oturdukları yere geldi. 
ter. 

Bu yetmişlik ihtiyarın önünde bü
tün Heladonisler ayağa kalktılar ve 
eğildiler. Başkan: 

- Diyagoras 1 Ey talihi yaver ço. 
ban! Bu olimpiyadı asıl sen kazandın. 
Şimdi bütün yurt, bütUn Yunaneli se
ni ve senin eşini kutluyor. Senin yetiş 
tirdiğin bu gençlerle övünüyor. Seni 
en derin saygı ile selamlarım. 

DöNtlŞ 

Günler geçivermişti. Tan yeri a. 
ğarırken zafer yolcularını getiren ge
mi Rodos limanına demirliyordu. 

Onu ilk gören hemen Akronotlara 
koşmuş, müjdelemişti. Şehrin dört 
bucağında herolar dolaştı ve hemen 
birkaç saat içinde atletleri u~urlıyan 

kalabalığın iki misli halk limanda top
lanıverdi. 

Elektra karşılamağa gelenlerin en 
ön sırasında duruyordu. İçinde sevinç 
karışan anlayamadığı bir sızr, ıçın i
çin kanııan bir yaranın acısı vardı. 

Gemiden küçük bir sandal indirdi. 
ler. İki kişi olan kuvvetleri ile kürek 
çekiyorlar ve kimsenin ummadığı bu 
üç .zaferi halka müjdelemek, işittirmek 
için haykırıyorlardı. 

Sandal ltaraya kavuşunca ilk dışa
rıya atlıyan Sellis, bekleşen Akronot
lara bir şeyler anlatmağa başladı. Ak
ronotlar sola sağa emirler verdiler, bir 
kaç dakika sonra önünde beyaz at ko. 
şulu Uç .zafer arabası dört nala koıa
rak geldi. Liman meydanında durdu. 
Bira~ sonra da kara yağız atların çek. 
tiği bir başka araba daha göründü. O 
da geldi, öbür arabaların yanında dur 
du. 

Ankara tarih, dil ve coğrafya fa
kültesinin Uç bölümü vardır. Bunlar 
da yukarıda saydı~ımız, tarih, dil ve 
coğrafyn bölümleridir. . 

A) Tarih te üç bölümdür: Eski 
zamanlar, orta 1..amanlar, yeni zaman 
lar ve Hint tarihi. 

B) Dil kısmında yaşıyan dillerden 
almanca, fransızca, ingilizce, arapça, 
farsça ve klasik dillerden latincc, 
yunanca okutulur. 

l3unlardan başka sinoloji, hungar
loji, Hititoloji, Sumeroloji, Antrepolo 
ji, Arkeoloji dersleri de vardır. 

Her talebe bu derslerden birini e
sas, diğer iki tanesini de yardımcı o 
!arak alır. Bir de bir ecnebi dil öğ
renmek mecburidir. 

C) Coğrafya §ubesi; bu §ubede 
coğrafya antrcpoloji, yeni zamanlar 
tarilii gösterilmektedir, 

Kayıt şartları: 
Lise olgunluk imtihanı vermiş bu 

lunmak yahut diğer bir fakülteden, 
veya yüksek mektepten mezun bulun 
mak lazımdır. 

öğretmen okulu mezunları yalnız 
1935 - 1936 ders yılı için kabul edil 
mişlerdir. Bundan sonra kabul edilmi 
yeccklerdir. 

Gireceklerin bir dilekçe ile fakülte 
dekanlığına baş vurmaları lazım -
dır. Dilekçeye aşı kağıdı, sıhhat rapo 
ru, iyi hal vesikası, nüfus cüzdanının 
tasdikli örneği, altı fotoğraf ( baş 
açık ve cepheden çekilmi§ olacak). 
iliştirilmelidir. 

1. - Bu mekt~pler ya•ıh Ye parasızdır. Mektebe ı:irit prtl•r _.. 

kerlik 9ube başkanlarınd~n öfyenilebilir. 
3 - Yukardak1 ı•rtlar> lafJY&n ve ıedilki nbat obıuya istekli ~bl• 

köylü çocuklarınır ıen l~': 20 E1lut 938 'arihine kad•• menAP ol~ 
tarı eekerlik tubele(ine rrrl:.racut da!İf ve ewakını tam.mfamı• 0 

malan lazımdır. (l 36) (4349} 

---
Betonarme Köprü 

inşaatı Eksiltme ilanı 
Nafıa VeKaleti Şose ve Köprüler reisliğinden: 

Malıkesir vilayetinde Ayv~lık - ı~..nir yolu üzerinde "25 t;()D,, 
lira ke-tif bedelli .'..Jtınovl!r. betvnar me k~prüıü in'*aunın k&pah ıa~ 
usuliı~ eksiltmesi 17 - ~ -- 1)36 paza. ıeıi günü sut 16 Js Nafııa 
Vekii.eti toıe ve köprüle. rei!Jiğl ~ksİh!ne komisyö.n.s odauc.da yapı· 
lacaktır. Eksiltm? tartn,mesi ve buna müteferri evrak "127,5 .. k~· 
ruf nı;ıkabilinde fCl.Stı ve köprül~'\r te ısliğ;ı,den alınabtte\.eği t·b; ifll' 
yenlf::r bu şartnan,ele-ri e~lıke.nr Nafia müdürlüğür:e müracaat ede" 

rek gvrebilirler. Mu\takl~i\ • teminat "19 J 2,, lira "50,, ~uruıtı.1. E1~silt· 
mey~ girmek isti}-:nlerin resmı ga zet~n?n 3297 ıayılı nüshosında çr" 

kan l:\limatnameye teifikan 'lliite ahhitlik ehliyet V<:ltkasm haiı ol
malar1. 

Müteahhit b~uat mühenrlis olmadığı veya bir miih~ııd.ıle ber•' 
her b?l işe girmed;~: ta~·H:de !lsga ri 10 metre açıklı~ınd~ b..-ton4'1.,.
bir !<<,prü yapmış t'lduğvııa d~ir vesik" ihraz elmet" liz rndır 

f eklif mektu?Jarrnın ] 7 - 8 - 9J€ pazartesi gönü UiSt 15 ~ k•" 
dar Ankarada ıos ! ve köprüler reisliğine verilmesi laz!mdJr \ 71 ) 

Leyli talebe mUsabaka imtihanı ile 
kabul edilir. Miisabaka şartları yakın 
da bakanlık tarafından tesbit edilerek 
ilan olunacaktır. ~~~~~;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::;:::=;::;::;::::.;:;::;::::.;:;::;;;;;==~;;;;;::;=:;~ 

Dumlupınar yatı mektebi ta1eb esi için kumaıı mektepten veril~ 
mek üzere 260 takım dıt Y"! 260 takım iç elbisesinin yapılma11 •çı 

iSTANBUL _ 
18 

... eksiltmeye konulmuıtur Diktirilecek iç elbisenin beher takınıııl' 
(plak), 19 haberler. 1~~as =~~~~~; 160 ve dıt elbisenin beher takımı na 500 kuruş bedel tahmin ~~~~· 
plaklar. 20 solo (plak) 20.30 stüdyo or- muıtur. Nümunesi Ye ıartnamesi levazım müdürlüğünde göru~"'~ 
kestralan. 21,30 son haberler. Saat 22 İstekliler kanunun tayin etliği vesika ve 129 liralık muvakkat tenıırı~ 
den sonra Anadolu ajansının gazetele- makbuz veya mektubile beraber 1 7 ağuıtos 936 pazarteı;i günü ı• 
re mahsus havadis servisi verilecektir. 14 de daimi ~ncümende bulunmalıdır. (119) 

En çok En az 

200 170 
GUn doğufu 4 37 4 ~8 

Günde Cerrahpaşa haıtanesıne. 

Birden parlryan sevinç saman ale- Glln batı§ı 19,42 19,42 
• S8 bab namazı ,, no 3 30 

210 160 
" Haseki ,. 

60 30 Beyojlu vı gibi birden sönüvermişti. Bu siyah .ı . .-ı • • 
Oğle oamuı 12 19 12 19 

,, 
50 atlı ölü arııöası ne içindi? Yurt ıçın lkiııdi oamuı 16,19 16.19 

savaşmağa giden yiğitlerden biri öl. A.lqam namazı 19,4-.? ı 9.42 

40 ., E. Zühreviye 
45 35 Z. Kamil ,, ,, 

müştü. Acaba gemi kimin ölüsünü ge- Yataı na.mazı 2142 21,41 
tirmişti? lmeak 2.21 2.2~l 565 435 

Yılm geçen ğ1lft.len 219 220 le 
Gemi kıyıya yanaşmıştı. İskeleleri Tdın c~lan g"-'er1 146 5 H t 1 936 . • • ~ l" l b' . . . k k .,. 

&al ...... 14. as ane.ere aeneıı ıçınue azım o an ırıncı nevı e me t 
uzattılar. Alkamen ile Skopasın iri ,,__. ___ llliıiimıııılııiiıiiii._ıiiiıııııııiiıiıılıiıiılliıııiiiiiıiıii.._~ f ' 

- elcsiltmeye konulmuıtur Bir kilo e!<mefe 11 kurut 20 para • _ 
vücutları güvertenin üzerinde görünü.ı Kadıköy Silreyya bahçesinde ~-
yordu. Gemide kimse gülmüyor, kim- tahmin olunmu~tur. Şartnamesi levaıım müdilrlüğünde görülür. 
se sevinmiyordu. Yokular birer ikişer H A L /( nunun tayin ett!ği vesika ve 1741 liralık muvakkat teminat rn•kb~: 
karaya çıkmağa başladılar. Skopas ile OPERETi veya n-.ektubile beraber 17 ağustos 936 pa2!:artesi günü saat 14 
Alkamen kar kadar beyaz örtülere sa- Bu akşam 21•45 de daimi encümende hu1unmalrdır. ( 121) 
rılı bir vücudu siyah atlı arabaya de- FLORYA r 
rin lıir saygı ile yerleştirdiler. Herkes Büyük operet Ke~if bedeli 686 lira olan Dolmabahçe ıaat kulesile saraY k•I' 

sı araeındaki yolun tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. Ke,if ,~r:: 
kı ve şartnamesi levazım müdürliiğünde görülür. istekli olanlar 11 

1 
nunun tayin ettiği vesika ve 51 ,50 lira1ık muvakkat teminat tr:ııl<~, 
veya mektubile beraber 17 ağustos 935 pazartesi günü saat 14 

"acaba kim,, diye düşünüyordu. 3 perde 
Bu ölüm töreni etrafında toplanan Yarın akşam 

sisi zavallı Elektranın duygusu yırtı. Taksim bahçesindt: 
verdi. ihtiyar kadın hem hıçlorıyor, F L O R Y A 

hem_k°ı3~::;:~s. Benim Diyagorasım, ....... Dü~····;~····y:~·;·;·~····· daimi encümende bulunmalıdır. (118) 

ihtiyar eşim. 
Zavallı kocasının ölüsü üzerine ka 

panmış ağlıyor, dövünüyordu ... Hıçkı -
nkları gittikçe daha seyrek, gittikçe 
daha hafif işitiliyordu. 

Elektra ölümün eşiğinde de kocası 
nı bırakamamış, o da gözlerini yum. 
muştu. Ölümün kucağında birleşen bu 
iki iyi insanı, bu iki can yoldaşını ta
§!yan araba, şehrin sokaklarından ge -
çerken evlerden Üzerlerine göz yaşı ile 
ıslanmış çiçekler yağıyordu. 

Bu üç genç bundan sonra artık si
tenin misafiri olarak yaşıyacaklardı. 

Site onlara Rodosun en güzel sarayın. 
da yer vermişti. Her toplanışta baş 

yer onlara ar.,rılacak, heykelleri. şehrin 
en güzel meydanlarını süsliyecckti. 

fieykellerin yapılmasına hemen er
tesi günü başlanacaktı. Sanatkar sabah 
leyin erkenden saraya gitmiş. fakat 
iki genci orada bulamamıştı. Akronot. 
Iara koştu, her tarafı aradılar, herolar 
çıkardılar, gençleri bulmak bir türlU 
mümkün olmuyordu. BiitUn şehir hal· 
in telS.ş içinde idiler. Gençlerin ne. 
reye gittiğini kimse görmemiş, kimse 

Tercüme Külliyatı Kilo 

100 kitap olacaktır. 5Ş zi çıkmıştır. 
50000 kum ot behet kilosu 90 raradan temina~r C5 lira Müracaat mahalli: VAKIT kitap evi 

•·······•····•···••·•·············•·················•··•··•· 35000 sap sa.n1an ,, ,, 2 kuruıta n ,, 53 lira 
50000 karagöz yulaf 4 kums 25 santimden 160 " bilmiyordu. Sellis: rl' 

- Ben şimdi onları bulurum. On- Vilayet aygır deposu hayvanatı için )Ukard~ cinai mildarlat• ttıf• 
lar mutlaka babalarmın sürü otlattık. zılı olan ot, !aman, yubf ayrı ayrı açık eksıltmcye k.'.Jnulın~' 1,. !arı dağa gitmişlerdir, diyordu. Şartnameleri levaıım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar htt' N· 

Ji.mnazyark: ~er~ekten yanı:.ma~ış- rında gösterilen muvakkat teminat 11'akhuz veya mek!ubile 2490 de 
tı. ikı kardeş, lrı bır agacm golgesıne 1ı kanunda yazılı vesika ile 18 temmuz !)36 sair giinÜ saat t.4 
uzanmışlar, sessit otlıyan sürüye bakı daimi encümende bulunmahdır. (123) 
yorlardı. Hiç konuşmuyorlardı. _ vı 

Sellfsin yalvarmaları hep boşuna Eyüp Tokmak dede mahall~sinde, Beylerbeyi, Çengelk6~ıete 
gidiyordu. Nakk..ıştepede f ırlınadan yıkılan 84 tane servi ağacı satılmak LJ··Jiif• 

. - Kaundığımız !eref bize yeter. pazarlığa konulmuıtur. Şnrtnamesi levazım mUdürlüğünde görf;rt' 
Bız ba~amıkzın yaşaddı~kı 

0
.toprlakdlarda Bu servilerin hepsine 308 lirll fi'lt tahmin olunmtlflur. lstekH " ı9 

yaşamaga arar ver ı . ı)'or ar ı. . btJ' 
- Canım öyle şey olur mu? Ben la..'" 24 lıra;ık muvakkat t-~~!nat makbuz ve:a. melc~ubile bera)Ll~·· 

Akronotlara bunu nasıl söylerim. Ba. agustos 9v6 çarıamba gunu saat 14 de daımı encumende bu 
na ne derler? hdır. (8.) (181) 

- Akronotlara bizim saygılarımı- p,ıtlfe" 
zı söyle. Anamıza baktıkları için, sil- Sendik muhammen kiraaı 36 Hra olan Heybeliada Yalı nı' ;ti• 
rilmütü k~ruduJı:ları icln onlara can· sinde Ay yıldız sokağında "?Ski belediye mevkii teslim ta .. ihindetı ~e· 
dan teşekkiir ed~rir:. Hepsinin gönlü haren 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kirli>'~ Jii' 
hoşolsl:n 1 Biz kırlarda işimizle gücü - rilmek üzere pazarlığa konulmu~tur. Şartnameai levazım oıaid~lc' 
mfüle ıığraşmayı saravlarda tembel. ğünde ~örülür. istekli olanlar 27(l kuruşluk muvakkat te:niru•t.,, o•· 
tembel yatmakt:>.., H..+ün tutuyoruz. buz veya mektubile beraber 11 ajuıtoı 936 salı günü ta3l 14 de 

- SON - imi encümende bulunmalıdır. (8.) (4262) 



Devlet Demi yolları ve:.1.-imdnları · işletme " ,. 
. · Um m idare~i. · uanl~'ri ~ 

lttüteahhidince temın edilemediği cıhetle mukavelesı teshediler, 
~tane büyük ve 3 tane küç.ük vagon mu§ambası 22 eylül 936 sal• 

11ii açık eksiltme yoilu ile Ankarada idare binasında satın alına 
~. Muhammen bedeli 11880 liradır. 

8u ite girmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanunur: 
ltin t:ttiği vesikalar ve resmi gazetenin 7 - 5 - 936 T 3297 No. lu 
~haaında intiıar etmit olan talimantame dairesinde alanmıt vesi 
~İle birlikte aynı gün saat 15,30 da Malzeme dairesi dokuzuncu 
trkez Komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu ite ait şart 
~eler Haydarpaıada Tese!liim ve Sevk ıefliğinden, Ankaradl' 
"Ialıeıne dairesinden parasız olarak dağıtılmaktadır. (242) 

Y enidoğan ve Esenkent istasyon 
binaları inşaatının eksiltmesi 

Iha.lesinin tehir e<1il.:liği evvelce ilin olunan Ha) darpaşp, - An· 
~ hattının 504 + 490 ve 53e + 920 nci kilometrelerindek: Y enido· 
~ \'e Esonkent !sta.ayorı binalarının İn§ası kapalı zarf usuI;yfe reni• 
'eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu iki bina inıaabrun keıif bedeli ?.4372,63 liradır. 
tl 2 - lstekliler bu ite ait tart name proje ve !air evrakı Devlet 
~ryollannın Ankara Vf! Ha}'darpqa veznelerinde 122 kurut m•.ıka · 
'ilinde alabilirler. 

300 Kilo!uk baskülür, sif muhammen be-deli 
18 ,, 500 •• ,, 

" " il 

1000 " " 
,, " " 

5 ,, 
2 ,, 1500 ,, ,, ,, 

" h 

zine muhtelif boyJa ronteen f"Jimi 
21 - 9 - 1936 p:ı:ıartes1 günii ıa• 
at 14,30 da açık e-ksiltm" ile ıatın 
alınacaktır. M'.lhammE.n tutarı 

3488 Jir~ır. Şa:·tr.amesi her gün 
konı~ayonumuzda görülcb:lir lı

tekClerin 262 lir"hk ilk teminat, 

1 - Y ukanda tarb ıikletiyle miktan ve muhammen bedelleri 
yazılı buküller f&rtnameleri muci hince açık eksiltme ıuretiyle talın 
alınacaktır. 

il - Eksiltme 1 O/ IX/ 936 tarihi.ne rastlıyan pertembe sün\! sa• 
mak~uz veya meKtuplarivle bh lik- at 15 de Kaba taşta levazım ve mü bayaal tubesi binasındaki alım aa· 
te beni gün ve 14-'ltle Fındık:ıda tım komisyonunda yapılacaktır. ı 
Komutanlık1 satın alma kom;syo- ili - Kanunen eksiltmeye gi rebilmek hakkını haiz olan iateldi· 
nuna gelme eri. ( !05) l · rt l · 1 k .. h ·· 1 k · • de • • • enn t• name erı parasız a ma uzere er gun ve pazar ı açın 

O d hhA ·h . 1 " OOO tayin olunan gün ve ı.tatte % 7,5 muvakkat güve~ paruı ö>lan 
r u sı 1 t uyacı o an ' 322 1. .1 b' l'L yuk d .. .. k · ,_ l · l.!l_ 

b .ı ki t 21 9 na ı e ır I&te arı a sozu geçen omısyona ıeıu.e erı 1&R11r 
ar ~a. ı su ma arası - - d ( 40) 

1936 pazarteai aıunü saat 15 efe a- ır. 
çık ~ksiltme ile setın alınacaktır. 1 - ldaremi dn Cibalideki Fabrikasında yeniden yaptıracağı 
Muhammen tutar' 4.000 liradır. 23147.97 lira ket!f bedelli inşaat ve tadilat kapalı zarfla eksiltmeye 

Şartnamesi he ... gün k.c.misyonu- konulmuttur. 
muzda görülebilir. 

isteklilerin 300 liralı... ilk le- ~l - Eksiltmt. .. 1ba9 A~stobs 9~6dçakqamha gtıünü 1 ~~a~ l 1 de ~Rba· 
. kb . I taıta evazım ve mu yaa. f u esın e ı aum aa m ~m111onun~ yr 

mına~ ma uz veya mektuplarıy e l kb 
birlikte belli gün ve saatt, Fındık pı aca r. . . 
1 d K ta 1 k J k 

.i - Muvaklnt temın~t 1736.09 lıraciır. 
ı a, omu n ı satın ama o- . • • I 
· 1 1 . (l06) 4 - lıteklıler ıhaledc nen az üç gtin evvel lnhıurlar nıaat Ş1P 

mısyonuna ge me erı. . . . . . . 
h 3- Eluiltme 14 Ağuıtoı 936 cuma ;ünü saat 15 de Ankarada 
~ı ••• 
' eıt Demiryolları itl~tıne umum müdürlüğü yol dairesi binasında ı.tanbul Kooıutanhğ! bir!ikle 

besın~ gelerek ve bu g~bı ıtlert mu vaf fakiyetle yaptıkl&rına dan res-
mi vesaik ııterer~k 115 kuruı mu kabi!iıade münakasa evrakını isti
yebilirler. ltna.cak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. ri ihtiyacı olan (50 000) kilo sade 

M • .ı - Eksiltmeye girebilmek için itteklilerin aşağıda yazılı te· yağı:ıa talibinin vermiş olduğu fi 
~ve vesaiki aynı gün aa,_t 14 e kadar komiıyon reisliğine te•lim yat makamca pahalı görmdHfün· 
"-ıiı olmalan lazımdır. den pazarlıkla ihalesi 18 - 8 -
L . a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine ~ygun "1828,, 1936 ıah günü saat ıs d~ yapıla-

5 - Teklife ait kapc&lı zarfları en ıeç ihale günü saat tam 10 a 
kada; adı 1ıeçen komiıyon reisliği ne makbuz mukabilinde verilmiı 
olmalıdır. (124) 

'JıL muvakkat temı·nat. uh 1 - Kapalı zarfla 231Vll /936 tarıhinde ihalesi yapılaca.ğı ilan 
11: caktrr. M ammen tutarı 38500 li 
b _ Kanunun trıyin ettiği vesikalar, olunan 121187,81 lira ke~if bedelli Pola~iJane yaprak tütün al'lbar.ı bi-

radır. 1 "d" k ·· f. ı· 1 • • teki" don d "' d c - Kanunun 4 üncü maddesi mucıbince eksiltmeye girmeg" e bit t•k • 3 1• d . nasının va ıı ı ıyasıı ıyat usu ıy e lDfab tına 11 1 Ç a ıgın an 
lıııı... ı temınatı 8~ ıra ır. ~art 1 jVJII h be - ıs ~ bulunmadığma dair imza~arı tahtında bir mektu~ · 250 kunı• L-ı..·ı- d . aynı ~eki de 20 / 936 Lari ~ne rutl'}an perıem gunü ıaat 

. nameıı -.~ muıuuı•.ın e ve d ·h t • 1 ak ·· · d eksiJtmeye kol'ulmuıtur 
d - Bayındırlık Bakanhğın dan musatldak ehliyet vesikası. rildift gibi her ·güİı lcomiayonumuz e 1 a esı yapı m uzert' yenı en .h. d .h l . ... '-
5 T kı.f kt ı ·h ı ·· ·· t 14 d k J kb I b·ı· li - Kapalı :ı.arfla 29/Vllı 936 •ıırı ın e 1 a esı yapuacagı r \ - e ı me t•p uı ı a e gunu ıaa e a arma uz mu· da göıü e ı ır. A • • • • 

~~ilinde komiıyon reiıliğine verilecekt~r. Posta ile gönderile-cek tek- isteklilerin ilk teminftt makbuz l~n olu.nan (17845~. ~~r~ ~JO) ~ruş keş~ bedell~h~olatlırantle ;d.arehan; 
ltıektuplannın iadeli teahhUtlü olmaıt ve nihayet bu saate kadaı ktu I . ·l 2490 I bınası ınıaatınm goturu ıhcılesı 20/ Vlll 936 tan ıne u ) n pe 

veya me par., e ıayı ı . b .. .. t ıc. t ı·ı 1 t 
ıyona gelmi• olması lazımdır. k 2 3 .. .. dd l . d k. tem ~ gunu aaa ~ e a ır. o unmuş ur. 

3' anunun , uncu ma e enn e ı lll H "k· • . k ·1 K ı.._t ta tnh· 1 Ln 
Bu it hakmda fazla izah&t almak istiyenler D X D Yollan Yol 'ki b b b. - er 1 11ıne aıt e 11 tme, &DA af ısar ar azım ve 

'ıresin müracaat etmel~ri (83) v~ıaı k e d era ei:i·;n a~ 11 ~aat ev- Mübayaat tubainıdeki alım aabm komisyonunda yapılacakbr. 
~ e · · ve ıne a ar t 1 me tup arını iV - Amba .. binuınrn kqif enakı "(606) kurut ve idare bina· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma 

Muhtelif elektrik malzemesi 
'1't1.hmin edilen bedeli (31000) lira o!an yukarda cinıi yazılı mal
~ e Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun· 
~ 28 eylül 1936 tarihinde pazartesi günü saat 1* de k.,.palı zarf ile 
L_ J~ edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) kurut mukabilinde 
~ısyondan verilir. 
t.... 't1.1iplerin muvakkat teminat olan (2325) lirayı havi teklif mek
lPl~ını mezkUr günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
~İlerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
~e mezkUr gUn ve ı:aatte komisyona müracaatları. (190) 

'-. ll..kı,rköy barut fabrikasında bulunan 100 ton biıulfatın 4 ağuı· 
t._ 936 da yapılan açık arttırmasına talip çıkmadığından 14 ağuı· 
\t 936 cuma ıünü aaat 14 de tekrar açrk arttırmaya konulmuıtur. 
>. tı11na Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamasındaki komisyonda 
l>dacaktır. Tahmin edilen bedeli - 1037 - liradır. Nümunesi ve 

~llanıesi her gün komisyonda görülebilir. lsteklileriıı ilk temina· 
0 lan - 78 - lirayı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak 2490 

~ralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte komisyonda bu· 
111llaları. ( 197) 

''tahmin edilen bedeli - 1320 - lira olan 1200 torbn çimentonun 
ehiltmeaine talip çıkmadığından 14 - ağustos 936 cuma günü 

~· 15 de Salıpazarı Aıkert Fabrikalar yollamasındaki Satın alma 
• 1SJonunda tekrar aç'k eksiltmeye konulmu§tur. Şeraiti her 
~ komisyondan öğrenilebilir. isteklilerin ilk teminatı olan - 99-
"1 ~ BeyoAlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numa
~ 1 kanunun istediği vesaikie o gün ve saatte komisyonda bulunma 
rt (196) 

0ı-:4 : 26 : 28 : 30 Temmuz günlerinde gazetenizde neşredilmi~ 
~ muhtelif cins egeler ve muhtelif cins makkaplar hakkındaki 
~ ı...ın hükmü yoktur. Şartnamelerinde defitiklik vard r Yeniden 

~ilmittir. (222) ·-

İstanbul Av Vergileri Müdürlüğüdenı 
~ l - 32 buçuk ton yhnİ otuz iki bi•1 beş yüz kilo odun ve 800 ki· 
~naal kömür-:i •atın alınacaktır. 

*-Tahmin edilen bedel 336 liraJır. 
3 - Muvakk&t teminat 25 lira 20 kuruıtur. 

~ 4 - Açık ek•iltme 19---8--936 çarıamba günü ıa~t 14 de lstan 
4\v Verıileri müdü:-İy\ltinde yapılacaktır. 

) • S - isteklilerin ,artnameyi görır.ck üzere her gün ve eksiltme· 
~ lftirak etmek üzere :hale gün ve aaatinde Balıkauede iıtanbul Av 
'1lilerj müdüriyetine gelmeleri. ( 157 > 

Fındıklıdaki komutanlık ıc.tın alma .k ·f k '90) k uk b·ı· 1 1 h" ı J t b • 
k 

• . ( . sının eıı evra ı \ uruf m a ı mae n ıaar ar nıaa fU esın-
omısyonuna ver:nelen. 107) d l b"l' 

• • • enama ı ır. 

----urdu 1 t llitiyacı olan 2500 V - Ambar binasının muvakkat teminatı (7309,39) lir»., idare-
metre harp paketi muhafızlık be- hane.ıinfn (1339) Hradrr 
zi 21 _ 9 _ 936 pazartesi üdü VI - isteklilerin ihat~ tarihin den en az üç gün enel tnhiaarlar 
saat (14) d ç-'- ks'lt ·ıg • lnıaal şubesine geierek Nafia Veki letinden bu büyüklükte bir bina iti 

e a 1r.. e ı me ı e sa I hb J!'- zk 1 • • "br tın a..lınacaktır. Muhammen tutan yaptık anna dair almıf oldukla.rı mütea it İ& te ere ennı ı az i-
312:) liradır. Şartnameti her gün le ekCJiltmeye iştirak için fenni ehliyet vesikası almalan ,.ntır. 
komi•yonwnuzda görülebilir. istek . VII - ~~~~na. uygun .?l~rak kapal. zarflar yukar,da ıüzü geçen 
liler 235 liralık iJk teminat mak· komıayon reıslıgıne 1hale ıunu en geç •aat 14 e kadar makbuz muka-
buz veya mektuplariyle beraber _h_i_H_n_J_e_v_e_r_il_m_i,_o_lm_a_lı_d_rr_(_62_) ______________ _ 

belli gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık ıabn alına komisyonuna 
gelcıeleri. (108) 

• • • 

Istanbul gümrükleri 
başmüdürlüğünden: 

Gülhane hastanesi ihtiyacı olan 
58 kalem bevliye aletleri satın a
lınacaktır. ihalesi 2 tetrinievvel 
1936 cuma günü Hat 14 de açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Mubam· 
men tutan 1182 lira 50 kuru,t11r. 
Şartnameıi her ıün komiıyonu
muzda görülebilir. lateklilerin 89 

İstanbul gümrülderi için 16 lira aylıklı memur namzetleri ve gentl 
aynı maaşlı daktilolar alınacaktır. 

Are.nan §artları istekliler Batm üdürlük sicil servisinden öfrenebi-
lirler. (239) 

Dahiliye Vekiletinden: 
liralık ilk teminat makbuz veya 1 - Vilayetler evinhı, Bayındırlık Bakanlığı ve Ekonomi hlaa 
mektuplarile belli gün ve ıaatte ıığı binalarile ç~vr"!en me)damnm etrafı plinlanna ıöre kıımen 
Fındıklıdaki komutanlık satınal · PergGla inıaatı ve :r.uvalt.kat ktlbuı ile 1'-at'i kabul araımda altı aylık 
ma. komisyonuna gelmeleri. (229) mütemadi tamırat kapa.b zarf uıu lile eaıiltmeye konulmuıtur. 

• • • l - Eksiltme 12/ 5/l 936 çartamba günü saat 15,30 da yapıla• 

O d hh. .ht• I caktır. r u ıı ıye ı ıyacı o an 3 . . . . . . .. • • • 
•• Ü kk" ·ı~ t l k ~ - Eksıltme- ~nkarada Yem ıehırde Dahılıye Vekiletı bınaıı ıe 

çe§ı_ m se ın ı aç ıa ın a ınaca - . . 
t Ih ı · 2 t · • l 1936 çınde toplanan sa:m alma komııyo nunc~ yapılacaktıa. 
ır. a esı eırınıevve . 

.. .. 14 30 d k k 4 - Yaptırıla<'.ak işi!'1 muhammen ketif bedeli 2J.179 hradu. 
cum;ı gunu saat , a açı e · . 1 . · · · · · 
·1t 'l 1 kt M h n1 ~ - ıtekhle~ e-kı•!tme ıartnameııL;. mubvele ,>roıeıını, Nafia 

sı me ı e yapı acft. ır. u a . . . . . . . A • • • 

t t 1584 1• d Ş ışlerı feraıtı umumıyeıını, fennı ıartnameyı, keııf ve proıe ve rr men u arı • ıra ır. artna· 
· h .. k · d Jimle:ı vekalet levanın bürosunda görebilir. 

mesı er gun omısyonumuz a . . 
.. ··ı b·ı· ı t kl'l · 119 1. 6 - Muvakkat te.-nınat 1.567 hradn. goru e ı ır. s e ı erın ıra· l . · · 

1 k 'lk . kb k 1 - ıteklıle" münt\kaıadan •ekız ıün evvel Nafıa Vekil-etine 
ı ı temınat ma uz veya me - · 

t l ·ı b b b 11• .. müracaatla fenni elılivt::t vesikas1 alacaklardır. up arı e era er e ı gun ve sa· . · 
tt F d kl d k t 1 k 8 - 1stkhler teklif mf'kt.,pl3 rmı ikinci maddede- yaz.h ı~alteu 

a e ın ı ı a omu anı aatın- . . ._ d k .. I k. k"' k · ·ı•v• l k . I l . oır saat evvehne !Ul ar v~ a ette ı e sı.tme omısy.:;nu reıs ıgıne ve-
a ma omısyonuna ge me erı. rerek mukabilinde ma~buz alırlar 

(230) 
~ - Posta ilP- gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda \'aZI• • • • 

h saatte komisyon rf'isliğir:e ge:miş bulunmaları tarlt~r. Bu takd.rde Ankara hu tanesi için 112 ka-
lem alet satın alınacaktır. ihalesi dış Zdrfın mühür mumu i!e ivice kapatılmış olması lazımdır. Posta-

da o!ııcak gecikma::ler kal:.ul edilmez. (54) 2 teşrinievvel 1936 cuma günü 'a- ___ _... _ ______________________ _ 

at 15 de kapalı zarfla yapılacak- teklilerin 431 liralık ilk teminat 
tır. Muhammen tutarı 5749 lira makbuz veya mektuplarile bera-
25 kuruıtur. Şartnamesi her ;ün ber 2490 No. lu kanunun 2, 3 cü 
komisyonumuzda görülebilir. lı- maddelerindeki vesaikle beraber 

ihaleden en az bir saat evveline 
kad9lr teklif mektuplarım Fmdm. 
1 daki komutanlık ıatınalma k~ 

misyonuna vermeleri. {228) 

.. 



ı.:.:aru:. ŞARTLAR/ 

ll!etn?elietfuıızdo 
Yabımcl 1e.rıere 

l!Olta blrllğfne 1 
glımtfen yerlere f 

Xıllık fl aylık a aylılE 
'150 '20 ~ 
~ 723 400 

180 

Aylık 

110 
m 
180 

TQrldyenl.D her pona merkezinde KlJBUN'11ı abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 
Istanbul. Ankara Caddest. ( V A.H.n yurdu) 

lldaro: 24370 
l Yazı lşlerh 21413 Telefon 

Telgraf adre8J: H CJHUN btanbul 

Posta ırutınıu No. 46 

'------------------,.~ıı·ıı·ııııııll' 
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bahçesinde 
Me wcut proğrama llAveten 

Me·lfk 1 
Revüsü başlamıştır. 

Fiyatlarda tenzlUH yapılmı,br, hariçten 
meze kabul edlllr. Teıefon: 49091 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevŞekllğloe 
J{arşı 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasaeun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
L8lelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi gtinleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

KAYIP ARANIYOR 

Kastamonuda Kavukçu oğulların . 
dan Hacı Abdullah oğlu tbrahimin oğ • 
lu Sadık ismini hatirlıyamadığı teyze 
zadesini aramaktadır. 

Ya kendisinin veyahut kendisini bi· 
lenlerin 1stanbulda Taksimde Y cnişe • 
hir Gölbaşı sokağında 28 numarada B. 
Sadığa insaniyet namına bildirmeleri 
rica olunur. 

VEREN 

~---~-----------------~---:---------
r Dtl n ve yarı " rllllıllOOll!llllllll1mı111111~1nı11100nııııııı•mııı••mııı•ıııııııııı11mıııııı111mı~ınıııııııımili 

Tercüme Külliyatı ~ 
Bu kıymetli eserleri sonradan a 

güçlükle ve daha pahalıya tedarik :: Istaobol Şubesi MlldürlilğU11den 
~U:s~~!e::r~:.gün taksitle almanızı i Müsabaka imtihanlarına gire-
ı~------!ı cek olanlara mahsus ~ı-if=W 5 ... 

rRT'IYARLl~I 
SATILIK OTOMOBİL ~ 

~ 1 - 10 Ağustos 1936 pazartesi günü saat dokuzda Süınet 
Gayet iyi kullanılmış olan yedi ki- ~ d 

5iö Bank İstanbul •ubesinde (Galata Voyvoda caddesi) Avrupa ıı şilik "LA SALLE., markalı güzel bir ı:z::= ~ 

~ .... lL .• • ... _ 

YOK ED~R otomobil ehven şartlarla satılacaktır. ~ mühendislik ve sair ihtisas tahsiline gönderilmeJeri için · ya 
Gala tada, Kevork Bey ve Alime pılacağı ilan olunan lise ~mezunları müsabaka imtihanlarının, 

"'-" - . -
"' 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Umum MUdllrlüğiindeo: 

hanlarında 1, 2, 3 numaralarda mukim ===- Banka tubesinde değil, Üniversite Fen Fakültesirıde (Şehzade
"SİDNEY NOVİLL VE ŞttREKA - ~ batı eski Zeynep hanım konağı) yapılacağı ve binaenaleyh ar· 
sr• na mUracaat. 1 nı gün ve saatte mezkilr Fakültede isbatı vücut eylemeleri lü-

E3 zumu ilan olunur. .. 
~ 2 - Bankaya memur olarak alınacak lise mezunları rnu Bazı arızaların tamiri için, sisli ve tipili havalarda çalıştırılmak 

ta olan Ye§ilköy sis düdüğünün faaliyeti durdurulmuştur. Tamirat 
tamamlandıktan sonra düdüğün çalıımaya ha§lıyac;ağı ayrıca ilan 
edilecektir. (235) 

Istaobul limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma komisyonundan: 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabıll Hanki hastanMİ dahiliye 

mütebassm 
Ll.leli LQtllf apartunam saat 4 - 7 r 

kadar telefon: 22459 

Merkezimiz aıotörleri ihtiyacı için. 12 kalem mütderr~ malzeme Göz Hekimi 
açık eksiltme ile utın alınacaktır. 

1 -Tahmin bedeli !274 lira 75 kuıuştur. Dr. .Şükrü Ertan 
2 - Adı geçen eşya için şart nameler merkezimiz leva .. nmındarı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
parasız alınır. Salı günleri meccanendir .. 

3 - Ekailtme aç.ık o~arak 21 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de Telefon. 22566 

Galatada Karamustafa P~-!a ıokağmdı. mezkur satın alma komisyo· •-•••••••••••-• 
nunda yapılacakbı . 

4 - Eksiltıne. açık }apılacaktır. U N 
5 - Teminat parası 95 lira 60 kuru~tur. · U 
6 -. Eksiltmeye gireceklerin teminat paralarını eksiltmeden ev- i• Ga.zeteınıze gönderllen yazılar, gazete-

:vel mezkUr merke7. veznesine yatrrmalan ıarttır. (134) ye girmek ıçtn tae. zarfmm kö§eslııe (ga. 

lslanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma komisyonundan: 

, ' Merkezimiz için 1500 -· 2000 bin ilet yüz ila iki bin teaıeke ben· 
~n satın alınacakt .r, 

A - Tahmin be~eli çift tenekesine dokuz yüz yirmi kuruıtur. 
B - Şartnameter merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltm~ 21 Ağı1stos 936 cuma günü saat 1E de Galatada 

Karamustafa paşa soknğu .. da mezkiir merke?. satınalma komisyonun· 
'1a yapılacaktır. 

zete) kellmeal yazıJaıaJıdıl'. 

Kqılık latiyen okurlar, mektupıarma 
ıo ~tuk pul koymalıdırlar. 

Ba!ılnuyazr yazı1an- geri gondenııekten, 
IUy'aıetstz yollanmqı mektuplarm lçfne 
konulan para.le.mı k&ybolm88mdan. UA.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
ltl.k, üstüne aonı sorgu al.mu. 

Giinü ge~mİf sayılar 5 kuruştur 

öderler. 

D - Eksiltme kapah 2arf uauliyle yapılacaktır. J 
Ouetemızde çıkan yazılarla reııtmıerin 

E - Eksilt1J1cye girc-ceklerin Ticaret Odasından 936 senesine ait , ber lıa.kkı saıt keud.lat içindir. 

veıikalannı gfütermeleri ıarttır. 11;;Liiıiiiiiiiiiiiiiiiii0ii0;;;;;;;;;;iiiiiöi;;;;;;.;;;;;;;;==iiiiiööii;;;;;;;;iiiiii...._;;;;ıı;;ill 

F - Eksiltmeye girecekler saat 14 e kadar teh.Iif mektupl6.rım Sahibi: ASIM us_ VAKIT Matbaası 
mühürlü olarak m~kbuz mukabilinde komisyona ver;nele~i ~arttır. 

(128) Neşdyat DircktörU: Refik A. ScvcngD 

lstanbul müzeleri genel direktörlüğünden: 
CitUi 

Mangal 
kömürü 
Kok kö-
~. 

SinekH veya Çerkes 
köy malı 
Dolmabahçe veya 
Y edikule Gazhane-
leri malı. 

Miktarı 

Küo 
19500 

Ton 
81 

Tahmin 
Bedeli 

Lira 
585 

1539 

Muvakkat 
Teminat 
Miktan 

J..ira K. 
43.88 

115.43 

Eksiltme günü ve ıaati 

17 /Vlll.11936 
P;\zartesi günü saat 14.30 

,, 
" 

,, 

İstanbul Müz~lcrinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmu§tur. isteklilerin şartnameierl gör 
melt üzere her gün ve eksiltmeye girmek üzere eksiltıre güı~ü Ticaret Oda.undan aldıkları belge ve \emi• 
nal: ınakbuzlariyle ~~tanbı.l Miizeleri genel direktörlüğüne müracaat eylemeleri. {63) 

== sabaka imtihanı eskiden ilan edildiği .üzere, Banka binasındıt 
~ yapılacaktır. (269) 

lım~mu-mnıı~mmııınlllllll--m•lliil•ı 

KAPALI Z,l\RF USULİLE . . ,... 
EKSiLTME iLANI u 

UMUMi MÜDl.JRLUGIJNDEN: 
1 - Gününde ihale~• yapılamayan Zafranbolu ci'varınde., 

Karabükde kurubcak demir fabrikasına ait ikametgahların t~ 
ınelleri vahidi fiyat esasiyle ve temelden yukarı kısımlar toptAr. 
götüra olarak eksiltmeye ;ıkarıımıştır. Tahmin edilen bede 1 

164840,59 (yiiız altmış dört bin sekiz yüz kırk, 59[.00) lira~ır. 
2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlaı,:dır: . .- _ 

·' a) Eksiltme §attna.~esi _. : ... 
b) Mukavele projesi •·· 
c) Fenni §artııaıne 
d) Fiyat cetveH, keşif hülisaları 
e) Hususi şartname 
f) Projeler. t 
lıteyenler bu evrakı ~.25 'ira mukabilinde Ankar~da z;rae. 

Banka.sı binasınd.a.ki Sümer Bank muamelat müdür:üğünden e.· 
'abilirler. de. 

3 - Eksiltme 17 Ağı\stos 936 pazartesi günü saat 16 ):ci 

Anka?ada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank ınerkeziıı<le 
komisyondc. yapıbca.ktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usu liyle yapılacaktır. • }8: 
5 - lsteklile.-iıı 9.49j' - iira muvakkat teminat verıııe,, .. ç 

zı:ımdn. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gün.ündeıı ;e 
gün elveline kadar banke3•a bu işi başarabileceklerini ııbat.;a)'l 
cek evrak göstererek bir ~hliyet ve sikasi alacak ve l:u ve;;kle r 
teklif mektuplarına 25 kuruşluk pulla beraber leffede 
clir. ·ba· 

Posta ile göc.deri!ecelr tbk1if mektuplarının nihayet 
11lııf 

le saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın ke.;7) 
şekil:le kapadılmı~ bulunması şart (l 

lstanbul üniversitesi rektörlüğün1ı;~! 
lstanbul Üniversiteıi Fakültelerinde 15 Doçentlik açıktır. t doJdd" 

29 eylül 936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak şartla~~repı:ııelı 
ran isteklilerin aç.ık doçentlikleri ve imtihan şartlarını og 
üzere simdiden müracaatları. ( 4498). 


