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Bu kupondan ycdısıni birik
tiren okuyucumuz KURUN doa 
toruna kendini parasız muayc · 

ae ettirebilir. 

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

Manevralar Muvaffakıyetle Bitti 
Harekatta bulunan bütün kuvvetlerimizin iştirakile 

Yarın .büyük bir 
1

geçit 
yapıla tak • 

res'11ı 

Yaşarın dünya şampiyonluğu 

Başbakanımız değerli 
genci tebrik etti 

Dün Berlinde Şeref 
şanh bayrağımız 

direğine 
çekildi 

Başbakan ismet lnönil kendi katagorisinde dünya şampiyonu olan 
kıymetli güreşçim.iz Yaşara şu tebrik telgrafını çekmişlerdir. 

Berlin Olimpiyadında 

Sevgilerle seni candan tebrik ederim. 

YAŞARIN SÖY· 
LE DiKLER! 
Berlin, 10 (O 

limpiyatlardaki ar r 
kada.şunızdan te .. 
lefonla) - Müsa 
baka.lardan • sonra 
·um~UOl{ 'U{.IW'B.X 

Sevinçten gözlerı 
yaşla dolu bir hal · 
de olarak aynen 
gunları söyledi: 

Yaşar 

.. . 
iSMET lNÖNÜ 

- "Hayatımru 
manevra esnasında en mes'ut zamanını 

ile Osmanlı arasında manevraya ift{ • yaşıyorum. Türk 
bayrağını ilk defa 

rak eden bütün kuvvetlerimiz büyük birincilik direğine 
bir geçit resmi yapacaktır. Bu geÇİt çektirmek şerefini 
resmi milli müdafaa bakanımız gene • memleketime ka
ral Kizım ö.zalp ve ıenel kurmay baj.o zandırdıgım için 

~---,·~--~"'"~~~....,ı~,...~~IMlll~~ar;iiitık~ruaeqı,4,e~ 

ınan Yaşar altmış bir kiloda dünya bi -
rinci:ıi olmuş ..• 

Bu har.:re iki cihetle seviniyoruz: 
Bir kere Çoban Mehmette sönen ümit· 
)erimizin kabraman Yaşarda tahakkuk 

edişi milletler arası bir yarışın velevki 
bit safh.asında Türk milletinin yüzünü 
güldüren biiyük bir muvaffakiyettir. 
Bu suretle Berlinin büyük stadyomun-

d:ı Türk bayrağının törenle şeref dire
ğine çekilmesi, sonra Türk marşının 

çalınması her sahada Türk sporculuğu
nun istikbaline ümit veren bir hadise 
teşkil eder. .. 

lannda yapılacalrtır. B19vek.il !ınött 

, tnönü'nün de geçit resminde ha • 
zır bulunmaları muhtemeldir. 

MILLtl MODAFAA BAKANIMIZIN 
BEYANATI 

Milli müdafaa bakanı general Kl • 
zım Özalp gazetecilere bulunduğu bir 
beyanatta şöyle demittir: 

- .. Gazetelerin manevralara göster
dikleri alakadan dolayı çok memnu • 
num. Bu manevralar çok mühimdir.,, 

KOMUT ANLARIMIZ BUGON 
EDIRNEYE GiDiYORLAR 

Bütün manevra sahasının muhtelif 
kol ve· cephelerini gezen Milli Müdafaa. 
Bakanımız ve Genelkurmay başkanı 

Bu muvaffakiyetten dolayı duydu • ve diğer ordu erkanı bugün akaşm ~ 
gumuz sevincin ikinci sebebine gelin - • tü Kırklareline gittiler. 

B Kırklarelinde vali tarafından şe-
ce, bu da Türk sporcularının erlin Manevralara iştirak eden siivarilcrimk rcflerine bir ziyafet verildi. 
olimpiyatlarına gidişlerini tenkit eden • Babaeski, 10 <Hususi) - Ordumu- Mareşal ve Generaller yarın Edir
lcre karıı fili bir cevap olmasıdır. Fil • zun manevraları bugün saat 19 da mu- neye gidecekler ve orada Trakya u
hakika Bcrlindcn gelen ilk haberler ü- vaffakiyetle b'ıtti. Ayın 12 sinde Havsa mum müfettişi Kazım Dirik tarafından 

şereflerine ziyafet verilecektir. 
zerine bau gaz~e ıütun~nnda spor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
teşkilatımıza karıı bir hücum harek'eti 

· bclirmlıti: "Olimpiyatlara iştirak et • 
rnek bazıları için masrafsız bir seyahat 
fırsatı oluyor, fakat muhakkak olan 
rnuvaffakiyetsizliğin Türk milleti için 

bir haysiyet meselesi olduğunu kimse 
düşünmüyor. Olimpiyatlarda milli iz -
zetinefıimizi kıran fena bir netice al • 

rnak için devlet bütçesinden para sar -
fedilmesine karşı sükut edilemez.,, tar
zında r.czler söylenmeğe başlamıştı. 

Zannederiz ki Yaprm şahsında el
de edilen muvaffakiyet vakitsiz başlı -
Yan bu türlü tenkitlerin ne kadar yer -
ıiz ve haksız olduğunu göstermiştir. 

ispanyada vaziyet 
aazlldeştl 

Asi kuvvetleri birleştiler 

HükUmet çevirme 
hareketine geçti 

Bununla beraber evvelce de bir ve- Bir lngilizin öldürülmesi üzerine 
aile ile yazdığımız gibi Bertin olimpi • 

~;;~:,;:;a~a;:;;~a~~::ı::~f:a~;:r~ 1 ngiltere de protestoda bu lnndu 
hal yoktur. Esasen Alman yaya giden ASl hlJVVETLERİ BİRLEŞTİLER l ket ~tmiş olan kuvvet de ~lamanque 
ıporculanmızdan bugün için bizim bek- Paris, .10 (A.A,) - Sol cenah mün- d.al!- ılerde olan Albay G~acıa Escane: 
led··· · 1 k k. 1 • · tehasmm naşiri efkarı olan Le Jour zının kumandası altmdakı kuvvete mü 

ıgı~ız şey m.ut a a ra ıp ~~ın.ı yene- gazetesinin hususi muhabirinin lspan- JA.ki olmuştur, Telefoncular~ iki ordu-
tek musbct netıcc almak de gıldır. Asıl d b.ld' d. •. .. G 1 F nun telefon hatlarını yekdigerine bağ-

ı d . d.ğ. . . .1 1 . .b. d.. ya an ı ır ıgıne gore cnera ran- 1 1 d B ti Se .11 .1 on ar an ıste ı ımız gıttııı! erı gı ı on· ko ile General Molanın kuvvetleri bu amış ar ır. • u sure e vı e 1 e u-
ltlemeleri Berlin olimpiyatlanndan is - avın sekizinde saat 16 da Badajozun mumi karargah olan Burgos arasında 
tifade ed~ek gelmeleridir. 17 kilometre ... arbinde yekdig· eriyle telefon irtibatı temin edilmiştir. 

. . "' Bu haftanın ilk günlerinde kat't 
Acaba bu istifade nasıl olabilır? Htisak peyda etmcğe muvaffak olmu§- bir muharebe vukua geleceği tahmin 

lardır. edilmektedir. 
ASIM US Albay Ortiz Fernandezin kumanda 

(ıBcmu: &J. 8 BU. 1) smda evvelki sabah Huelvadan hare- (Sonu Sa. S Sil. !) 

Berlin, (Hususi) 
- Greko - Romen 
güregler tamamen 
bitti ve mah'.im ol· 
duğu gibi 61 kilo 
da Yaşarımız birin 
ciliği kazandı. 

Müsabakalardan 
sonra kazananlara 
merasimle madal . _......._ __ ,.,__ 
yaları dağıtıldı. Ya 
pr da altın madal Şanlı bayrağım1z dün olimpiyat meydanında şeref dire-
yasmı aldı, ğinc törenle çekilmiştir. 

Ağır sıklette Çoban Mehmet dün- BiSiKLET YARIŞIN DA 10 UNCU 
ya dördüncüsü olmuştur. OLDUK 

iMllletler arasında takım tasnifine Dün 100 kilometre bisiklet müsaba-
Milletler arasında takım tasnifinde kası yapıldı. Bizden de Ankaralı Ta.

İsveç birinci, Finlandiya ikinci, Alman lit, İzmitli Orhan ve İstanbullu Kil"a 
ya üçüncü, Estonya dördüncü, Macaris kor bu yarışa iştirak ettiler. 

29 milletin yüzden fazla bisiklet-
tan beşinci, Türkiye altıncı, Çckoslo- çisinin girdiği bu müsabakada sporcu
vakya yedinci, Litvanya sekizinci ol· larımız fevkalade iyi bir netice eldJıo 
muşlardır. lar. 

Yaşann 

Dünya şampiyonu 
annesi ve kardeşleri güreş ta/silcltım ga::cicml.zden ~tyor1'Jr., 

Yaşarın 
mülakat annesi le 

(5 inci 8ayt/amızda.J 
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M itaretler 1 
Ciddi bir iş 

Biule modern metodlarla itli
yen iki müaseseyi adlarüe söyle
meğe lüzum var mıdır bilmem. 
Çünkü onlan herke. bUir: 

Askerlik ve tababet. 

Sıhhat Vekôletinin köy sıhha
tinin kalkınma .. için tut,..ığrı me
toJ bunlann bQfı ucunda sayıl· 
mıya değer bir mahiyettedir. Tür
ltiyenin 40 binden /azla ki.=yü var. 
Bu köylerin hayahndan, ihtiyaç
lanndan, dertlerinden. emelle· 
rinılen bol bol bahsederiz. Şim
diye lıtaJar yalnız ıahı•lar değil, 
müeneseler Je bu sosyal kümeler 
liakltında aynı ıekilde hi .. i bir ta
liım makalar göstermekle vazife
.ini bitmif sayardı. Çokluk bu 
ılıiimefere Platonik olmaktan da
luı üeri giclen bir alaka gösteril· 

1meztli. Fakat alaka göstermek 
lütiyenler de bina kurmak uteclik· 
Veri araziyi, toprağın bünyuini 
ilanımaya lüzum görmezlerdi. 

Her hangi bir mesele hakkın
'tla ulu orta bir kanaat bütün fa
aliyete temel olurdu. 

Bu nevi faaliyet; laaliyeteiz· 
likten, ve yalnız Platonik clüıün
celenlm daha kötüclür. 

• • • 
SılUwıt ~elıcileti köy Javamula 

&tiin ~lıniyetini gö.terJi. Köyün 
Ultat ""1ıunınclan kalkınrnaanı 
""1lin için evvela, ~ı kırk bini 
..,.. lıöyü 6irer birer tanımaya ve 
Dfllan bir anlıet mev.mu yapmaya 
lıaror verdi. · 

Altı bölüm iiurin. maileri köy
lere lıatlar götürdü. 32 bin köy
den köyün nü.luu ve umumi va
ziyeti, köyün aan, kö,;in .,llJü 

uaiyeti, köyün ~timai manzara
., ve lfelli haılı luutalıklan rJe 

leöyliiniin ~ulaıı ltalılanda t:efH!lp 

toplaJı. 

Sıliluıt Velıôleti, modern ra· 
llfma metoJları haklnnJa bize ba 
aer:ile güul bir örnek vermif ol
lJa. 
\ Şim4i onJan ricamız, köy bün
~aini tahlil etlen bu anketler ne
tü:uini memleket münevverleri
nin gözü önün uuilcalar halinde 
NrtnUidir. 

A•lıer nasıl uatanı kur:tardı üe 
ona q olan nhhat mües•esai de 
miiabet bilgi ile, mütemadiyen sır
hna abandığımız köy bünyesini 
C4lıil ta.avvurlanmıulan, hulyalı 
iJclialanmızdan kurtaTmalıtlır-

Sadrl Ertem 

Bir muvaffakı
yet ve bir ümit 

( V11ıyanı ı ın.cideJ 
~ P'llı::rimizce ıporculannuzın rakiple-
rini gönnilt olınalan, onların kıymet -
lerini kendi g3zleri ile ölçmeleri birin
ci denc:ede bir kazançtır. Fakat bu ka
~ bid tatmin edemez. Hayatın her 
vbırnda olduğu &ibi spor iJlerinde de ,_.,fak olmak için çahımak,hem de me 
todla ~lıpnak llzımdır. Eğer Berline 
ciden ıporcularımız milletleraraaı ,c>h
ret sahibi olan rakiplerinin nasıl çalıı
tıtdannı ve na11l ıporda muvaffak ol -
'daldannı CSlrenirler ve bundan sonra 
bodileri de o yolda çalıpnağa batlar
lena DW9'llffaldyct aırnnı kazanmıı ol
ma•lar bile o yola ginnif sayılabilir • 
ler. ffte bizim Bedin olimpiyatlanna 
ftllrak etmekten buglin be1dedifimh 
fayda budur. 

ASIM US 

KarıncaJann Hayatı 
Din ve Yann Kitaplanndıtndır 

Fiyatı 7 5 kuruıtur 

ispanyada 
vaziyet 
nazik leşti 

11 Avrupa Postası 11--=l:..._G_e_z_ı_· n_t_i l_e_r _I_ 
Biricik teselli 

ltalqa ile Almanqa 
HUKüMET K;:;:~~ıin~- Her işte beraber hareket etmek 

ME HAREKETİNE GEÇTİLER • • 1 t 1 ? 
Madrit, 10 (A.A.) - Havas aja.n- ıçın an aş 1 ar mı • 

sının Gouadarrama cephesindeki mu
habiri di.inkU günün hükumet kuvvet
lerinin muvaffakiyctıeriyle dolu oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Sabahleyin fecir zamanı, asilerin 
mart aymdanbcri gizli olarak hazırla
mış oldukları siperleri bombardıman 
etmişlerdir. Bundan sonra. hükumet 
kuvvetleri, bir çevirme hareketine te· 
§ebbüs etmi~lerdir. Bu hareket ilerle· 
mi~tir. Akşam Gouadarrama kuvvet· 
lcri Uç gilndenberi Naval Peral de Pi 
naresde icrayı harekat etmekte olan 
Albay Rubionun kuvvetlerile birleş
mi§tir. 

Komünist meb'uslardan la Passio· 
naria ile Jose Diza milislerin alkışları 
arasında cepheyi ziyaret etmişlerdir . 

Hükumet kuvvetleri, gece yeni mev 
zilcrini tahkim etmişlerdir. Nihai ta
arruzun bu mevzilerden yapılması 
muhtemeldir. Bu haftanın başlangı
cında kat'i bir muharebe vukua gele· 
ceği tahmin olunmaktadır. 

''lSPANYAYATAYYARE 
GôNDERELİM!,, 

Saint Cloud, 10 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra Saint Cloud'un Pont - Noir 
Peluzunda sulh scverlerin yapmış ol
dukları muazzam bir nümayiş esna
sında M. Blum, sulh lehinde heyecanlı 
bir nutuk söylemiş ve sonunda §öyle 
demiştir: 

"Sulhu istemek onu bittün maniala-

"'L'lntran.igeant,. ga::ctcıinde 

Gallus Franaanın ispanya lıadiuleri 
hakkında teklif ettiği bitaraflık mlsa. 
kı içiıı şöyle diyor : 

"Rom:ıdan gelen ilk haberlere göre 
B. Mu.solini lngilizlerle ve bizimle mü 
zakcrelere girişmeğl kabul edecektir. 
Fakat müzakerelere Aimanyanın da 
iştirak etmesini ileri sürecektir. Ital. 
ya bu şartı şimdi koşuyor. Bir sene 
evvel olsaydı aklına bile gelmezdi . 
Çünkü, evvela, Almanya bir akdeniz 
devleti değildir. ikincisi, geçen sene 
ltalya Almanya ile anlatmııt bulunmı 
yordu. Hatta onu bir htuJtm gibi bile 
görüyordu. 

Bugün her şey değişmiş bulunu • 
yor ve hadiselere bakılırsa bu iki kom. 
şumut her m~lede beraber hareket 
etmek için tam bir anlaşma yapmış. 
lardır. Bu bir tehlikedir. Buna §Üphe 
yok. Demek ki,bir müddet için bile ol. 
sa, Almanya ile mtlzakereye glrif. 
meksizin Jtalya ile hi~ bir mtlzakere 
yapamıyacafız. Almanya da bugtin 
A vu1Jturya ile barlJDlıt ol dulu için, 
kal'!'mızda bundan evvelki bir içler 
anlatması buluyoruz. Ştipbtaiz ki, Ren 

hudl!dumuz hücuma uiraraa Inıilte. 
renin yardım edeceiine güveniyoruz • 
Fakat Almanyanın işe o taraftan ~i. 
rişeceği ihtimal dahilinde deği1dir. 

Esa.-ıen İngiltere daha dünden 
Almanya ile anlaşmak istiyor. Bu an. 
taşmaya bizi de sürükliyecek. lngnlz 
kralının n B. Baldvin'in ,-azı Fransa. 
da geçirmekten vazgeçtikleri bir sı 
rada }ngiliz harieiye vekaleti 111üste 
şan Sir Robert Van Slttar'nın birkaç 
gün i~in Bertin gitmesi husust bir e. 
hemmiyeti haizdir. 

Bu yeni yaziyet karpnda şunu 
tekrar edelim ki, en büylk ihtiyatı 
bizim göstermemiz lazımdır. Hadiseler 
bugün ne ise hep öyle kalaeak defli • 
dir. Bir ltalyaa darbl maeli zaman 
çapkın bir adamdır, der. Bu zaman 
dene•ı şey Avrupada nifuzumuzu ı.k. 
rar canlandırma1n1za yardım edettk. 
tir. Fakat fimdikl hld. laemna he 
men tek bqımıza kal•ıt baluuroruz. 

bpa•yadald uller de galip gelir. 
lente il~ had•damuzu 41a göz ininde 
bulundurmak muburiyetinde kalaca. 
iız. Slyuetimlzin yapacafı büyük bir 
vazife var.,, 

rtı, bütüın tehlikelere ve bütün muha- -----------------------------
taralara rağmen utemek demektir.,, Mısırda kapitüluvonlar ' fngı·ıı·z kralı 

Bu nümayigt.e bir ka.ç yiiz bin ki§i " 
bulunmuş ve hatipleri enterna.eyonal meselesi hallediliyor 
JDa11ı söylemek ve "İspanyaya tayya- A A. 1 Yagoalav k7al naibi 
re gönderelim,, nidalarile alkışlaın11- .Kahire, 10 ( · ) - •gUtere laa. 
lardır. riclye nezareti komoloôaneler mala. ile fÔ7iiftii 
INGlLtz ZIRHLISI CEBELO'ITARI· ke•elerbtla ceza l.fleriade kaza ali. t 

Kt BEKLİYOR J\iyetlerinla mahtellt mahkemelere Bel:crad, ıo (A. A.) - ~ltere 
kralı aeklzlaei Edvard 4iia aat 11,50 

Tanca, 10 (A. •) _ Le·"'""' .. "' v:e Al· devrHilmeel euretindeld Munr tezini d y .n. ~ e A'fusturya - uros!.avya hudu . 
aeck> dün ak§8m Tancadan a~lmıt- kabul etmiş olduğundan kapitülasyon. 
lardır. Jarmeselesinin halli için uzlaıma hasıl dund.l Jsenitze gelmiştir. Saltanat 

Lepanto, .Alsedoyu Tancanın kara olmU§tur. naibi prens Paul kudWnt latuyoada 
sulan haricine çekmi§tir. istikbal etmif ve Kraaj'a kadar refa. 

İngiliz zırhlım Queen Elisaheth bil- -------------ıtıım-• kat eylemİfUr. lira~ eradan hareket. 
tün projektörlerini yakmış olduğu hal teıiaini bekliyeceklerini aöylcnıifler • le Dalma~ya sahillerine dofra MTfa. 
de bu gece Cebeıtıttankta karakol va- dir. Jıatiae deva• etm•-ur. 
zife•JIDl yapml§tn. "? 

lıluın•*ih, :v- d'itaıia s-~tesinin Saltanat nalblnln kralı Kranj'. 
MADR1TE GöRE ASİLERİN yudıfına göre, Barcelone İtalyan cer daJd maJOdaeainde kabul etmft olma. 

V AZlYm1 FENA nd konlOlOM& ile Madrit büyük elçili sı muhtemeldir. 
Madrit, 10 (A.A.) - Dahiliye nazı hldiseyi fiddetle protesto etmifler • ESKi iSPANYA KRALI 

n, ullerin Burgos, Valladolid ve Cor· dir. 
doba.da vaz1yetlerinin pek nazik oldu- A YUSTURY .ADA 
ğunu, oralarda. kuvvei maneviyeleri- ASlLER Ml ÇEMBER IÇlNDE.- Viyana, 10 (A. A.) - Eaki lspan. 
nin kınlmq ve yiyecek ve içecekleri- Madrit1 10 <A.A.) - Guadarrama ya kralı, dlln gece buraya gelmiıtir. 
nin kalmamıı bulunduğunu bildirmiı· cepbeaindcıı: 
tir. 

Madıitte vaziyet normaldir. Şehir- Umumi kanaate ıöre, Guadarrama 
de elektrik cereyanı hiç kesilmemiştir. cepheıindc vukubulacak hareket, ilk 

Oviedo ealleri, teslim OlmU§lardır. günlerinden itibaren müabet bir ıekil • 
50 kadar ölilleri ve bir çok yaralıları de neticelenecektir. Takip edilen plln 
vardır. 

düımanı her iki cenahından aarmaktır. 
SAN SEBASTİENİN SU YOLLARI Hükumet kuvvetlerinin ilerleyiJi aa· 

ASlLERlN ELİNDE yesinde, Navalpera Depinores'de hare· 
Bayonne, 10 (A.A.) - Havas ajan- !kete geçen kol ile temas temin edilmi,§· 

sından: İspanyol asilerinin San Sebas- tir. 
tienin au ihtiyacını temin eden su de-
ızolarmm kft.in bulunduğu "üç tq da· HOK.OMET KUVVETLERi Mt 
gı,, nı zaptetmişlerdir. MUHASARADA? 

İNGİLTERE PROTESTODA Paria, 10 (A.A.) - Hükıletçiler ve 
BULUNDU aailer mUtekabilen muvaffakiyctler el· 

Londra, 10 (A.A.) - İspanyadaki de etmiı olduklarını bildirdiklerinden 
lngiliz büyük elçisi, Blue Shadov is- İspanya hidiaelcri hakkında buraya &e· 
mindeki yatı evvelki gece bombardı-
man edilmiş olan lngiliz kaptanı Sa len haberler, biribirini nakzeyliyecek 
villein bombardıman esnasında telef mahiyette devam etmektedir. Muhak • 
olmu§ olmasını Gijon asileri makama- kak olan bir ıey varu o da Balear ada-
tr nezdinde protesto etmiştir. larmm hükumetçiler eline geçtiği ve 

HÜKÜMET ZIRHLISININ Badajoz civarındaki Montijo'nun da 
BOMBARDIMANI asiler eline düştüğüdür. Badojos'uıı da 

Tanca, 10 (A.A.) - Algeeiras ile vaziyeti iyi değildir. Eğer bu §ehir dü
Ponte • Carnero arasındaki biltUn ba §erse Mola ve Franco ordulan biribi • 
taryalar, hlikOmetin elinde bulunan riyle birlctecek ye Madrit çember içine 
Jime 1 zırhlwnın obüaleriyle tama-
men tahrip edilmlft.1r. girmiş olacaktır. 

Hüklim.et kuvveUerinin Algesirasa lTALYA HENOZ CEVAP VER. 
asker çıkarmak tetebbu.ünde buluna MIYOR 
caklan tahmin edilmektedir. 

İngiltere, Frana ve Arjantin kon- Roma, 10 <A.A.) - Dış işleri baka-
soloshanelerl ile Tarifa • Algesiras yo- nı Kont Ciano, Fransa büyük elçisini 
lu hasara uğraml§tır. kabul etmiş ve kendisine İtalyan hü • 

Bulgaristanda ıiddetli 
yağmurlar 

Sofya, 10 {A. A.) - Dtin gece ve 
bu sabah yafan fiddetli yağmurlar 

neticesinde tehria buı aptı mahalle. 
leri sular altında kalmıttır. Telefon 
hatlan bozulmU§ ve muhtelif zarar. 
lar kaydedilmiştir. hAnca zayiat 
yoktur. 

lzmitte Hava Kurumu 
gardenparti si 

lzmit, 10 (A. A.) - Akşam Türk 
Hava Karomu Bayanlar Derneği ta 
rafından Hava Kurumu menfaatine 
gehir bah~esinde bir gardenparti ter. 
tip edilmiıttir Oç ytiz kişiye yakın bir 
daveth bulunuyordu. Gardenparti ı;ok 
&iizel ve neşeli oldu ve samimi bir ha 
Ta içinde sabaha kadar devam etti. 

Filistinde eski vaziyet 
devam ediyor 

Kudüs, 10 (A. A.) - Filistinin ht•r 
tarafında vatfyet ciddi olmakta ber . 
dennadır. ATap liderleri yahudi mu. 
haı.:erdi durdurulmadan evvel ~hri. 
kattan vazgeçmek istememektedirler. 

Yükaek Arap medlsiaia yarın çok 
mühim kararlar alacağı haber veril. 

Türk delikanlısı Y Ofar,, Bnlln 
OlimpiyaJlarınJa bütün Jün;yanın 
kendi ağırlığındaki güreıçilerini 
yenerek, cihan ıampiyonu oldu · 
Gazetelerin hepsinde en büyük 
harflerle bu müjde var. Sevin· 
melde Je ıer~elrten haklıyız. Dün· 
yanın bellıi en fena ftll'lları içinde 
yetiımek, sonra clünya ıampiyonıı 
olmak, özel eki cevherin eriıilmezli
iini bütün açıklığiyfe gösterir. D•· 
mek bize bozgundan bQfka hiç bir 
armağan getirmiyen futbol, lrayak 
~erine paramızı prqe ve güref
fİlere harcaayJık, bayrağımız 

Olimpiyad Jireğinclen hiç inmiye· 
cek. madalyalarımıza tunç ve de· 
mir karlfmıyacalr, altın yürekler 
üstünde yalnız altın nifanlar par· 
lıyacalıtı. 

N ~ .alrlıyayım, Amerikanın 
on dört altın maJalyaı karırsın ,. 
tla bizim yalnız bir telı tunç niıan· 
la lıalııunızın acuını, biricik Y tı· 
f"T bile unutturamaılı. 

Bir zamanlar o topralılar ii•· 
tünilen büyük Yu.al, San lbo birer 
peltlivan orağı ~bi geçmqler. ön· 
inine fi/tanı yerlere •ermiflercli. 

Bugün amatör ve prole•yonel 
Jiye ayrılan •por ah'..akı ~inde we· 
ne o hüyülr preıçilerd~.,. p:Ul 
8rnelıler sörülmiiftür. Saltan A
ziz wiln bama ita/ JaflannJ11 bir 
paılifOlun: "para ile yenilir-. JJİf· 
-- - ,J • ' - •• •• U L --~ ··-· aıerun·,, M>mnıı CNl'lllm .. ,. 
tunm tereli onun talttınınlıinden 
eksik değildir.,, cümlesiyle karıı
layan "Büyük Yusuf,, bence ya/nıs 
dlf kuvvetinin değil, bir iç gücü
nün, bir ahlak sağlamlıiının dtı 
gerç!lı f4112piyonu İ:nİ:f. 

Şimcli bir tek Y qarla te•clll 
1>11lu;yor,, l.nttn Xğnniiyor••· ôJ,.u 
!erimizin ne katlar cleğiftiğini, ba
ğ(fiamcula ne derece ileri gitiğimi
zi bu, pek güzel gösterir. 

Ben, Yaıann d'inya ıampi • 
yonluğur.Ja yurdum için iki ba~lı 
bir /ayda görüyorum : 

1 - "Türk gibi kuvvetli,, hük
mü batımn Jilincle artık gevıemif 
bir ata .özü olmaktan çıkaralı yc

niJen taulenecelr . 

2 - Dünya §Qmpiyonu Y QfaT: 

burada b~ka clünya ıampiyonlan 
nın yeti!me&i için gereken imrrn· 
meyiı damarlardan )'ÜZ binlilı 
voltlarla geçirecek. 

S. Gez~ln 

ftalyanlar Habeşistanda 
ilerliyor lor 

Roma.10 (A. A.) -Adis. Abab& 
dan bildirildiğine göre, Libya fırkası 
kuvvetleri Harrar istikametinde Ga • 
ramulata dağmı işğal etmişlerdir. Lib. 
yalı kuvvetler iki ay dağlık mınta • 
kalardan ge~mek mecburiyetinde kal • 
mı~lardır. Bu mıntakafara şimdıy• 
kadar hiç bir Avrupalı ayak basntıf 
delildi. Bu m1ntakalar ahalisi bir , 
g6na mukanmet göstermememktedlr. 
ler. 

Korfoda Y ugosf av 
~em ileri 

Atina, 10 (A. A.) - Alh Yugosla? 
harp gemi.si, dün Korfoya gelmiştir. 

ASİLERİN BOMBARDIMANI kı.imetinin, İspanya işlerine ademi mü-
Lizbon, 10 (A.A.) - Asilerin bir daha le hakkındaki Franaıs tekliflerini 

tayyaresi, dün Badajozu bombardıman prensip itibarile kabul ettiğini bildir • 
etmiştir. Asilerin bir kaç saate kadar miftir. 

mekttdir. Giresun $po1cuları 11alip 
Hayfada nziyet vahimle;ımiştir. 

bu şehri zaptedecekleri tahmin edil- Maamafih müzakeratı kolaylaştır -
mcktedir. ~ 

mak makaadiyle, daha müı:akere edil • 
ITAL YANLAR DA MI öLDO- mesl lizım gelen bazı noktalar gizli tu· 

ROLDU? tulmaktadır. 

Roma, 10 (A.A.) ~ ftalyan resmi 
mahafili, Barcclonne"da katledilmi§ ol
maları muhtemel olan üç İtalyan :za • 
bitinin ölümü hakkında hiç bir mallı -
mat elde edememiştir. Bu mahafil, bu 
hususta herhanıi bir karar almak içini 
"fiplomatik münasebetlerin yeniden 

SOVYETLER BIRLICl FRANSIZ 
TEKLtFINl KABUL ETTi 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet hü -
kumeti, İspanya itlerine ademi mUda -
hale hakkındaki Fran:su; tekliflerini ka
bul eylediğini Fransa maslahatgü.ıannı 
bildirmittir. 

Umumi hizmetlerde bir grev ilin edil. 
meırinden korkulmaktadır. 

Çin - Japon kavgası 

Giresun, 10 (A.A.) - Ordu Genç· 
ler birliği sporculariyle Giresun Ye· 
§iltepe sporcuları arasında ~·P.mlaa 
f~tbol m~ında üçe kaıwı yedi .Ea~·! ~ı. 
Gıresun sporcuları galip gelınış!erdır. 

Pekin, 10 (A. A.) - Pekin'in bir --------------
Çin kaynağından gelen haberlere gö. 

re, 1tŞhar'ın 800 mongol askeri Sui. 'ı·--
yau'a girmif, fakat mühim çuprpıa. Dün ve Yarın Kitaplonaclandır 
lardan sonra püskürUllmUşlerdir. Nan Fiyatı ıe:> kun:ştur 
kin kunetleri Suiyan ili kuvv,.tlerine ._ _____________ _.. 

Hipnotizma -
iltihak etmiye hazırlanmaktadırlar. atmıılardır. Maddi zarar çok mühim 

Çinli talebe, Japon malları sat:ln olmakla beraber insanca zayiat yok • 
bijyiik bir Cin majazurna bombalar tur, ~ 

' • 



Gökten taşlar mı yağacak?! 

laya tebllkeli ı 
erden geçiyormuş? li Uçak haftası Boğazlardan 

geçecek transit 
gemileri 

140 gün. 40 gece 

~~thane Müdürümüz: "Fransız gazetecisi müba
~ga yapıqor, taş filan yağacak değildi,.,, diyor 
~kü poota ile gelen bir Fransız 

e.!inde okuduk: 

Cemiyet koua1ı 
Drogramlarını haz1r
lamrqa başladılar 
Her yıl alınan tayyarelere 30 a.ğus- Yeni Boğaz.ar mukavele-

~~Yanm sonu ye.kın mı? Bu sual 
1 her zaman hatırımıza. gelebilir. 
~ bugün düşünmemizin başka bir 

·hı Var: Bir iki gecedir "Kuyruklu 
~görünecek .• Görünüyor .. Görün
' enip duruyor. 
~~ kuyruklu yıldızın gorunmesi 
~· • daha tehlikeli - bir şay ifade 
tııı" bünya. bir alıı.y sehabe arasına. 

l§tir. 
~ikaten, dünyamız, 1 ağustosla 
~stos arasında fezada bir alay 
(~ rridız kümesinin ortasına düş-

dır. ,. 
·~küçük yıldızlara göktaşı {Hace
~'40.avt) adı verilir. Dünyanın bun
~ arasından geçmesi muhakkak bir 
b·~ sayılamaz. Başımıza gelecek 
~Yük fel!ket taş yağmasıdır. Fa

t~ llna da. pek ihtimal vermesek 
~ a. temenni etmesek - şu muhak
~ ki bu devrede dünyanrn hara
~ e bir değişiklik ole.caktrr. Nite
~tııdlınaktadır: Avrupanm garp ta
~ a • İngilterede, Fransada, .Al.. 
·~ada - hava soğumu~. yağmurlar 

akta.dır. 
takat bir de gökten taş yağacağı

~at~rnnıza getirelim. Göktaşlan, 
~JS ~diği gibi, ufak §eyler değildir. 
~•ıa.ziranınm 30 unda dünyamıza 
~· taş bir dağ kadardı. Bereket 
~1~ •• Siberyada, ıssız isteplerden bi
~ · llştü. Düştüğü yerde o kadar de
'ti bir çukur açtı ki etraf -

l(j dağlar tepeler yarıldı, uçuruIIilar 
~~~erin sarsıntısı kilometrelerce 

ll duyuldu ... 

komotif ağırlığı •.• 

tos Tayyare ve Zafer bayramında ad • • t tb"k b l 
konma töreni yapılıyordu. Kurum mer sının a l ına aş anıyor 
kezi bundan sonra bu töreni her yıl Hudut ve sahiller sıhhat U· 
teşrinievvel ayında yapmağa l:arar mum müdürlüğünden bildırildiğine 
vermiştir. Bu yıl 30 ağustostan 5 ey· göre Boğazlar mukavelenamesı 
lllla kadar devam "decek u~k :!lafta- ahkamının tatbikini temin etmek 
sının fevkalade olması için !stanbul üzere 500 numaralı rüsumu sıh· 
kurumu merkezinde ayrılan bir komis- hiye kanununa ek olarak kabul olunan 
yon bu işle meegul olnu.ktadır. ve 2810 sayılı ek kanun yerine kainı 

Kurumun her kolu bu ayın yir- olan 3058 sayılı kanun mucibince 14. 
minci günü akşamına kadar haftalık 8.1936 gününü 15.8.1936 gününe bağ
programmı yaparak merkez komiByo· lıyan gece yarısı saat 24 den sonra 
nuna verecektir. Ayın yirmisinden son Boğazlardan transit geçmek üzere Bü
ra genel program vücuda getirilecek- yükdere ve Çanakkale sahil sıhhiye 
tir. merkezleri önüne gelecek ticaret ge 

milerine aşağıda yazıldığı şekilde mu 

Kültür ·şıeri 
amele yapılacaktır 

Göktaşları arasmda dünyamızın ba- Şehrimiz ilk okul öğretmenlerinden 
şma çarpacak olan bir ikinci tehlike ibin öğretmen ·önümüzdeki ders yılı ba
kuyruklu yıldızlardır. 1.910 da dünya şından itibaren kıdem zammı görecek
ya kuyruğunu değdirerek geçen Hal- terdir. 

1 - Boğazlara transit geçmek üze
re gelen - bayrak farkı olmaksızın . 
bütün ticaret gemileri her iki boğaz
daki sahil sıhhiye kurumlan önünde 
durarak sıhhi kontrollerini yaptırma
ğa mecburdurlar. 

ley yıldızı herkesi epey korkuya dü- Bu öğretmenlerin adları direktör
§Ürmüştü. Bu kuyruklu yıldız 1986 illik tarafından tesbit edilerek bir liste 
senesinde tekrar dünyaya yaklaşacak· vücuda getirilmektedir. Liste tamam-

tırRASATHANE MüDt.m.mroZUN ~a!,ld~~tan sonr8: tasdi~ edi~mek üzere 
SÖYLEDİKLER! lKultur Bakanlıgına gonderılecektir. 

Dün rasathane müdürü Bay Fatin Ankarada 1 ıp Faküıtesi 
ile görüştük. Bize dedi ki: • 

"Dokuz ağustostan 14 ağustosa ka- bınasının qaptırılmasına 
dar şahap yağmuru y~ğar:. Se1!1-a.da başlanıyor 
Bersavcs burcu usretı uzerınde bırçok 

{Hava fenalığı ve makine sakatlı
ğı gibi bir sebep altında bu merkezler 
önünde durup bu kontrolü yaptırmı
yan ticaret gemileri, bundan önce ol
duğu gibi merkezlerden geçiniz işare
tini aldıktan sonra. yollarına devam 
ederek İstanbul limanında (Galata sa 
hil sıhhiye merkezi tarafından) bu 
kontrolü yaptıracaklardir. 

Sıhhi kontrol yaptırmak üzere sa 
hil sihhiye merkezi önünde durmıyan 
transit gemileri süvarileri, usulü veç
hile ve rüsumu sıhhiye kanunu muci 
hince cezalandırılır. 

2 - Boğazları ve Marmarayı tran· 
sit geçen ticaret gemilerinin sıhhiye 
resmi olarak - tonilatosu kaç olursa 
olsun - bütün ticaret gemilerinden be
her safi ton başına (0,075) altın frank 

7 igairo naftası 
bu akşam 
başlıyacak 
Kırk gün kırk gece eğlencelerinin 

programına dahil bulunan tiyatro haf
tası bu akşam başlıyor. 

Hava açık olursa temsiller Tepeba.
şmda yazlık sahnede, kapalı olursa 
Fransız tiyatrosunda verilecektir. 

Bu akşam meddah lsmet'in oğlu 
Çapkın Süleyman fıkrasınI anlatacak, 
sonra hayali Memduh Ali, Şefik, İrfan 
Safa, Aşki, Halit karagöz oynatacak
lardır. Karagözde kanlı Nigar oyunu 
gösterilecektir. 

Çarşamba akşamı büyük orta oyu
nu oynanacaktır. Oyunun adı Ters ev
lenmedir. Ü<; saat sürecek olan bu o
yunda pişekar rolüne Asım baba, Şe
taret kalfa rolüne Naşit, Serkis efen
diye Kemal baba çıkacak; komik Fah
ri Mişon rolünü yapacak, Na~it ay
rıca kürt hamal Hasso rolüne çıkacak
tır. Bundan b'işka dört zenne de oy
nanacaktır. 

Çarşamba gecesi bir de düğün ala
yı gösterilecek, bekçi rolüne Naşit, baş 
mahalleli rolüne Fahri çıkacaktır. 

13 ağustos perşembe gecesi meş
hur tuluat eserlerinden Nasrattin ho
ca oynanacaktır. Bu oyunda Halide 
anne rolüne çıkacaktır. 

14 ağustos cuma günü Şehir tiyat
rosu artistleri Mum söndü piyesinJ. 
15 ağustos cumartesi gecesi Halk ope
reti Emir piyesini oynıyacak, haftanın 
son gecesi olan pazar gecesi de Şehir 
tiyatrosu artistleri Delidolu operetini 
oynıyacaklardır. 

Eğlenceleri tertip eden komite ta.
rafından hazırlanan fotoğraf sergisi 
bugün saat 16 da Taksimde abide kar
şısındaki Emlak şirketine ait bina.da 
açılacaktır. b U~unla beraber, dünyaya düşen 

~Yü.k gökta.şı bu değildir. 1927 'de 
hır taş 130 tondur, y.::.:1i bir lo-

şahaplar görülerek etrafa dağılacak
tır. Bu. her sene telcerrfrr eder. Şahap
lar bilhassa 14 ağustos gecesi semada 
bir donanma olur. Bu. sene şahapların 
nasıl görüleceğini henüz bilmiyoruz. 
Fransız gazetecisi mübaldqa yapıyor .. 
Taş falan ryağaca,k değildir.,, 

Ankarada yapılacak olan Tıb fa
kültesinin in,şa.a.tına önümüzdeki eylUI 
ayından itibaren başlanacaktır. Bina 
bugünkü Ankara listesinin bulunduğu 
geniş saha.da yapılacaktır. İnşaat bir 
senede ikmal edilecektir. 

Fakültenin gelecek ders yılı başın
dan itibaren çalışmıya başlaması muh 
temeldir. 

yani 7,5 altın frank santimi hesabile) Polis Haberleri 
bugünkü karşılığı olan 3 Türk kuruşu 
o~arak alınacak ve bu resim o gemiye 
vıze aldığı ve resmini verdiği günden 

Açık doçentlik/er itibaren altı ay içinde gittiği yoldan 
11 Ağustos 1923 yine transit olarak dönmek hakkını 

l Üniversitenin türlü fakültelerinde bahşedecektir. 
smet Pa.şa ile müttefikin Gene- on beş doçentlik açıktır. Bu doçentler 

Berlinde 
Siyasi müzakereler mi 

Geçmiş Kurun/ar 

.,.,.n--o A•i,,.J..4'., ___ .iH4lr.n.17.aT11~aa...:tolı.li.- •~ın --cyl<Hdo."l>iz ııiftteü.:ae: -qıı-laca~ {Bu altı aylık müddet ay hesabile 
B yeııin şeklinden ve bilhassa ordula- ve gece saat 24 de biter.) 

~ ulgar kralı Borisin, karısı kra. ra ait eşyanın gümrük resminden YABANCI OKULLARDA MON- 3 - Transit geçen ve resmini ikin-

-CP.reyan Pırliynr? 

\a l"uannaya yapılacak bir ameliyat bahsetmişlerdir. Bundan böy'le tak- HAL HOCALIKLAR - Yabancı ve ci fıkrada yazıldığı veçhile veren bir 
~ı llasebetiyle B.erline gittiği yazıl. liye mesailinin tesbitile lstanbul ku- =~le ~~~:r~~!~~ü oı:ı:Ja:::ı~~ geminin altı ay içinde yapacağı dönüş 
~•tı. Kral ''e kraliçe BerJinde Hit. mandamlığı meşgul olacak ve bu hu- öğretmenlik vardır. Bu okullara bu seferinde yeniden resim vermemesi i· 

l.lraf d b'" "k b. · k b 1 susta ifayı vazife edecek komisyona çin, evvelce girişi esnasında vermiş ol-
tltın ·· ın an uyu ır resmı a u Sa1dhattin Adil P~a 'riyaset ede- yıl öğretmen okullarından çıkacak duğu resme ait makbuzu, dönüş esna-

tışlerdir. cektir. mezunlar alınacaktır. Bu mezunlar yet sında durmağa ve sıhhi kontrolünti 
ta .. 

1 
Bulgar kralı ile krali!;esinin bu. md.ezse lise mezunları tayin edilecekler- yaptırmağa mecbur olduğu sahil sıh-

.. erd y l k ır. biye merkezine göstermesi şarttır. 
~ A e Berlini ziyaret edişi ve ora. OZ<Yat mem e et HUSUSI OKULLARA L•"-n." D "ltn !t ~ önüş seferinde makbuz göstermi 
... . an cumurreisi ve başveldli Hit h h · ld OLAN Dü'~n VE KARNEL,.,,, _ ·r tle asta anesı açı 1 -'=' .L.cı.c\. ıc.t.(\, yen gemiler ikinci bir transit resmi 
~f· nıuavini Göring tarafından mi. Hususi okullara Hizım olan defter, verıneğe mecburdurlar ve bu ikinci 
~:\'le~ şerefine şölenler verilişi Bul. Yozgat, 10 (A. A.) - Sağlık baka. karne ve sair baskı işlerini ucuz bir resimle yine bir dönüş hakkını kaza 
~ gaıetelrinde ehemmiyetle mevzuu nı Dr. Refik Saydam bugün yeni ya. fiyatla devlet basımevi yapmayı tek- nırlar. 
1 s tdiJ kt d" A b b h d' pılmış ve her türlü modern tesisatı lif etmiştir. Bu teklif hwıusi okullara Dönüş seferlerinde transit resminin 
~I me e ır. ca a u a ıse ve Kültür Bakanlıgwına bildirilmi"'-tı·r. 

~ Yıt •ıa · ta A t Al haı·z b l ı k t hastaha · ,. evvelce ödenmi .. olduguv ancak bu mak , ı• cans n, vus urya \o"e . u unan mem e e nesı · Teklif muvafık görüldüguv.. takdı'rde ~ ıı:ır . buzun gösterilmesile isbat edilebilece-
~ !l arasındaki siyaset birliği çer. nın açılma töreninde bulunmuş ve bal. devlet Basımevi bu okulların bütün iş- ğinden kaybolduğu hakkında hiç bir 
~7ıne Bulgaristanın da girmesi ala. kın alkışları arasında kurdeleyi kes . !erini de üzerine almış bulunacaktır. mazeret ve ikinci bir nüsha verilmesi 

lllidir? mi~tir Bakan açılrş söylevinde : "Yur hakkındaki istekler kabul edilmiyecek 

'~Gene bugünlerde İtalya dış işleri dun ?:_~ksel~şi Y?lund.a büyük şe~in Ekmek ve francela tir. 
~ ltt Kont Ciyano Olimpiyad oyun verdıgı emırlen gecıkmeden yerıne 4 - Boğazları transit geçen ticaret 
l),. 1l1Üna5ebetiyle Berline gideceğl getirmek bizim için bir şrardır.,, dedi fiyatl.an ı·ndı·rı•ldı• gemilerinin - mübrem ihtiyaçlarının 
'·ı A. temini için - İstanbul limanında dura-
l.. '

1 
\'rapa gazeteleri tar<!fmdan Halk bu vesile ile de Ulu Önd..:!re cakları azami 48 saatlı"k müddet tran-1\a. ~·ı d Belediye narh komisyonu dün ton-

~bl ı mekte bulunduğuna göre bu erin saygı ve bağlılığını duru duyğu. larunış, birinci nevi ekmek fiyatuu on sit sıfatlarını bozmıyacaksa da, her 
~~b~tde Almanya devlet merkezinde lar içinde izhar etti . bir buçuk kuruştan on bir kuruşa on ne sebep ve suretle olursa olsun bu 
~~ 1nı bir takım· si)ııst müzakereler .Bakan yarın Çoruma hareket ede. paraya, ikinci nevi ekmek fiyatını on gemiler gerek İstanbul liınanınd~ ve 
\''fa~ettlği anlaşılıyor. cektir. ~urudi ş ?t~ paradan on buçuk kuruşa gerek Boğazları çıktıktan sonra veya 
~~ ın rmıştır. Boğazlara girmezden evvel bir Türk 
I "--. PA R A S E Z AR Francala fiyatı da on: al~ı .bu~u~ ku limanında durup ihtilat ederse transit-

=-ı ==ı 
ruşta.n on altı kuruşa ındırı~tır. l~ sıfatları. bozulacağından ve diğer 

1 
tıcaret geınıleri gibi 500 numaralı rü-

'Ve .Yarın Kit.aplanncla.ndır 1 Dün ve Y~n tercüme külliyahndandır LONDRA MIK.ROBIOLOJI sumu sıhhiye kanunu mucihince l"esim 
P'ıyatı 25 kuruştur Fıyatı 40 kuruştur vermeleri lazım geleceğinden, evvelce 

1
---------- KONGRESJNDE KONUŞULAN eksik alınmış olan resim farklarm1 

~~ .. ayı· -ft" .. . . PANSiYON VE HANLARDA /T. LAR öderler ve resim vermeksizin transit 
~ r mu USU D'ÇlD olarak dönüş haklarım kaybederler. 

0-ldu··ru··ıdu··? FAIYE TERTiBATI Londrada topla~ıan mikrobioloji 5 - Gemilerin Boğazlardan transit 
Kat, kat kiraya verilen büyük hi- kongresine iştirak eden Etıbba odası geçmeleri hakkında, şinıdiye kadar 

C !1al17rla pansiyon ve büyük hanlarda bQ.5kanı Bay İhsan Sami dün şehrimize çıkarılmış olan ve bu genel tahrirat ah 
İ\tli· tzayir, 10 (A. A.) - Müftünün ıtfaıye tertibntmm alınmadığı yapılan dönmüştür. Bay Sami kendisile görü- kamına aykırı kalan talimatname ve 
ı.. 1nin isticvabı neticesi olarak üle. teftişlerden anlaşılmıştır. şen bir yazıcımıza şunları söylemiş- tebligatın 14 ağustos 1936 sonu olan 

iki kişi bir kadını 
bıçakla yaraladılar 
Fatihte Sarı Beyazıt mahallesinde 

Cı:kmaz -.Sokakta oturan Siirtli Sühey• 
la dün Tahtakelede Şeyh Davut hanın
da sabıkalılardan Haydar ve kardeşi 
Yusuf tarafından bıçakla ağır surette 
yaralanmıştır. 

Kadın hastahaneye kaldırılmış, suç 
Jular yakalanamamıştır. 

Bir çocuk boğulmaktan 
kurtuldu 

Bakırköyde istasyon caddesinde İh· 
sanın çırağı Fethi denizde yüzerken 
boğulma tehlikesine düşmüş, balıkçı 
Ali tarafından kurtarılmıştır. Fethi 
baygın bir halde hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

YAGMUR YüZtJ1'"DEN - Beykoz.. 
da Kavakderesi caddesinde oturan Ze
kinin oğlu yedi yaşında Şinasi karde
şi Nihalle ça~ıya giderlerken yağmu4 

ra tutulmuşlardır. lki çocuk kaçarlar
ken Şinasi düşmüş, elindeki şişe km· 
tarak cam parçaları ellerini 1-esmiştir, 

ALMANLAR TARABYEDEK~ 
HARP MEZARLIGINI ZlYA. 

RET ETTi LER. 

Şehrimizdeki Alman kolonisi ara.
larmda Alman elçisi Fon Keller de 
olduğu halde hususi bir vapurla. Tarab 
yaya .ı;:imişler, evvela harbi umumide 
ölen Almanl::ı.nn Tarabvadaki mezar
lığını ziyaret etmişlerdir. Orada Al
man büyük elçisi Hr nutuk söylemi' 
ve herkesi bir dakika sükuta davet et
mi§tir. 

Bundan sonra elçihğin bahçesinde 
biraz vakit geçirilmiş fakat yağmur 
başlaması dolayısile erkence vapura 
dönülmüştür. 

tNGILIZ GAZETECiLER 
:'

1 
llıı. "'-"fı" olan Ta.ı' Edelokbı' yakalan .Belediye, şube müdu··rl"·rı·ne yenı'den tir: " ~ .., gece yarısından itibaren bir değeri "lilusttreytid London Niyuz., "Di 
§lır S emırler göndererek bu gibi yerlerde "- Kongre ~5 tcrıımu.zda açıldı ve kalmamıştır. Skeç,, ve "Di Sfiyer,, gibi btiyük tn-

~~ ,. 11~ uçlulann söyled~klerine göre yangın söndürme vasıtalarının bulun- 10 gün silrdü. Toplantıya 91 mura.hhas 
"q d ulm giliz mecmualarının seyahat muharri~ 
~ ın , katile 30 bin frank ur asının teminini bildirmiştir. iş~ira_k etmi§ti. Kongrede eooeıa U1'~:u.- DERiN VE ANAFORLU SAHiL- ri Edvard Long'un idaresinde ou beş 
~h~ttttek suretiyle cinayetin asıl mü. • ı """ F ~ f .-mı bır toplantı yap7"ld1ktan sonra tiir- kadar lngi:iz gazetecisi şehrimize ,ge-
• bio1muıı:ıtur. "Terakki, kulübün_ ı- 1 mı e "' Se e - lü mesel.el.er üzerinde çalışmak için 10 LERE KONACAK iŞARETLER lerek bir günlük bir gezintiden !"oııra 
~ ~ • 1 komisyon ayrıldı. Bir çok mevzular ~ lltaştırmalar yapılmış ve kulübün Dün ve Yarın Kitaplarındandır . tetkik edildi. Sahillerdeki derin ve anaforlu y~r- memleketlerine dönmüşlerdir. . 

lıts, tniih Fiyatı 40 kuruştur Bundan sonra murahhaslma Lon- !erle lağım akan yerlere işaretler ko- BN SABAH INGILIZ VE KANA. 
". iirlenmiştlr. drada bulunan bütün tıbbi enstitüler ~~~~f:rıi~ediye şube müdürlerine DALI SEYYAHLAR GELiYOR 

""" ge?.<lirilerek kendilerine malümat ve-
rildi. Kongre ii.ç yıl sonra Nevyorkta Şube müdürlerinden cevap gelmiş-• .,, • ..,. ' • 'f" ~ ~ • • • 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
~d Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

!'eı: Yenipoıtahanekartıtnnda Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
(165) 

-.. • • • •• ' n. .: . '-:. - .. 

t kr tir. Müdürler bu gibi yerleri tesbit et-
e ar açılacaktır.,, tiklerini, .kısa bir zamanda icap eden 
20 BiN LiRALIK BiR ELMAS levha ve işaretlerin konacaklarını bil 

lCNE KAYIP OLDU dirmişlerdir. 

Seyahat maksadile şehrimize gelen 
Mısır prenseslerinden Bayan Fatma· 
nın yirmi bin lira kıymetindeki bir 
elmas iğnesi kaybolmuştur. Zabıta e 
saslJ surette bu tahkikatla uğra.şmak
tadır. 

C. H. PARTiSİ KONGRELERJ 

C. H. Partisi İstanbul vilayet idare 
heyeti dün Bay Muhittin Üstüdağ'ın 
başkanhğmda toplanarak eylı1lda baş
lıyacak kongreler etraf mda görüşmüş. 
tür. 

Bu sabah "Empres of Avusturalya.,, 
isimli Transatlantikle şehrimize 1000 
kadar İngiliz ve Kanadalı seyyah ge
lecektir. 

Bu Kanadalı seyyahlar uasmda. 
geçenlerde Vimide dikilen Kanada 
harp ab!desinin küşadma iştirak et
miş eski muharipler de vardır. 

Dün gelmesi .mukarrer olan Astor· 
ya isimli İtalyan seyyah vapurunun 
gelmesinin geri bırakıldığı haber alın· 
mıştır. 
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Hergün bir hikaye 

Karşıki Komşu 

Arkada§ım içeri berlim girdiğimi 

görünce g\ilerek elini uzattı. İkimiz de 
biribirimizi çok severdik. 

Ahmet Ça.ğatay büyük bir eser yaz
mağa başlamı§tı. 

Onu yine masasımn başında buldum.ö 
nünde bir yığın kitap vardı. Açık du • 
ran kitapların san yapraklan, kapı açı
lınca pencereden giden rüzgarın faz -
lalaşması üzerine çevrildiler. 

Arkadaşım arkasına döndü, pence
reyi kapadı. Perdeyi de indirdi. 

- Uşüyor musun? dedim. 
- Hayır, dedL Kar§Ida bir adam 

var, peru::erenin önüne oturmuş, bo • 
yuna bana bakıyor ... 

Gfildüm: 
- Mütemadiyen sana baktığını sör 

lüyorsun. Demek ki sen de mütema .. 
diyen ona bakıyorsun .. 

- Benim ona bakmakta hakkım var: 
Çünkü onun bana baktığını gördüm. 
Merakımı mucip oldu. Arada sırada ba
şımı çevirip bakıyorum ve onu dai -
ma bana bakarken goruyorum. 
Demek ki benden hiç başını çevirmi • 
yor .. 

- Olabilir ... 
. - Olabilir, fakat bu beni çok sinir

lendiriyor. Düşün bir kere: Bir adam 
ki sabahtan akşama kadar penceresi -
nin önünde, bir koltuğa kurulmuı. ra: 
hat rahat sana bakıyor, ve sen de bu
rada, kan ter içinde, çalıııp duruyor • 
sun.. Ustelik bir de pencereyi kapama
ğa cembursun ... 

Arkadaşım elindeki kalemi attı, a
yağa kalktı. 

- Kim bu adam acaba? diye aordum. 
- Ne bileyim beni Öğleye doğru 

bir hizmetçi geliyor. Bir kase bir fC!Y 
getiriyor. Adamın bunu içmesi tam on 
beş, yirmi dakika sürüyor. Ondan ıon 
ra kaseyi bir kenara bırakıyor, yine 
başlıyor bana bakmağa ... 

- Yok canım1 Sana bakıyor unne • 
diyorsun. Fakat havaya bakıp tahayyil
Hita dalması da pek ala ihtimal dahilin
dedir. Sen ona bakınca, §Upbe&iz, o da 
başım çevirir, sana bakar ... 

Arkada§ıtn cevap vermedi. Odanın 
içinde hiddetli hiddetli bir aşağr bir 
yukan dolaştı. Sonra yerine otururken: 

- Talihsizim vessel!m! dedi. 
Bu ihtiyar adam yerine karınn.da 

g:\-et bir kadın olsaydı ne olurdu? 

Anlatan~ Vır GJs 

Arkadaıırrun hiddeti ıeçını§tı. 

Şimdi ;aka etmek sırası gelmitti: 
- Ne yapardın? dedim. 

İSTANBUL - 18. Hafif musiki 
(pllk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 
pllklar, 20. :geman solo. Stüdyo san
atkA.rları tarafından,' 20,30. Stüdyo or
kestraları, 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın· gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

- Ne yapacağım, hiçi Güzel bir ıey-
den ne yapılrr? Gü.zel, kendi kendine 1="'_...,,... _____ .... ___ ._ __ 
kUi gelen bir ıeydir. Güzelin vazifesi B Q R S A 
bir ıeye yaramak değil, olduğu gibi 19 • 6 • 936 
kalmaktır ... 

Arkadaşımfilozof gibi dütünmeğe 

başlamııtı. Fakat bu da çok sürmedi. 
llhalannda 7dcm tt-ttuı olanlar, a.. 

f1n~ muamele ıtörenJPrdlr. Kakamlal 
..at ıı de upanq Raht n,,.uanım. 

- Doğrusunu istersen, dedi, kartı • ı-------·---------ıı 
p ARALAR ki evde genç bir kız da var. 

- Ya? 
- Ya 1 Ara sıra ihtiyarın yanına ge-

liyor. Biraz durup gidiyor. Belki zi -
yaretine gelen hısmu, belki de talebesi 
falan. çünkü adamda bir ihtiyar muallim 
tipi var. 

- Adı ne biliyor musun? 
- Hayır. 

- Hizmetçin bilir. 
- Sormadım hiç. Neme 11%-ım ..• 
Bu bahis böyle- kaldı. Biraz da baı

ka ıeylerden bahsettik. Sonra ben kalk
tım. Arkadaşım yine masasının batında 
ve kom§usunun karıısında kaldı. . .. . 

Aradan bir iki hafta geçmiıti. Ah -
met Çağatay'ı tekrar gömıeğe gittim. 
Bu sefer onu yatak odasında çalııır • 
ken buldum. 

- İyi etn:Jpin, dedim : Bur~da !imdi 
rahat rahat çalııının. O adattun seni 
rahatsız eden bakıılanndan kurtuldun. 

- Zannettiğin gibi değil, dedi. O a
dam artık pencerede olmadığı için ben 
de ~u odaya gelelim. 

-??? 
- Evet. ihtiyar komıum 1 öldU: 
- Ya? 
- Evet. Artık o od.ıda çalışamıyo • 

rum. DönUp dönüp pencereye bakma· 
ğa o kadar alıımı:gtnn ki. ba§IDU çevir
meden edemiyonını. Karıımda onu gö
remeyince de bir eksiklik hissediyorum. 
Adeta çok ıevdiğim birlsinden ayni • 

• ı...oncın tiSl> ·- • vtyaııa .:t,-
• Nevyor• ı 26:ıı . • lladrtd J6 -
•Parü 16ri,- • Bertııı w. -
• ıwııuıo I U6.- • v.,..ova ~~.-
• Br1lkaeJ ~.- • Budapqtt ı!H.-

• A t.lıla ı:8. - • BU.krq 16 -
• Ceııev?e .. oo.- • BelgraO M-
• Sotya il>- •Yokobama 84 -
• Amaterdaır tu.- • A.Jtın ıı71 -
• Prat \t. - • Banknot 2« -
•Stokholm i.'S -

ÇEKLER 
• ı.ono.ra ~.fı( •Viyana ı.a 

• NeyYOrlJ · ı.7911J • lıladrld 61ı& 

• Parı. l~Oi • Berıto unı-s 

• 111.lADc tO.~ı• • V&r10Y9 t21 
• Brttk.leJ . 4.7017 • Budapeft-9 ... ııo 
•Atına b86668 • BUia-et Hfl.B:!ıstl 

•Cenevre \!.'810 • BeJgns.d <{j b6f> 
• Bot,.. 6tf,2l'ı~ • Yolrotıama l!.681b 
• Amıtterd&m 1.lli72 • lııloakova ıH 92:J 
•Pral Uf,Uiü • Stokho1m K.0611 
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mı' gibiyim ... Hakikaten, hayatta öy· ._...,_.., ____________ _ 

le ıeyler vardır ki içimizden sevdiğimiz UCUZ KlRALIK KAT VE ODA 
balde"nefret ederiz. Ondan uzak kaldr- Beyoğlu iatiklil Caddesi Kumbara· 
ğmuz zaman ıevgimizin farkına van • cı yokuıu Tercüman sokak N. 24. İçin· 

l. • 

nz... dekilere müracaat. 

Arkadaıım sustu. Teessürüne hUr- ~--------------~ 
met ederek ben de se~imi çıkarmadıin. Güngörle arkadaşları tarafından lüır. 

Yine filozof düıüncelerine dalmıt - ışılandılar. 
h ..• - Halkın coşkun teza~ürleri ara. 

Eflinide Atatürk 
güZel bir aıiıt 

sında' bahçe önüne gelindi, ~e, 'ilçebay 
thsa=ı Ka·ya kısa ve veciz bir söy~ev söy i 
}evden sonra.' FikretGühgÖr ·taraf ındaiı ı 
verilen makasla kordeteyl ~esip · 
içeriye gir4i. Atatürkün )\~ykeli bii. ! 

yük bir ba.yrakJa. örtülü bulunuyordu. 
Binlerce . halkın ve davetlilerin işti. 
rakiyle lstiklU marşı. söylendikten 
sonra bayrak Fikret Güngör ve ar. 
kadaslari tarafından merasimle .aç°ı1dı 
ve k~rtancının birdenbire beliren "si. 
ması karşısında çok heyecanlanan 
halk şeflerlni şiddetle alkırşladılar ; . 
ve (yaşa, varol) büyük ata~ız diye 
dakikalarca bağırdılar. Anıtın önünde 
yer alan genç müdür uzun ve fa.icat 
çok canlı ve beliğ bir hitabe !le . kısa 
bir mnzinin tarihçesini yaptıktan son. 
ra şefin 1'ürkl i.iğün yükselmesi yo 
landnki yüksek hizmetlerini saydı. Ve 
çok alkışlandı. Zafranbolu balkevi 
namma söz alna öğretmen Fuad Edip 
ve Nii!us katibi Hasan da söylevleri. 
ni verdiler ve alkı~landılar. Anıt için 
Zafranbolu C. Halk partisi namına ha 
zırla.nan ve halkevini temsil eden çe. 
lenkler parti ilçeyönkurul başlcanı 
Bay Kadri tarafından kaideye konul. 
du. 

Z9nguldağın bu güzel nahiyesinde hergün yeni 
bir bayındırlık eseri görülüyor 

EflAni (Ozel) -
Zonguldak vilayeti 
hudutlarıiçinde bü 
vükşef in anıtını dik 
mek şerefi ilk öne~ 

Eflani nahiyesine 
nasip oldu. lşe ba~. 
ladığı gündenbe. 

ri dokuz ay içindf 
memlekette pek 
çok ve büyük fay. 

dalar temin eden 
nahiyenin çalış.hn 

ve değerli müdürü 

Fikret Güngör na. 
biye hükQmet bina 
sı önündeki üzeri 
enkaz dolu olan ve 

senelerden bert 
metruk bulunan 
bir meydanlığı ne. 

fis ve mükemel 

~rhlarr, ~i beton Yukarıda abidenin açılı~nda bulunanlardan bir grup, Q.§:ı., 
navuzu ihtıva eden ğıda Oıımuriyet bahçesinin umumi görünüşü 
lıh park haline 1Jokturduktaa sonra\ makamı Bay Ihsan Kaya, ceza hakimi 
ortada da şefin beton bir kaide Bay Raf et Bulut olduğu halde davet 
üzerine büstünil koydurdu. Büstün edilen briçok zevat ayni günde otomo. 
açılış töreni Y.apıldı. Zafranbolu kaz. billerle EflAniye geldiler ve Filş.ret . 

Davetliler okuma .odası salonla. 
rında ~reflerine verilen ziyaf~tte bu. 
lunmak üzere okuma odasına gittiler. 
ve gece geç vakte kadar neşeli vakit 
geçirdiler. · ' 

Ay ışığında latif bir manzara gös. 
teren geniş Eflani ovası sabahlara ka. 
dar çınladı. Onlerincİe davul zurna ve 
saz takımı olan halk gruplara ayrı. 
larak sabahlara kadar eğlendiler. 

Bu işte Fikret Göngör fillen inşaat 
işiyle meşğul olmakla beraber ayni 
zamanda bfr amele gibi çalışmak sure. 
tiyle anıtın ve parkın bir an e1"Vel fk. 
malini temin etmiştir. 

Celdl Salih Güney 

B.lerans Terras 
E SR AR I 

..... ,...., 

.Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonufl 
lieyecanlı Maceraiarı 

~ "-",,_,.._.,.., ,.,_ ,,,,,,,,.... •----~awwws __ ...., __ _,.....,awwws_...,,_ _ _..,_..._awwws ____ ~..-~ 

~ azaıı : A rncwld Galopin ı' -:- r • Y • Cı· ~ evıre · • 
{ifC' 

mamen ayırmış ve Betsi Hogart • 
-10-

- Buyuı-un gidelim. Odamda otu· 
rur konuşuruz. Zannedersem yine Kle
rans Terras meselesi? ... 

- Şüphesiz. 

- Gazeteleri okudunuz mu? Türlü 
türlü masal anlatıp duruyorlar. 

Mak Ferson'la beraber içeri girip 
maroken koltuklara oturduk. Baş mü· 
fettiş bana sigara tabakasını uzattı. Bir 
sigara aldım, yaktım. 

Mak Ferson merakla yüzüme bakı -
yordu. Daha fazla bekletmedim. 

- Hakkınız varmış, dostum, de -
dim. 

- Ben size demedim mi? 
- Evet. Dediğiniz gibi, hadise adi 

bir cinayetten ibaret. tık zamnalar zih: 
nimi bir çok şüpheler kaplamıştı. Fakat 
sonra anladım ki sizin hakkınız var. 

Mak Ferson gülümseyerek: 
- Polis hafiyeleri öyledir, dedi. Her 

§eyi esrarengiz görürler. Belki hakla • 
rı yok değildir. Fakat meşgul olduğu
muz bu h~disede her şey- memba su
yu gibi berrak. Esasen katibin izi tize· 
rinde bulunuyorum ... Belki de bu ak -

rinde bir alay vesika toplaaııştır!l· 
1 

, 

Betsinin İngiliz olduğunu 5911
! , 

f!aa 
yordum. Halbuki Hollandada lİ i\t 
lem'de doğmuştu. Evvela bir tsYe~ <ıl' 

. bıt -
evlenmiş ... Bu adam esrarengıı ad3 
rette ölmüş. .. Bombaya gitmiş, ot~( 
kaptan Higins'le evlenmiş ... Sonra la}1 
cinald isminde borçlandığından .d~js , 
tardedilen bir zabitle beraber flıJ1 I ' 
tandan kaçmış.. Sonra Fransaya ge 
miş, daha sonra da lngiltereye.. '13' 

ingilterede Recinald'le berab~r ôoSt 
şamağa başlamıştı. Recinald, eskt 5:e 
larmdan birinin yardımile U · .~~ıısıf 
(Unknown Special Section ~ . 13 ı1ı 

si meçhul dairesi" ne) geçıniştı· d'~ 
. tlef 

son derece esrarengiz ccmıye d iııı' 
biri idi. Cemiyeti idare edenler da. Jı'll 
bir esrar perdesi altında yaşarlar :~ş~1' 
cemiyet dünyanın en eski casus rô' 

b. · ·d· o k' · ci 
1151 

t latmdan ırı ı ı. n se ızın liY' 
"fal! 

kurulduğunu söylerler. Fakat 
devresi., ne 1860 da girmişti. ) 

(Arkası ,,af 
4 • 1 

Şam yakahyacağım .. Hani şu geçen ak - ,..-----~-----,---._ bJ 
SA L1 Çar.,ıııto! şam Mister Hopkins'itı. evine giren ve 

apartıma~ı soyan hırsız yok mu? işte Takvim J ııs 
1 f Ağustos J2Ag evel 
.1 C. Evel H C. 

8 katil o. · 
Başımı sallıyarak: 

- Evet, kabildir, dedim. O halde 
bana artık iş kalmıyor. Siz yalnız ba -
§ınıza· devam edin. 

============r 4 ~ 
GUo dogu11v 4 37 

19 
.tı 

Glln batışı 19,42 :~ •J(l 
SabR.b nllml\&. !l.30 ' '19 

12 Oğle oamllZ> 12 19 ( 1'.19 
ikindi ruunuı 16, l 9 , g 4~ 

- Henüz kat'i bir neticeye varmış Akşam namazı 19,4:l 
2
' 1 41 

Yat31 namuı 21 42 9 ~ bulunmuyorum. Siz benden daha iyi 2. • 
• Lmaalı 2.21 221 

bir netn!'e alırsanız kıskanacak deği • 'fılm geçen gtınıert 220 
1 
~ 

liın. Hepimiz ayni gaye için çalışım - Yılın kalan günleri J 4-5 
yor mu:yuz? Aramızda rekabet mevzuu ':.. ___ _..__. ____ .,..;::/ı 

bahis olur mu hiç? 
- Şüpheaiz, dostum, şüphesiz... A- Zahire sat 1 şı ,ııı 

sd mesele alınacak neticedır... ı-:.;:;..--:-"-~....._----:--,,_ .. _ .... 111111 
ütanbuJ tlC".aret .. e calı.ltt ...,,........ 

- itte o kadar ... Böyle düşünmenizi muaıne.le cörea (kllo> maddeırrı 
isterim. Kt- P. 

- · Müddeiumumi ne diyor? Nev'i: E.ou 
- Evvela hadisede o da bir esrar 

6 Buğday (yumu§ak) 
perdesi olduğunu zannediyordu. Fakat S,20 
bu sabah bai..tım fikrini değiştirmiş. " (sert) 

A k d b 
. d" .. d ,, (kızılca) S,35 

rtı o a enım uşuncem e. 5 
Mak Ferson benim tahkikattan çe- Arpa (Anadol) 3'

17
' 

kileceğime tamamile kani olmuştu. Bir Ku,yemi dökme 9,lS 

çeyrek kadar başka şeylerden bahset- ' " çuvallı 9
8•

35./s,6 . 
Keten tohumu 

tik. Çikarken korido'ra kadar beraber ' .!...--------""!"'"-::""--
geldi. Polis teşkilitmda yapacağı ıs • 
lahattan bahsediyord'u~ · l 

Mak Fcrson'un traşlarmdan kurtu-
lunca hemen bir taksiye atladım ve eve H A L K . • 

gitti;;na bfr •manevra çcvinncdiğimi 
1

eu ::~~~5 d• r,~ ~;, 
dü§ünüyordum. Çünkü, şu muhakkak- • 
tı ki, "yukand~ gelen bir emir,, üze- F LOR YA ~ · 
rine, Mak Feuon da K.lerans Terras . ; 
tahkikatını bıraka.caktı. Benim tahki • Büyük operet 
kata devam ettiğimi düşünürlerse, bü- 3 perde •• ~~ 

. . ~ d k k - - _ .......... --········:::=·· yük bır skandal çıkaracagım an or a p~===···········--··-· .. • ,t 
rak etrafımı ku!ltatacaklar, hürriyetim :; Taze Çiçek • GUzel sulC . ~ .. .. 
tehlikeye girecekti. Bundan sonra ga· ii G. M ilinisl<I 
yet müşkUlatla çalışabilecektim. ii ve 

Görülüyordu ki görilnü~te adi bir !; M a h d u m LJ ....... . 
cinayet (eğlence. aleminde yaşıyan bir ı; ...................... _ ................... ~ g u 

kızm öldürülmesi) korkunç bir hadise h ~ lYI s ç n çe ık~ .... """ 
:: ................... ·--·····-· ...... ----

teklini almak üzereydi. Fakat ben ma- U B E y O Ö L u 0~ · M" k'" •• 11 ccrayı ve çarpışmayı sevenm. uş u - :: H . t k " p . 3 5 Telefon: 4 .. : .. .. •• ns a ı- asaJı - -.-d•f.•' 
lat ve korku ne kadar buyuk olursa l.mmcnmmn11n11At1.-C;ı.-_.• . -et 
kuvvetim o kadar artar. ZA Y1 }'ıil''1~. 

Eve girince bayan Dorotiye kim ge Tıb fakültesinden ald:ğı~ "oı.-tt 
k · tt· Hüknıll - ;e lirse savmasını söyledim ve odama çe· vara amı -zayı e ım. 1 oeııı• 

Le . 'd 1 ~~. t 1166-ı4'l5) kildim. Sonra oturdum, vıs en a • ' (V. N~ 
dığım gizli raporları ceplerimden çıkar-
dım, masanın üzerin yaydım. Pipomu· Yeni Ese1 /er 
yaktım ve işe başladım. • ..d 

Fakat işim pek kolay bir iş değildi. Lokmen HeklJY ıııl' 
önümde duran kağıtlardan bazılan o- · cJ1lılll111ııd' 
kunmaz bir haydeydi. Sonra, hepsini . B':1 adı taşıyan Sağlık8 nıg~ I~lt )'ol~ ~~ 

• . "' "' w ıkincı sayısı çıkmıştır. a. ole. ııf' 
ayrı ayn tasnıf etmek lazımdı. Kagıt- güzel yazılar tavsiyelerle dolll tıC rf 
larm bazıları beni alikadar etmiyecek mecmua faydalı olduğu nis'bet~;oıı ) ,ıı 
vak'alara aitti. dur. Bu mecmuayı alıp koll:,1<

91 ~rı~t~ 
Ak~m saat sekiz olmuştu, ben ha- panlar ihtiyaç hasıl oldU~ıa.tııl,fs," 

li masanın tiz erin eğilmiş çalışıyor - dertlerine derhal derm~n 1 b rııı.t· 
g.üzel bir. cilt elde etınış ~O-u_ / 

dum ve tasnif işi hala bitmemişti. sıye ederız. ~

1
./ı 

Ev ı.ahibim bir kaç kere e-elmiş ye- 9tı 

meğin hazır olduğunu söylemişti. Her Karıncaların HaY d•' 
defasında: l dıı.tı 

Dün ve Yarm ~Kitap arın 
- Şimdi geliyorum, demiştim. Fiyatı 7 5 kuruştur O akşam yemek yemedim. l.._ _____ _ 

Gece yarısına doğru raporları ta -



Yaşarın bitin ailesi 1 Yaşann dlinya l 
I I I d şampiyonluğu 

sev aç ç D e Biz, bislklet~i~::::\~-:ı:ba-
"Oğlumun kazanmasına çok sevindim, 
Böyle bir sevinci ömrümde tatmadım,, 

Yaşarın kmmtmaBından çok memnun 
olan 'ltf::kardC§ı ( X) işaretli evleri

•in penceresinde 

Yaşarın Balkan şampiyonlttğunu ka
zandığı sırada alınmıf 

bir fotoğrafı 

Ya.şarın evinin uzaktan göriüıüşil 

Kıgmetli güreşçilerimizden Yaşaq Zar, birilctirir. Bir sandık dolusu gaze
Erkamn 61 kiloda dünya birincisi ol- • tesi vardır. 
ması herkes! fevkalade sevindirdi. ! Oğlumun öteki güreşçileri yenerek 
Dün her tarr.ita bu gencin galibiyeti şampiyon olmasından çok pek çok 
konuşuluyordu. Bir arkadaşımız dün memnunum. Böyl.e bir sevinci şimdi
Yaşarın evine giderek annesi ve kar- ye kadar tatmadım. Babası da güre~
deşlerJle görüşmüştiir. ri idi. Fakat son zamanlarda bıraktı. 

Y aşanıı galibiyet tafsilatını gaze- G_?Z~;nuzım yetiştiğini görd~kçe g?.ğ
temizden öğrenen annesi Bayan Se· su~uz ~~arıy?rdu. Allah bıze bugun-
her şunları söylemiştir: um de gosterdı.,, 

"Y~";lrım 23 yaşındadır. Geçen se- . Y.9:.şarın kızkar~eşi Bayan Sa~ahat 
ne asker'!ikten çıktı. iş Bankasının ılJ dıger ~ll;rdeşlerı Kemal. ve _Saım de 
.Sirkeci deposuna memttr oldu,. Biz Re- agabeylerın~n bu muvaffakıyetınd~? ~o 
fahiyeliyk:. Fakat Ya.,ar /stanbulda layı fevka)ade memnundu.rlaE· Kuçuk 
doğmuştu'r Saim de bır kaç aydanberı gureş yap-

.. .. : . .. maktadır. O da dünyada şampiyonluk 
Kuçükl~en bır müddet babası~ın. a- almak hevesinde olduğunu sö ı · . 

T<!balan.nda çalıştı. ilk 11!-e.ktebi b~t~- tir. Y emış 
rınce avare do7aşmama81 ıçın kendısı- Ann . . v •• 

. . .. . . . . . . esının anlattıgına gore Yaşar 
nı spor klubi~.n~. yazılmıya teşvık ~ttık. olımpiyatlara gitmeden evvel annesi-
Kumkapı klubim~ yazıldı ve .ga:_eşe le babasının bir kaç kere elini öpmüş: 
~ak s~rdı. Sek-ız s.~~edenb~. gur.e- :-- İnşallah ka.; anacağım. Allahım 
§ıyor. Dünyada sevdıgı şey gureşttr. ı ben ım yüzümü kara çıkarma., demiş 
Giire.Jina ait resimlerle gazeteleri top- tir. 

• 
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Hiç bQkleMıiyen ve tasarlanıruyan 
bu gezintiye, bir vesileye kapılmaktan 
hoşlanan yaprak gibi rast gele gidi
yor~u. Çünkü ilk defa olarak işte o sı
rada kalbinin o yaman ağnsrnı unut
muş ve hatti savmış gibiydi. 

Bu konuşma pek kısa sürdü. Çün
kü onun sözünü keımiıti: 

- Canım ,bırak şunları... Her gün 
gazetelerde ve kitaplarda okumuyor 
muyuz? Bize ne onlardan? Kadınlarım 
anlat! Kim bilir ne hovardalıklar yap
tın? Sarışın Alman kızları Türklere 
bayılırlarmış 1 

Ferit ilave etti: 
- iieie Aziz gibi boylu poslu ve 

-.er bir delikanlı olursa! ... 
Nejat bu görüşü kuvvetlendirdi: 
- Orada esmerler hiç bulunmaz. 

llll§... Zaten §imdi moda ! .. 

- Bırak şu zavallı modayı .• Hem, 
moda olan esmerlik değil, zencilik ... 
Sanki bu modaya kaç kişi uyuyor? 
Hele Almanyada ... Sapıklığı sapıklar 

yapar ... 
- Ovvvv 1 •• Sen de soyculuk ve 

renk davası mı güdüyorsun? 
Bunu Nejat sormuştu. Şeref sinir

lendi: 
- Şimdi dava zamanı mı? Bırakın 

da anlatsın 1 
Azizin koluna girdi ve sokularak 

ilave etti: 
- Anlat, allah atkına ! ... 
- Hovardalık filan yaptığım olma. 

dı. Vakit bulamadım ki... Yalnız bir 
kız be:ıi sevmişti, ben de onu seviyo
dum, fakat!... 

Adzln sesi ağırlaşmıştı. 
Bu bahse girmemek için verdiği 

lık arasında kaynayıp gideceklerini 
umarken, netice bambaşka çıktı: 

Yarışın sonuna erdiği dakikada he
defe 20-30 bisiklet bir arada gelmiş
ti ve Ankaralı Talat ile İzmitli Orhan 
da bunlann arasındaydı. 

Yarışı tesbit eden filmlerin develo
pesinden sonra alınan kat't neticeye 
göre Türkiye 10 unculuğu almıştır 
Birinci Fr&nSız Şarpantiye, ikinci ge
ne Fransız Labebi, üçilncil İsviçreli, 
4 üncü Alman,• QeŞinci İngiliz, altıncı 
Fransız, 7 inci İtalyan, 8 inci Belçika
lı, 9 uncu Belçikalı, 10 uncu de Türki
yedir. 

Fakat, tekerrür eden milletler bir 
kere sayılırsa Türkiye altıncı gelmek 
tedir. 

Deniz qarışlarında 
11 incilik ve 20 ncilik 
bizde 
Bugün Kielde yelken mUsabakala 

rına başlanıldı. 12 milletin iştirak et
tiği süperklasta Türkiye 18 puvanla 
11 inci geldi. 

Olimpiyat yelken müsabakasında 
ise, iştirak eden 25 millet içinde 20 in
ciliği aldık. 

Futbolda Norveç 
mağlup oldu 
Bugün ltaıyan ve Norveç futbol 

takımları karşılaştılar. aTkımımızı va 
Almanayyı yenen Norveçlilerin bu 
maçta alacakları netice merakla bek
leniyordu. 

Italyanlar, oyunun başlangıcından 
beri çok iyi bir oyun gösteriyorlardı, 
Fakşat, ilk devrede attığı bir gole mu
kabil karşı tarafa da bir gol fırsatı 
verdi ve birinci devre 1-1 beraberlik
le bitti. 

İkinci devrede İtalya gene gilie! 
oynamakta devam etti ve bir gol da
ha kazandı. Oyun, ayni şiddetle sona 
erdi ve neticede İtalya Norveç milli 
takımını 2-1 yenmiş oldu. 

Aousturya ile Polonya 
karşılaşıyor 
Bundan sonra günün en mühim fut 

bol müsabakasını yarın (bugün) ya
pılacak o1an Avusturya - Polonya 
maçı teşkil etmektedir. 

Avusturya ile P.eru arasında müna
,Jca~~ü>.~ 9ıaa futbol'!Plaçı hakem 
~~li:M·~~~~>h~ıwai! ve:.&-
• ru ~~ oyun yeriQe. geJmeUiği' için 
~vusturyanın galip ilan edildiğine da
ır olan haberlerin . aslı yoktur. Avus
turya Peruya mağlup olmuştur. 

Bu cihetten A vusturyanın Polon 
ya karşısında elde edeceği netice me
rak edilmektedir. 

Yüznıe müsabakaları 
Yüzme müsabakalarında şimdiye 

kadar yapılan tecrübelere bakılırsa 
herhalde Japonların yüzmede altın ma 
dalyayı alacakları kat'tdir. 

Suya atlamak müsabakasında Al· 
manya altın, Amerika gümüş ve Ja
ponya bronz madalya almışlardır. 
.. Kielden alınan haberlere göre şim

dilık Stardlarda Almanlar birinci, İs
veçliler ikinci ve Holandahlar üçUncü
dürler. 

Grekoromen güreş 
finalleri 
Berlin, 10 (A.A.) - Yarı orta sık

letlerde birinci: Svedbcrg, (İsveç), i
kinci: Schaffer, (Almanya). Hafif sık 
Jetlerde birinci: Koskela, (Finlandi
ya), ikinci: Herda (Çekoslovakya). 

karara rağmen, söylemiş bulunuyordu. 
Çünkü gene onu hatırlamııtı. 

- Bravo! ... 
- Sonra? .• 
- Sonra ne oldu? 

Kalbinin boşluğu bir yara gibi sız
ladı. Ayni zamanda pişmanlık başladı. 1 

Bu sırrı niçin açmış ve anmııtı? 
- Sonra anladım ki bu bir kurun-

tudur ve bıraktım. 
- Ne yaptı? 
- Baıkasile evlendi 1 •• 
Yanlış yola sapmışlardı. Aziz sor-

du: 
- Nereye gidiyoruz? Floryaya bu-

radan gidilmez. . 
- Şuradan üç arkadaş alacağız da .. 

Randevu verdik. 

Bunu söyliyen Şeref, arkadaşının 

yüzüne manalı manalı baknuı, ayni 
zamanda bir gözünü kırpmııtı. 

Bir sokağın ağzında durdular. 
Caddeden otomobil ve tramvayla. 

rın gürültüsü, kaldırımları doldurarak 
taıan ve durmadan akan insan kala
balığı arasında idiler. Şeref: 

- .Ben §İmdi geliyorum. 
Di,verek sokağa daldı. 

On bet yirmi dakika sonra temiz 

Nor.veç Almanyayı 
nasıl yendi 

Basketbolcular 
maçta berbat 

Şili ile yap ~ıkları 
bir vaziyete düştüler 

Berlin (Olimpiyatlara g ônderdiği •

1 miz arkadaşımızdan) - Bugün semt 
stadyomlarından en büyüğü Post Sta -
diyom'da yapılan Almanya - Norveç 
maçının bir kısmını seyerttim. 

Basketbol maçı ile, güreş müsaba· 
katarının başlama saati arasındaki 45 
dakikalık kısacık müddet zarfında gö
rebildiğim bu maçta, ıo-ıs bin seyir
ci vardı. Stadı hıncahınç dolduran Al • 
man seyirciler arasında, devlet reisi B. 
Hitler ile propaganda nazırı Göbels ve 
daha bir çok devlet adamlan yer almış
lardı. Oyun başladıktan 6 dakika sonra 
soldm yc.tptıklan bir akının ilk golünü 
atan Norveçliler, bize oynadıkları oyun 
sistemile fakat r~kibin kuvvetli olma -
sı sayesinde daha güzel ve teknik bir o
yun çıkardılar. Almanların, canla baş -
la çalışmasına rağmen gol atmaları ka
bil olmadı. 

Birinci devre 1-0 Norveçin gale · 
besile bitti. Seyredemediğim ikinci dev 
rede Norveçliler yine güzel bir oyun 
çıkarmışlar, ve Almanların bütün gay
retine seyircilerin Alman takımına kar-

şı gösterdıkleri teşvike ra ğmen bu gol 
daha atarak neticeyi 2- 0 kazanmışlar• 
dır. 

Almanlar takımlarına güveniyorlar 
ve böyle bir netice beklemiyorlardı. O• 
nun için vaziyetten çok müteessirdir
ler. 

Norveçliler, olimpiyat futbol şam • 
piyonasmm en zorlu rakiplerinden bi • 
risini daha hakkile yenerek, kuvvetle • 
ri ni bir kere daha isbat etmiş oldular. 

ltalqa: 8 Japonya. O 
İtalya ile Japonya arasınd,. bugün 

yapılan maç da 8-0 gibi hiç beklenil
miyen bir netice ile Japonya aleyhine 
bitmiştir. 

Bu maçı görmediğim için fazla bir 
şey söyliyecek değilim. Yalnız ilk gü
nü mevcut takımların en zayıfı olan ve 
Birleşik Amerikayı ı -o zor yenen İtal
yanların, çok canlı ve güzel bir oyunla 
İsveçlileri 3-2 mağlUp eden Japonlan 
böyle yenebilecekleri hiç umulmuyor • 
du. Bu 8-0 lık netice, bence olsa ol
sa, Japonların tecrübesizlik yüzünden 
şaşrrmış olmalarından ileri gelmiştir. 

Basketbolcuiarımız Şili'ye 
nasıl yenildiler 

Basketbokulanmız bugün olimpi -
yatlardaki ilk oyunlarını, Cenubi Ame · 
rikanın Şili takımile yaptılar. 

Bu sporda da ilk ağızda yarı yaw 
bir gol farkile rakiplerimize mağlQp ol
duk. 

maçlanndan bile daha kötü oynadığı • 
mız bugünkü oyunumuzun ·biraz de • 
ğişeceğini umuyorduk. Fakat bu ümi
dimiz lıoşa çıktı. Esasen kuvvetli bir 
takım olan Şili açıldıkça bizim oyun 
bozuldu. Ve devre ortalarına kadar va-

Bu vaziyet karşisında basketbol ta- ziyet öylece devam etti. Ancak devre 

la ·k· • ortalarında kendimizi toplamağa baı • 
mı!111z yarın, ı ıncı maçını yapacak, 

bunu da kaybederse tasfiyeye uğrıya- tadık. Bunu biraz da rakiplerimizin yo-
caktır. · rulmasma ve bizim teneffüs kabiliyeti• 

B 
·· k.. b .... k d . mizin fazla olmasına medyunduk. Va • 

ugun u maç. uyu sta yom cı - . . 
zıyet 28-8 ıken yavaş yavaş 28-14 ve 

varında tenis kortlar~dan birisinde oy; • "h 0 16 1 ~ ~ .. b k d b 
~ "' ... . • · nı ayet 3 ~ o an mu .. a a a a u 
aaa~ Biı:ina·<tffım N•ıli. Şeref, Rıza, kild b" • .,,. 
Peııço, Habip, Sadri, Sokalak şeklinde şe tk~ ~ttdı . d b k f 

1 
k 

. ıncı evre e a em avu yaptı -
_çıkmıştı. Hakem İtalyandı. Oyu!) hafıf 1 d d 1 S d · s k l k' 

• w • • arın an o ayı a rı ve o a a ı çı • 
bır yagmur altında başladı. İlk basketı k 

1 
• Ş f R · • · armış yer enne ere ve ıza gır • 

biz Penço'nun elile yaptık. Fakat da • . . 
h b · · d k.k d k" 1 · · 1 mıştı. a eııncı a ı a a ra ıp erımız açı - y k. . . d k ·· ·t b 

v •• •• • arın ı maç ıçın e pe umı es • 
maga, çok ustun bır oyun oynıyarak, 1 d·~- . .. 1 k b · t• d 

• • y eme ıf.ımı soy eme mec urıye ın e • 
bızı sıkı§tırmaga başladılar. . 

İlk anlar şansımız yardım ettiğin -
den bir çok tehlike sayısız atlıyordu. 

Fakat cnuncu dakikada iş değişti. Ar -
tık bize basket basket arkasına oluyor, 
Şilililer, ateş gibi bir oyun oynuyorlar, 
bizse tamamen şaşırmış. ambale 
olmuş görünüyorduk. Vaziyet çabucak 
14-5 gibi mühim bir farkla aleyhimize 
dönüvermişti. 10 uncu dakikada zaten 
hepimiz bu maçtan ümidimizi kesmiş -
tik. 

Sık sık favulle geçen ilk devre 15-5 
mağlllbiyetimizle bitti. 

İkinci devre başladığı zaman, kar • 
makanşık, lstanbuldaki antreneman 

... 

ve şık gı~ ı:ımiş üç tane genÇ ve güzel 
kadınh Jondü. Bunların, temiz ve §Ik 

olmalarına rağmen göze batan ve sı

rıtan bir halleri vardı ki Azize biraz 
iğrenç geliyordu. 

Birer külhanbey· gi'Ji konuşuyor
lardı. ,. 

Aziz için de alacaktın ya 1 Ha-
ni? 

Diğerleri angaje ... 

Hemen söze karıştım: 
- Teşekkür ederim, ü~ülmeyin 1 

Ben zaten o kadar yorgunum ki... Siz 
güle güle gidin 1 

- Canım, neden vazgeçiyorsun. 
Dört kişiye üç kaClın ... Çok bile ... Şe. 
ref h:psinden çok zorluyordu. 

Fakat Aziz kararından dBnmedi. 
- Hem, yolda biraz da soğuk al

dım. Denize girmek iyi gelmiyecek. 
Bunu demin hattrlamamıştım. 

- Yoksa Alman güzelini hala se. 
vi~·orsun da ... 

Bunları nanalı manalı gülümsiyc
rek Şeref sövlü}•ordu. l''ejat atıldı: 

- Övlc isr eitmek farzoldu. Çivi 
çiviyi söker ... 

Kadınlar da sabırsızlık ediyorlar. 
dı: 

yım. • .. 
1 asdik edilen rekorlar 

Berlin, ıo (A.A.) - Aşağıdaki bet 
rekor beynelmilel atletizm federasyo
nu tarafından resmen tasdik edilmiş
tir: 

6 ağustos 936, 110 metre manialı, 
14,1/10, Forest Tovns (Amerika). 

6 ağustos 936, 1500 metre, 3 dakika 
48,8/ 10, Jak Lavelock, (Yeni Zelan
da). 

6 ağustos 936 üç adım uzun atlama, 
16 l'lletrc, Tajima (Japon). 

7 ağustos 936, 4 X 100 metre bayrak 
yarışı, 39,8/ 10 Amerika "Ovens Met
calfe, Draper, Vykoff.,. 

7 ve 8 ağustos 936 Dekatlon, 7900 
puan. Glen Morrjs (Amerika) . 

- Ned;n gelmiyorsun • şekerim? 
Vallahi çok eğleniriz. 

Bu, sarışın ve ufak tefek bir şey• 
di. Azizin koluna girerek sokulmuı 

ve böyle söylüyordu: 
- Hastayım ... Yorgunum. Bana 

yaramaz ... 
Aziz genç kadının elinden sıyrıl. 

dı. 

Ferit: 
- Biz de gitmiyefün o halde ... 

Dedi. 

Kadınların yüzleri birdenbire ka· 
rıştı. 

Aziz hemen onlardan uz.aklaştı: 
- Allaha ısmarladık... Güle güle 

gidini.. 
Diyerek hızlı adımlarla 

karıştı. 

Gelip geçenlere, vitrinlere, sinema 
ların resim ve reklamlarına bakıyordu. 
Bunlar ona Hamhurgun geniş ve bO. 
yük caddelerinden sıkışık bir modeli 
gibi görünüyor ve orayi hatırlatıyor
du. 

Orasını hatırlayınca 

hayali gözlerinin önüne gelmekte 
gecikmiyordu. 

(ArkMı oor) 



8 - KURUN tt ACUSTOS 1938 

Jat•nbal Emlak oe Eytam Banka$ı ilanları 

Kiralık Dük kin 
No. ıı Mevkii ve nevi Depozito 

'8'l Kiiçtikpazarda Rüstem paıa mahallesi çamaıtrcı 
sokağında 4 No. h dükan. 33 lira 

müddetle Mevkii yukarıda yazılı dükkan bir ve yahut üç sene 
lıkla kiraya verilecektir 

hteldilet'in 14. 8. 1938 cuma gü ni ta.ıt onda şubemize gehneleTi 
(286) 

nbul Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

(277, 973) metre yerli astarlık 'Ye çamaıırfık bez 26/ 8/ 1936 çar· 
aünü aaat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 

{lailtınesi Gedikpafada Jandarma dikim nindeki komisyonumuzda 
lacaktır. Beher metresinin tahmin edilen beMli yinni dön im· 

. Şart kaadı (334) kurut mukabilincle komieyOnclan alı. 
lateklilerin (bet bin üç) liTa elli ili kunıtfuk ilk teminat 

•l>W~ veya banka kefal.t mektubu ve tart kaldında yazılı ıair 
eleri heYi teklif mektaplarmı eksiltme satinden bir saat evveline 

komisyona Yemıit bulunmaları. (176). 

Kırklareli Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Edirne - ht•nhvl 1olunun Babwki kazuı dahilimle 48 + 

nci kilomeb.a.cwn (TAŞ KOPRO) :namındaki Jr.öprilmia beton
olarak yeniclaı ya.,.ı- ekıiltaNye llonalm•ftW's 

8* ifln ketif tiedeli 10695 lira 87 Jmrutbu. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrakı fenniye p,Iudır: 
~ - Ebiltnie p.rtmmıeti 
B - Mukavelename projesi 
C - Baymdnbk !ıleri ıenel ıartftameti 
D - T eniyei ttirabi19, ~ve kigi!' intaata tlair fmmt f*taame. 
E- Hmmt prlMilie (Bayındırlık Bakanlığı tatafmclan inıa r 

k J;etonanne büyült kZSprü)er hakkında fennt tartname). 
E - Ketif ;eclvell. ı8ailei fi yat cedveli, metraj cedveli. 
G-Proje, trafik. 
Lt.wiler ba fartDalDe Ye enakı fenniyeyi ( 53) kunq maJiaJ;Wn

Kırklareli Nafia daireeinClen alabilirler. 
.s-Eluiltme 24 Aiuırtos 1938 paz&rteai aünü Mat ıs el. Kaklar 

Nafia miiclürltifti hİntimda yapdacakbr. 
4 - ElmUtme kapalı zari ıuuliJ'I• 7a....ı.cakt11'. 
5 - !biftıt.(:ye ıirel>ilmek için t.alltilerln (IOS) llra --..~ 

teminalı.v;;rmesi ve bundan bqka qaiJdaki ve.ikilan haiz ohiP 
- .... -i Ye yulnncla yaub evrakı imzalaması limndll'. 

2490 Mmvab lrammcla yazıh YMikatarta beraber t Hulran 
tarihinden sonra Nafia Vekaletinden alıllllllf ehliyet veaikuı. 

6 - Teklif mektupları yukan da üçüncü madde le yazılı saatten 
aaat evveline kadar Nafia daire ıine ıetirilerek ebiltme komüyona 
• ine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Potta 1le ıBnderileeek 

plann nihayet üçüncü 7D4dde de yaz.ıh ıaate kadsr ıelmiı olmaıı 
dıt zarfın mühUr mumu ile iyice kapatrlmıı olmat! lbımdır. Posta 
olacak ıecikm.eler kabul edilmez. '(84) 

...... darına genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan 

1 - Ankarada Müstakil Jandarma Taburunun ihtiyacı için sa· 
alınacak yiyecek çeıit, miktan, tahmin bedeli, ilk teminatı ihale 

•talı yazddı. 
2 - Çeıitler toptan ve ayn &Jl'J iıtekliıine ihale edilebilecek· 

3 - Şartnamesi yalnız komisyondan verilecek olan bu yiyecek
elmiltmeıine girmek iıtiyenlerin aıağıda ve ıa~ tnamede vı.zılı 

"nde teminatlariyle komisyona gelmeleri· (30) 
a En ,olr Cüui Tahmin Teminatı AçıJr ebiltmaı. 

KUo Bedeli Lira Kr. 
4000 Pirinç 800 Lira 60 00 
1200 Zeytinyafı 804,, 80 30 12/8/ 93€' Çarıamha Saat 

Beyoilunda Aynalı çeımedc Çatık 
aokak Apostolidis apartımanı 23 

o. lu dairesinde iken halen ikamet -
me~ul Aleksan Bedros Dimatan. 

Dursun Ali tarafından İstanbul ar 
birinci hukuk mahkemesinden al -
22-6-936 tarihli ve 93616 eayılı 

Galatada fermenecilerde 3 No. lu 
menkUl üzerinden ilinihaye <Olan 

kaldırılma• ve 2616 kuruı 
keme masrafının tahsili yolunda 
it takip üzerine tanzim olunarak 

2745 sayılı dosya üzerinden gön -
en icra emri ikametgahınınn meç
,etl haseblle milba§lrin icra emrl • 
arkasma ven!iği meıruhata binaen 
ııeblll iade olunarak ve alacaklının 

ıs 
120 30 

talebi üzerine icra emrinin bir ay müd
detle ilanen tebli~ karan verilmiıtir. 

tıbu ilam tarihinden itibaren beı 
gün içinde borcu ödemeniz ve yine bu 
müddet içinde tetkik merciinden veya 
temyiz veyahut iadei mahkeme yolu ile 
ait olduğu mahkemeden icrasının geri 
brrakılması hakkında bir karar getir -
medikçe cebrt icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde istenilen masaıoifi mu -
hakeme için de icra ve iflas kanununun 
7 4 Uncü maddesi mucibince mal beya -
nında tulunmanız ve aksi takdirde ic
ra ve iflas kanununun 74 üncü madde
si mucibince hapisle tazyik otunacağı -
nız ve hakikate muhalif beyanda bu • 
lundu~unuz takdirde yine hapsen ce -
zaJandrnJacağınız lüzumu icra evinde 
teblif n: e.kamma kaim olmak Dzere UA
nen tebliğ olunur. <V. No. 17649) 

Ankara mektepler muhasebeciliği 
satınalma komisyonu başkanlığından: 

Beher lıiloaı 

Koyun eti 
Sıfır eti 
Dana eti 
KUZ11 eti 

21zooo· 
44 'iOO 

7.400 
4 .250 
8.200 

Koyun ~ek yafl 810 

Koyun kara ciğeri 
Koyna i,keahai 
Sıfır itkenbesi 
Koyun beyni 
Paç-ı 

Tavı.k 
Hindi 

lyiıu 

Madensu111 
Bua 

Sadtpf 
Kokk&nflrtl 
~ .. 

3.400 adet 

910 " 

400 -
1800 "' 

500 _,. 

2.660 " ' 
1.600 ,. 

6.600 
7.800 

29.000 Teneke 
ISOŞi§e 

1.600 

203Tenelle 
40Kilo 

180 • 

128 ,, 

18.300 ., 
t.405T~n : 

1IO ,. 

Mete kBııilllıl ıo.ooo ,. 
Cam ,, 200 • 
Mete odunu t 18.000 
Glı-s• ochma 80.000 
Çıra ·~~ı.ooo demet 

ıcom.-..·(lllllh

telif). 
Şeftali kCllD)MW 
to. (KoDMrYe) 

Makama 
Kaam. 
irmik _ 
Un (FJdatra) 
Nipata 
Pirinç unu 
Arpa tehri1e 
Tel tebri1e 

1 Kana iiaiim 
Kuru erik 
Kunı kayai 
Kuru incir 
Kuı üzümü 
Çam hıtılr 
Cevhı içi 
Fmdık içi 
Bad~m içi 
Limon 

Pirinç 
Kur:ı fasulye 

,. Barbunye 
,, Bezelye 

•• Sanımak 
,, Soian 
,,, Bamya 

Böritlee 
Kırmızı mercimelr 
Kan mercimek 
Patates 
Buğda1 

Bul~ur 
Nuhut 

2.ıeoımm 

3.050 
8.410 
8.280 

S.400 
820 
775 

9.800 
815 
390 
860 
360 

1.900 
ı.ooo 

ı 230 
8.10 
225 
283 
710 
400 
110 

39.&00adet 

15900 
,.900 
3.400 
1.060 

330 
19.600 

295 
100 

1.200 
1470 

19.700 
$3S 

2 6.liO 
2.450 

Lira Kr. 

10 
35 
25 
30 
30 
30 

ıs 

5 
20 
15 
5 

35 
80 

32 
28 

il 
21 

3 

4IO 
35 

30 

30 

• 30.00 
31.00 

1 •• 
2 
1 

~'--S,_;._,.-.......,....-~-~-

30 

2S 

35 
85 
45 

22 
22 
22,S 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
31 
25 
60 
31 
71 
80 

5 

20 
11 
10 
20 
so 
8 

100 
ıs 

20 
12,5 
6 
1 

ıo 

12 

Tutc:n ilk t~minatı 
Ura Kr. Lira K.r. 

21200 00 1990 00 
1~ 00 tt&s 00 

1851) 00 lM 75 
1275 00 95 8Z 
24fO 00 184 50 

183 00 13 73 

llOO 72 
IU» 08 3ts 25 
4l 50 3 41 
8000 800 

270 00 20 25 
2100 "81 

8979 
93• 00 ~ 82 

128C 00 18 00 

185 82 
2112 00 111 40 
2184 00 lG IO 

....,00 
37 IO 
4'00 

913 50 
14 00 

4100 

3840 

32Z 20 
3ZI 25 

z 11 
3 80 

332 66 
18 51 

1 05 

3 80 

;2 88 

7104 
13116 00 ım. 12 
42190.00 3181.21 
....,., 393.71 

3155.00 
I00.00 37.IO 

12.00 00.90 
2380.00 ı 77 00 
1800.00 120 00 

so.oo 3.75 

848.00 

125.00 

1067.SO 
4188.SO 
3728.00 

1188.00 
138.40 

17437,S 
1152.00 
1~75 

97.50 
148.IO 

87.50 

380.0U 
200.00 
7~.00 

290.50 
51.25 

157.80 
248.!0 
300.00 

88.00 
1980.00 

3180.00 
719.00 
340.00 
2\2.00 
185.00 

1568.00 
29~.oo 

15.00 
240.00 
183.75 

1182.00 
37.45 

265.00 
294.00 

339 11 

48.80 

9.37 

57JY1 
80.08 

312.49 
279.45 

672 00 
sv.ıo 

10.23 
13.08 
88..40 
11.53 

7.31 
l!.14 

8.58 

235.35 
2a.60 
16.00 
55.35 
21.79 

' 
t.22 

1 •.83 
19.64 
u.so 

S.60 
14d.50 

332.93 
238.50 

Sti.93 
2550 
1:; 90 
12.37 

117.60 
22.12 

!.12 
18.00 
1378 
sa.65 

2.81 
19.88 
22.05 

MünakaM 
T arilai Saad 

12;Bı9'J6 14 
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(Devamı 7 inci sagıf adaJ 



lthana 
l\ı\11'1na 
~ta. biber 
~llıızı biber 

~ (ınuhtelif) 
~ 

ftlte 
~ 
lııı.;,-
) 

'lte 

,, 

Kilo 

480 
530 

S8 
66 

750 
5400 
2.903 

-" 1.680 
30 

184 
5.000 
215 paket 

lt'.800 
13950 

800 
5200 
2900 

280 
1.450 

171.200 ad~ 
1.1~ 

900 
1.080 

165 
930 
610 

13.500 
10.800 . 
3.300 
2.400 

400 
840 
770 

1.350 
1.200 
1.049 demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

10.000 adet 
4.800 u 

1.560 " 
10.200 ,, 

1 .200 demet 
15.000 ,. 
2.100 n 

2.050 ,. 
1.900 
7.700 
9.600 

1 

450 
3370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
l,900 
2.100 
1.550 
2.820 
2050 
J.800 
1.450 
1.2SO 

19.900 adet 
ıo.100 

7.300 

Be~r kilosu 
Lira Kr. 

20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
350 

10 
50 

ıs 

20 
160 
45 
70 

160 
40 
ı.s 

40 
. 30 

17,5 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
15 
8 

15 
8 

20 
20 
5 

20 
7 
8 

10 
4 
5 
ıs 

3 
2,5 
1 
l 
1 

10 
10 

5 
20 
15 
12 
10 
8 

30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 

5 
8 
7 

( 6 ıncı sayıl adan devam) 
Tutan ilk teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

96.00 
424.00 

69.60 
39.60 

225.00 
378.00 

362.87,5 
336.00 

30.00 
644.00 
500.00 
107.50 

1620.00 
2790.00 
1280.00 
2385.00 
203C.OO 
448.00 
580.00 

2568 00 
4611.00 
270.00 
ıs~.oo 

41.25 
279.00 
183.00 

7.20 
31.80 
5.22 
2.97 

16.88 
28.35 
27.22 
25.20 

".25 
-RJ.30 
37.50 

B.06 

896.16 
12i.50 
209.25 

96.00 
17g,88 
152.25 

33.60 
43.50 

192.60 
34.50 
20.25 
14.18 

3.09 
2tl.92 
13.72 

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

32.00 2.40 
126.00 9.45 

61.60 4.62 
270.00 20.25 
240.00 18.00 
52.45 393 

600.00 45.00 
119.00 8.92 
280.00 21.00 
445.00 33.38 
400.00 30.00 
240.00 l 8.00 

M iinakma 
Tarihi S-:ıati 

14/ 8/ 1936 ıs 
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306.00 
30.00 

150.00 
21.00 
20.50 

190.00 
77J.OO 
480.00 
90.00 

505.50 
112l2.00 
1110.00 

792.00 
240.00 
150.00 

1740.00 
384.00 

1140.00 
42C.OO 
310.00 
705.00 
413.00 
180.00 
362.50 
312.50 
995.00 
808.00 
511.00 

22.95 
2.25 

11.25 
1.58 
l.54 

14.25 
57.75 
36.00 
ö.75 

37.91 
84.60 
83.25 
59.40 
18.00 
11.25 

899.03 
13050 
28.80 
8550 
31.50 
2125 
52.87 
3u.75 
13.50 
27.19 
23.44 
74.63 
60.60 
38.32 
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620.85 
l ..._ Yul{anaa adlar .. yaz,Jı yiyecek ve yakacak iht:iyaç miktarı eksittme şartnaml'!~;ne göre komis 
~~ıa bağlı okulla:: namına parti, p:ırti kapalı z":.-fla münakuaya kon·.ılmuş ve ilk tPminat miktarı 
~tta yazılmııın. . . w. . . .. 

Q ....... Eksiltme Ankara Mektepler Muhasebecılıgmde toplanacak komuyon hui:uruntla b"!llı gun ve 
~td 
~ e yapılacaktır. 

ltı .._ Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 .sayıh kanunun (2, 3) üncü mad· 
~\t\~ göre ellerinde bulunan belgelerle; ticaret!.ane namına işe gireceklerin işbu kanunda vazıh 
1~ isinde note!!ikten alma vekalett.amelerıyle komisyona ba~vurmaları. 

1 "- Kapalı zat f ek~iltmelerinde İ6teklilerin yuks.> ıda adı yazılı kanuna uygun olruak '..i:zere kapalı 
. ~ektuplarına isteuilen belgeler ve teminat ma1<buzur.u veya bank~ mektuplarm1 koymak sure· 
~ t.~tfların üzf"rin~ tekliflerinin hangi işe ait olduğu v~ k"-nuni ikametgahları yazılı ve 'l'trflar miP 
~~ 1>larak betli i{cn ves aatle:den bir saat evvel makbuz a.ukat:.ilinde komisyon başk~rılığ.na ver!lme· 
~dı~, Bellı gün ve zaman~an .~onra verilecP.!< ve}d töndt,rilecek ttkl_i~v~ektupla_rı kabul ~dil· 
~ enıınatların e-kı;ltme Hatlerınden evvel Ankara Mekteple1 Muhase?:>ecılıgı vezne1.ne ,atırı:mtş 
"l ve eks:ltme şartnam eledni &örmek üzere kon.iıyon aekreterliğine müraca.addrı ;lan olunur. 

(46) 

Büyük Çekmecede Istanbul oad desindP 46 No. lı ahşap binanın 
mülkiyeti açık arttırmaya konulmu§tur. Bu binaya 300 lira bedel h h· 
min olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli O· 

)anlar 22 lira 50 kuruşluk muvakkat temınat makbuz veya mektubiy. 
le ber.ıber 25 Ağustos 936 sah günü saat 14 de daimi encümence bu-
lunmalıdır. {1) (289). 

Sahası 

M. murab. 
baı 

bir mefTOltfl. 

nun değer 

kıymeti 

murJak. 
kat te
minatı 

Aksaray yanr;rn yerinde 43 üncü 
adada yüzsüz arsa. 139 . 4) 2,50 26,14 
Fatih yangın yerinde hafız paşa 
cadde&;nde baş hoca sokağında 
77 inci adada 9 metre 50 santim 
yüzlü arsa. 24, 22 5 9.10 
Fatih y~ngın yerinde 178 inci 
adada yüzsüz arsa. 17, 90 1,50 2 02 

Yukarıda semti nahası ve kıv metler1 yazılı olan arsalar satılmak 
üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mü
dürlüğünde görülür. istekli olan!ar hizalarında gösterilen muvakat te
minat makbuz veya mektubiyle bt> raber 25 Ağustos sah günü saat 14 
de daimi encümende bulunmahdır 'B.) (290). 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Divanyolunda atik ali pa. 
şa mahalle ve sokağının cami avlu sundakj Atik ali paşa mektebi 937 
ve ya 938 . 939 seneleri mayısı .sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdüriüğün. 
de görülür. istekli olanlar 450 kuruşluk nıuvakat teminat makbuz ve. 
ya mektubiyle beraber 25 Ağustos 936 salı günü saat 14 de da~mi en
cümende bulunmalıdır. (1) (291) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satına.ima komisyonu ilanları 

6 adet Kırıkkalede 
atelye 

. 
ınşası 

an bar ve 

Ke§if bedeli (66485) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri ~ali
rikalar Umum Müdürl:iği~ satın alma k'1misyonunca 25 Ağudos 1936 
tarihinde sah günü saat 15 te kapalı zart ile ibate edilecektir Şartna· 
me (üç) lira (33) kuruş ırukabllin de komisyondan veril!r. Taliple
rin muvakat temi:ıat olan (4574) lira (25) (kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkQr günde srıat 14 e kada , komisyona verm~leri ve ken

oilerinin de) 249(l numaa alı kanu nun 2 ve 3 maddelerinde yazıh 
vesail<le muayyen gün 'le :ıaa~ komisyona müracaatları. (96) 

100 - 200 ton mutahhar pamuk 
Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukanda miktan ve cinai yazdı 

malzeme Askeri F ahrikalar Umum Müdürlağü Sahnalma komisyonunca 
25 Eylw 936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname "Dört,, lira "50., kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ol an 5750 lirayı havi teklif mektupla
rını mezkUr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2, 3 mad delerindeki vesaikle mezk\ir gün ve 

_ saatte komisyona müracaatlan. (1452 

20 kalem resim malzemesi: 
Tahmin edilen bedeli ( 3200) lira olan yukarıda miktan ve cinsi yuıh 

malzeme Askeri Fabrikalar Ur,nunı Müdürlüğü Satmalma komisyonunca 
28 Ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık eksiltme . ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (240) lira ve kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaa-
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (97) 

Kültür Bakanlığından: 
Bölge Sanat okcllariyltf Ankara lnıaat usta okuluna 11navla pa· 

rasız yatılı talebe alınacaktır. 

Srnav 17 / 8/ 1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır. 

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartla.-ı haiz olmak lazımdır. 

1 - Türk olmaları 

2 - 13 yaşmd.an küçük, 17 ya şmdan büyük olmamaları. 
3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan d:ploma almı§ olm&lan 

şarttır. İsteklilerin bir dilekçe, ası raporu, nüfus tezkeresi ve ilk okul
dan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan alacakları 
belge ve üç le.ne belge fotoğrafla riyle birlikte sınavdan en çok bir 
gün önceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edllerek nam· 
zet kaydolunmaları lazımdır. "343., (277) 

lstanbul deniz ticaret müdürlüğünden 
Mülhakat Limanları için nu munesi veçhile 200 sandalya pa. 

zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 190 hradır. Teminatı muvakota 
14 lira 25 Kuruitur. TaHı,lcrİü rna kbuzlo..riy lc birlikte 17 / 8/ 1936 Pa· 
zaı-tesi günü saat 14 tle Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğü binasında. 

ki komisyona ve şartnameyi görm ek üzere İdare §Ubeaine ımüraca " 
atlan ilan olunur. (285) 
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Kadıköy Vakıf larDirektörlüğü ilanları 

Çubukluda vakıf çayır ve kahveciliği 3 ıene müdetle kiraya ve
rilmek üzere açrk artırmıya çıkarılmıtbr. ihalesi 15/ 8/ 936 cumartesi 
günil ıaat 10 dadır. İdeklilerin Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne mü-
racaatları. (162) . 

lstanbul liman sahil sıhhiye mer
kezi satınalma komisyonundan: 

1 - Merkezimize ait Çanakkale iıtimpotu açık eksiltme ile ta· 
mir ettirilecektir. Keşif bedeli 2 ~ liradır. 

2 - Bu ite aif ,artname fUll 
lardll'. 

A - Fenni f&l'lname. 
B - idari prtname. 
~ .-.. ıtekliler bu tartname.:ve ...: evralonıiMtTUtZ olarak lıtanbul 

[f:anı Sahil aıhhiye meı-kezi Jeyazınua:a &Jabüirl~· ....,..,.. ...... uol.Au 

4 - Eksiltme 24 ağuıtoı 1936pazarteıi ıünü aaat 14 de Galata· 
ft Karaniuatafa paıa sokağmda mezk6r merkez aabnalma Komis· 
'onunda yapılacaktır. 

S - Eksiltme açık olac&ktır. 
6 ..;... Ekıilbneye gireceklerin 178 lira 65 kuruİ muvakkat temi· 

nat paruı ile en az 3000 liralık b u gibi tamiratı yaptığına dair bir 
ehliyet vesikası göstermesi p.rttır. (187) 

lıtanbul Komutanhiı birlikleri 
için 568 ton saman 24/ 8/ 936 pa
zartesi rfuıü saat 14,30 da kapah 
zarfla ihaleıi yapdac:aktır. Muham
men tutan 15620 liradır. Şartname
ıi her aün komisyonumuzda görü
lebilir. lıteklilerin 1172 lirahk ilk te
minat mektubu veya makbuzu ile 
2490 sayılı bnunun 2, 3 CÜ madde-: 
lerinde veaaikle beraber ihaleden en 

REKLAMLARI 
Ucıuız ve tall<sDtOe 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

Devlet Demiryolları ve Limanları . işletme 

Umum iddresi ilanları 
az bir aaat evVeline kadar teklif mek _________ mll!I _____________ _..-: 

tuplannı Fmdıklıdaki Komutanlık H~len pazartesi, salı, partem be , cuma günleri saat 19.4~:. 
satmalma komiayonuna gelmeleri. Ankaradan lıtanbula ve cuma pa zar pazartesi, partembe günlerı 

011 
(210) at 14,50 de lstanbuldan Ankaraya kalkan tirenlerdeki yataklı ""ıı~ 

• • 4 ve yemekli furgon ıerviıine ilaveten ve muhterem yolculara kola'ııl· 
lataiıbul Komutanlığı birlikleri olmak üzere Ankaradan lstanbula çarfamba,pazar günleri fstarı 

93
6 

hayvanatı için 862 ton kuru ot a&· dan Ankaraya cumartesi. salı günleri kalkan tirenlerde de 11,S.l i1 
hn alınacaktır.' llıaleii 24/ 8/ 1936 gününden itibaren yataklı vagon ve yemekli furgon bulunduruI•" 
pazartesi günü aaat 14,45 de kapalı ilan olunur. (363) (280). 

zarfla yapılacaktır. MUlıammen tu· 1 · d ı 1 ld 1 af'" 
tan 28015 liri.dır. Şartnamesi 250 9 z~·; i:u er u.: açı ıp ~2 . eylulda kapanacak olan paıı art" 
kurut mukabilinde verildiği ~bi ko v~ d e:

1
u k rtu Uf yramına ı~tkı rdak edecek yolculara v

1 
e pa;iihİ#' 

. da d ••riiJ• bilir I ki' gon erı ece efyanın muayen mı arına geçen sene yapı an 
mı1yonumuz a go e · ıte 1 tenzilat bu sene de tatbik olunacaktır. ıı· 
lerin 2102 liralık ilk teminat makbuı T ·ıAt b'k d'I v• 'hl 1 1 h kkı d 'ıstat1° ktu laril ,

2 
... ı. kan enzı a ın tat ı e ı ecegı tarı er.e ıart ar a n a 

veya me P e 490 sa,.LLI u- lardan tafıilat alınmaıı. (344\ (278). 
nun 2, 3üncü maddelerindeki vesaik• gtr 
le beraber ihaleden en az bir saat ev· . Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve otomotris atef. tıJ }.f>' 
veline kadar teklif mektuplanm Fm- ları 28/ 9/ 1936 pazartesi günü saat 15, 30 da kapalı zarf usulü :le 
dıklıda Komutanlık sabnalma ko- karada idare binasında satın alınacaktır. 11• 

misyonuna vermeleri. (211) Bu ite girmek istiyenlerin 112S liralrli muvakat teminat ile ıı-ıı ~ 
• • • -·ı nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / S/ 1936 g. 3297 r-Jo;~ş 

lıtartbul Komutanlığı motörlü nüshasında intitar etmit olan tali matna.me dairesinde almmıt 1'ef'ef' 
vasıtaları için lüzumlu olan 48206 ve tekliflerini ayni güıı ıaat 14.30 a k:-.dar komisyon reisliğine' 
kilo benzin satm almaeaktır. llıalesi meleri lazımdır. ·.,d~ 
24/ 8/ 936 pazartesi günü aaat 15 de Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire5~t }· 
kapah zarfla yapılacakbr. Muham- Haydarpaıada tesellüm ve sevk §ef liğinden dağıtılmaktaaır. ,V 
men tutan 15908 liradır. Şartname- lstanbul s , t A k i t 
ıi her gün komiayonumuzda görü- an a ve n ara nşaa 
lebilir. isteklilerin ·1193 liralık ilk te- u 8 ta ok u 11ar1 o a 
minat makbuz veya mektuplariyle Parasız yatıh talebe ahnmasıA 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ma~ ı• 
delerinde yazdı veaailde beraber İha· 1 - Parasız yatılı sınavlar için talebe kaydına batlanmııtır. ~-1 

leden en az bir saat evveline kadar itlerine en geç 16 - 8 - 936 gününe kadar devam ~clilecektıf· ff 
teldi~tktaplanm f mdddıdaki K~ • lıtekliler: Bir dilekçe, nüfus \cağıdı, aıı kağıdı, döl'tY~ ,t. 
mu 14~uMomMyoınına toirafı ile ilk okul ıahadetnamesi ve yahut orta okul tasdi~ 
vermeleri. (213) ile Kültür veya Okul Direktörlüğüne bat vuracaklardır. d~~ 

• • • Y &fi 13 ten af ağı, 17 den yu)l-arı olanlar ile orta okulları ,,; . • e eı· 
lstaıibul Komutanliiı birlikleri iki yıl ~irbir üstüne sınıfında kaldığı için çık~rılanların di]ekÇ 

ihtiyacı olan 20000 köli kuru fuw· kabul edilemez. (268) 
ya ihalesi 24/ 8/ 936 pazartesi günü 

.--/. 
~ 

aaat 16 da açik eksiltme ile yapıla· tmalma komiıyonuna gelmeleri. 
caktir. Şartnameai her gün komia- (216) 
yonunıuıda görülebilir: Muhammen • 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
tutan 3000 liradır: lıteklilerin 225 
liralık ilk teminat makbuz veya melt 
tuplariyle beraber ihale günü vakti 
muayyeninde ·Fınclıklida KomutanŞartnamesi mucibince 30.000 adet üzüm· çuvalı 25/ 8/ 936 tarihi· 

ne raıtlıyan salı günü ••at 11 de pa zarlilila ıatın alınacaldır. lıtekli 
Jerin f&rlnameaini görmek üzere her gün ve pazarlik için de tayin 
~1'ınan gün ve saatte % 7:5 güvenme pa.rasiyle birlikte Kabataıta lnhi. 
llarlar levazım ve mübayaat §Ubesi müdürlüğündeki alım komiıyonu· 

Gülhane haatahaneaı lll'~ıyacı 

olan 80 kalem hariciye labOratuvar· 
lan alit ve edevab aatm alınacaktır. 

1
4031 lira 35 kuruıtur. Şa~~bİ' 
her gün komisyonumuzda gofll itl' t 
lir. isteklilerin 303 liralık ilk teffl bt~ 
makbuz veya mektuplariyle ı,ıt' 
gün ve saatte F mdıklıdaki K0"';elt 
bk sabnalma komisyonun• ge.,15) • (.ı-n. 

na müracaatlan. "282,, .. 

11.000 takim nane etiketi. 
:ı s.ooo ,, portakal etiketi. 

/ Nümune ve tartnan.eleri muci hince yukanCJa ci~s ve miktarı ya
xrh likör etiketleri 27 / 8 / 1936 tarihine ra.ıtlıyan peqembe günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. lat~kliletin nümune ve tart
namesini görmek üzere her gün ve pazariık içip de tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte ~abatilıta lnhiıarlar levazım 
Te miibayaat ıubeai müdürlüğünde ki alım komisyonuna müracaatları 

''281 ,, 

W< satuialma komiayohuna gelmele-
ri. (214) 

• 
Çatalca Mat. Mv. KomutanliğJ 

için' 100 ton •leva ve 100 ton Kırıp. 
le kömürü 24/ 8/ 1936 pazartesi gü
nü saat 15,30 da açık ekailtme ile 
ihalesi yapılacaktır. Muhammen hJ.i 

tarl&rı Levanın 1500 Kıni>Ienin 
1700 liradır. Şartnamesi her gün 
komiıyonumuzda görwebilir. latek· 
lilerin leva için 113 lanple için 128 
lira ki cem'an' hepıi 241 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıdaki Komutanlık sa-

ihalesi 30 Eylul 1936 çartamba gü· 

nü aaat 14 de açık eksiltme ile yapı-
t 

lacaktır. Muhammen tutan 3400 li· 
ra 75 kuruttur. Şartnamesi her ~ 
komİlyonumuzda görülebilir. isteka 
lilerin 255 liralık ilk teminatlart 
makbuz veya mektuplariyle beraber 
belli gün ve ihale saatinde F mdıklı· 
da Komutanhk sabnalına komisyo
nuna gelmeleri. (217) 

Gülhane hutahanesi ihtiyacı için 
85 kalem göz aletleri satın alınacak· 
br. ihalesi 30 EylUl 936 çaipmba 
günü saat 14,30 da açık ekailbne ile 
yapılacaktır. Muhammen tutan 

.... .. 
• cJ Cf 

Gülhane hasmhanesi ihtıfjf' 
lan 37 çeıit uabi 22 çe§İt balet ,r'I 
loji ve 6 çefit dahiliye labor•~~i 
n alitlan aahn alınacaktır· .. ~ 
30 Eylul 1936 çaqamba giil1~. 
15 de açık eksiltme ile yapJa ~1 

Muhammen tutan 850 liradır· ~ 
namesi her gün komisyon~ 
ıörülebilir. is''t 

isteklilerin 64 liralık ilk t~bt1 
makbuz veya mektuplariyle ~ ~" 
belli gün ve saatte F mdıklı ... ~ • yo•· 
mufuılık satınalma konu• zı9) 
gelmeleri. __y. 

Kayseri Tayyare fabrikası 
d. kt•• 1 .. "' .. d Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 
ıre or ugun en: H h · 936 ı· l · ·k · h · f' · 1 k ·ı · k · kk&t t' 

1 
Bu f b • • • . • • uta anenın ms ı ye ına aıt 011 tar, cını ve ta muı ıyatıy e e :n tmenın ıe it ve muva dtJ' 

. -: ıeneı a rıkamıza bırıncı ıınıf tesvıyecı ve kaportacı uıtala . minail yazılı eczayı bbbiye ve bbbt m•ızeme 31 Temmu~ 936 tarihinden 15 Ağustos 936 ta,.ihwe k~ 
rı ımtiı.nla alınacaktır. b .. ··dd ti k 'lt k t f on et gun mu e e e I? meye onuımut ur. . ·ııış 

2- İmtihanlar Kayıeri Te.yyare fabrik~ında yapılacak ve muvaf. Şartname ve I•ıteleri Anl<:ara Nümune hastahanesi b~ft41bib!iğinden ve lstanbulda S?hhat "e iç~~ .,. 
fak olanlara derecesin4: göre 3.S Jira yevmiye verilecektir. muavenet müdürJ.iİünde görebilirler. Ekıiltme 15 Ağustoı 936 cumartesi günü ıaat 10 da Ankara Niil11 

3 - lıtekli olanlarıu aıağıdaki veaik)e beraber eylul 936 nihaye- ne li.u~ha~esinde yapdacaktı1'. • o 
tin~ kadar her gün istida' ile fabrika direktörlüğüne" müracaat etm~ Dikkat: Muva~at teminab , para ularak alınmaz. Para vermek iıtiycnler bir gün evvel baatab'Jl 
len. ye_ müracaat ederek paralarını maliye veznesine yatı.malan :azımdır. (lW) 

A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadmla evli bulunmamak. 
B. - Ahlakı, durumu iyi olduğuna dair Emniyet dirt;ktörlüğünden 

veaika getirmek. • · · 
C. - Sağlık raporu. 
D. - Nüfus cüzdanı ve bonaer viıleri ıureti muıaCldakatı. 
E. - Oç adet veaika fotoğrafı. "4510,, · · 

Lira Kr. 

6000.00 
750.00 
600.00 
500.00 
rıso.oo 

Mllıtarı 

238 Kaleın 
7 . ,, 
5 .. 
s " 
3 .ta 

Muvakkat teminat. 
Lira Kr. 

450.00 
56.25 
45.00 
'37.50 
33.75 

Ecza': tıl:.biye 
Lastik m&lzeme 
ICatküt 
ipek iplik 
Lokoplut 

Elüiltme tekli 

Kapalı zarf 
Puarlıkle 

,, 


