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kili doktor Refik Saydam .iski.n iş
leri hakkında inceleme yapmak tlze
re §ehrimize gelmiş, gereken ince
lemeyi yaparak Amasyaya hareket 
etmiştir. 
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Trakya maaevraları~a lf tlrall edea llıtalarımız 
Bugün Büyük Bir Geçit Resmi Yapıyorlar 

Güzel Bir Son 
T

rakyada yapılan büyük ordu :ma
nevralan muvaffakiyetle niha -
yet buldu. Bu münasebetle bir 

taraftan Marepl Fevzi Çakmak, öbür 
taraftan Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp memnuniyet beyan ediyorlar. · 

zin vardan güzel netice kartısında mem 
nun olması pek tabiidir. 

Bundan baıka Trakya manevraları

nin ehemmiyetini cösteren bir nokta da
ha vardır. Bu da tatbik edilen plinın 
öyle beı, on aaatlik mahdut bir hare • 
ketten ibaret olmaması, geceli cilndilz
lil dört ıün devam eden geniı ve ka • 
n§ık hareketler silsilesinden teıekkW 

etmit bulunmasıdır. Kahraman asker • 
lerimizin her türlü tabit zorluklara rar 
men önüne çıkan engelleri bertaraf e
derek muayyen bir saman urfmda he
deflerine varmaları, hem de bü_yilk bir 
nizam ve intizam altında hareket ede • 
rek varmaları takdirlerle kaydedifecek 
bir hidisedir. 

Buraya kadar verdiğimiz izahattan 

l"!akikat halde Trakya manevralan 
ile elde edilen askeri muvaffakiyetin 
kıymeti büyüktür. Bunu takdir etmek 
için manevralara yazın en sıcak giln • 
lerinde ba§lanmı§ olduğunu düşünmek 
ld.Hdir. Manevralara iıtirak eden her 
bir askerin sırtında fazla olarak bir de 
•iır birer yilk olduğu göz önüne geti
rilirse bu mevsimde yapılacak hareki -
tın zorluğu kolayca anlatılır. Bunun -
la beraber herkes tehirlerin gölgeli yer
lerinde boğucu bir sıcaklık içinde ter 
dökerken Trakyada kahraman Türk as
kerleri kırlarda ve bayırlarda güne • 
tin kızgın ıualan altında hücum hare • 
ketleri yapmıtlardır. Manevralann son 

aafhalannda ise havalar bozulmuı. bu 
defa güneıin yakıcı sıcaklığı yerine 
dağlardan inen sulan geçmek zorluğu 

ıneydana gelmiştir. Fakat bu defa yine 
Türk kahramanlar yan bellerine ka • 
dar gelen •ulardan geçerek hilcum ha
reketlerine devam etmiıter'dir. Bu su • 
retle manevralar plin mucibince tam 
bir muvaffakiyet neticesine emıi§tir. 

Onun için yüksek kumanda heyetimi • 

anlatılır ki aakert manevralar hareket . 
plinlannm tatbiki bakımından bakild M,,,...,..aları lalıip eJen llil1i MiJtlalaa Veküi General Kazım Ozalp, Genel KUTmay Bcqkanı 
bir muharebe demektir; yani manev • Feo~i Ç.kmalı, OrBeneral FalueUin oe diier komulanlanmız l'lfanbir nehirin kenarında. 

•• + ' ... 

ralardaki muvaffakiyetle herhangi bir 
muharebede elde edilen muvaffaldyet 
arasında biç bir fark yok cibidir. Bu iti
barla Trakya manenalannm verclitl 
güzel neticeden dolayı yitkaek kuman • 
da heyetimizle beraber bOtOn memle • 
l:et bUyük bir memnuniyet duyacak • 
tır; nihayet Türk milleti Jamn Öz 1 

alp'm çok haklı olarak declili gibi kah· 
raman ordusu De iftihar edecektir. 

Al lM f.ll 
• , 4 ,.. 

Bayrağınıız 
Şeref _direğine çekilirken 
Yüz bin kişi ayakta ve selam va
ziyetinde marşımızı dinliyordu 
l' arın l talya 
şampiyonluk 

ile Avusturya futbol 
maçında karşılaşacaklar 

. Bertin 11 (Olimpiyatlardaki arka
~ımızd~ telefonla) - Güreşçimiz 
:'raşarın tUysıklette dünya .pmp~yo~
luğ'U kazanması münasebetile ol~mpı
)at eeref direğine Türk bayragmm 
Çekilme merasimi gayet heyecanlı ol-

' Bütün dünya tarihinde kahraman-
!ıiın bir timsali olan kırmızı beyaz 
'!irk bayrağı olimpiyat direğine yük
lelirken olimpiyadı dolduran yUz bin 
~i hep birden ayağa kalktı. Ve sellm 
"aıi~eti aldı. 
..._~Bando da lstikli.l marşını çalmağa 
ı:""§lamıştı. Türk millt marşı büyük 
bir S!ssizlik ve hürmet havası içinde 
clinıendl. 
•- Olimpiyatlardaki Türkler için bu 
'll!kikalar bütUn milli iftiharlannı tek 

AmerlMan yüzme fQ1npi11011U 
Meri Lon Peti 

rar duydukları ve hayatla.rmda. unu
tamıyacaklan bir an oldu. Olimpiyat 
direğinde TUrk bayrağmm sağma gtl
reşte ikinciliği kaunan Finlandiyanm 
soluna da üçUncillUğll "1an lsveçin bay 
raklan çekllmi§ti. 
FUTBOLDA AVUSTURYA POLON

YAYI YENDi 
Bugün futbol mUsabakalarma de

vam olunarak Avusturya ile Polonya 
çarpı§tılar. nk devre 3--0 Avusturya
nın lehine neticelendi. ikinci devrede 
Polonya aleyhine bir gol daha kaydo
lundu. Bu suretle oyun~ Avustur
yanın galibiyetile bitmek üzereydi. Fa 
kat ikinci devrenin sonuna doğru Po
lonya ilk golUnU kaydetti ve maç 4--1 
A vusturyanın galibiyetile neticelendi. 

Ayın on UçUnde (yarın) Awaturyı 
ile ltalya takımlan futbol şampiyon
luk maçı için çarpıgacaklardır. . 
BUGüN KILIÇ MÜSABAKALARI 

BAŞLIYOR 

Yann (bugün) saat 9 da kılıç mi' 
sabakalarına bqlanılacakbr. Bu mü 
sabakalara biz de iştirak ediyoruz. 

Bisiklet 11a1 ışı nasıl 
oldu? 

Berlin, 11 (A.A.) - Anadolu ajan· 
smın hususi muhabirinden: 

100 kilometrelik olimpiyat bisikle' 
gampiyonluğu müaabakaaı dün çıkış 
ve bitişi A vus otomobil pisti üzerinde 
başlayıp biten kapalı bir dairede ya-ı 
pılmıgtır. 

Bu mtisabakaya 29 millete mensup 
yUz kadar kotucu fttirak etmietır. 

Depar ipretl u.at aekizde verilmtt 
tir. . 

(Sonu: Ba. 5 Sü. S). 

.. 

Mar.,, 

JlaıtaıJrrlara İflirak eden lanlılanmwlan bir kaçı. (Yazısı 3 üncü savıfarl 'l Y 

Madrit asilerin eline 
Düşmek üzere 

Yal<laşan Tehlike Karşısında 

Cumur Reisi istifa etti 
Bitarafhk Anlaşması Niçin Hala Yapllamad•? 

Bllldbnıd br1Ddkri Ma4rid Yolu llzer!ndeld klprllleri berhmxı ediyor. - A11iierin ..,.,,p bımantla1U 
General Franko (ıolda) 

Berlin, 11 - lapanyadan almna IOn 1 Şimalden ve cenuptan Madrit ilze-1 ilerllyen kuvvetler de General Molln-
haberelre göre, cumurrelai B. Azana rine yttrttmekte olan asi kuvvetleri bir nm kumandası altında olarak bugün 
istifa etmlftir. Yerine lapanyol komtl• le§miılerdir. Cenuptan ielrliyen kuv-l Madrit üzerine müttehit hücumlara 
Diatlerinin lideri pçmiatir, yetler General Frankonuıı, timaldeıı bqlıyacaklardJr •.. Bonv: Ba. B Bli. 8). 
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1 işaretler 1 
Türkiye için şeker 

endüstrisi 
Şker fabrikaları bu ıene köy

lüden pancarları üıtün bir değer
le alacaklarmq. 

Köylüye kar§ı göıterilen bu a
lakayı hiHi ve deruni bir hulu• 
§eklinde anlamak niyetinde deği
lim. Hiııin yerini mantığa, Pla
toni:min yerini hakikate terket
meıi bir zarurettir. Şeker fabri
kalarının köylü karşısmdaln hare· 
ketini ben bu ııf atla ve bu zavi
yed er. tetkik etmek taraftarıyım. 

Aym ~lün bütün memleket 
müe11eıelerine, bilhcuıa Cumuri
yet hudutlan içinde kendilerine 
yeni pazarlar bulmak, Cumuriyet 
hudutları içinde yeni müıterileri
:ıi bir Kriıtol Kolomp gibi keılet
mek mecburiyetinde olan kurum
ların bunu kendilerine bir hareket 
kaidai saymaları bir zaruretti. 

• • • 
Liikı e,yadan bahıederken di

limiz dolll§ır. Çünkü o olmaıa da 
yCl§lyabiliriz, deriz. Büyük zaru
ri ihtiyaçlar halinde olrnıyan bazı 
qya için de buna yakın bir hüküm 
vermekte tereddüt etmeyiz. 

Fakat aıhhat, hayat ve inıan 
varlığı ile ııkıdan ııkıya alakadar 
rol an İ§lerd e tutacağımız yol mut-... 
laka en fakirimize, en yokmlumu· 
za ııhhat ve gıdayı temin etmek
tir. 

Şeim- endü.triıini Türkiye için 
bu manada telakki ediyonız. Köy
-lünün ıeker ihtiyacı karfıftndaki 
vaziyetini de tamyoruz. 

Köylünün alacağı bol ve ıağ
lam gıdalar arasında ıekerin mev
kiini anlatmıya, aöylemefe lüzum 
görmüyoruz. 

Memlekette ıeker iıtihlakini 
arttırmak bir taraftan fabrikala
rın iıtihaalini arttırmaya yardım 
edecek, beri taraftan da insanla· 
nn biraz daha fazlaca gıda alma
larına ıebep olacaktır. 

Sadri Ertem 

Mühim bir ziyaret 
Fransız Erkanı Harbiqe 

Reisi Lehistanda 
P:lris, 11 (A.A.) - Erkanı harbi 

yei umumiye reisi General G:ımelin, 
:Varşovaya gitmek üzere Paristen ha. 
re~t etmiştir. Generalin gelişini se. 
lamlıyan yarı resmi lskra gazetesi 
1921 Fransıt - Polonya ittifakından 
beri Anupa politikasının mühim de
ğişikliklerini ehemmiyetle kaydetmek. 
de ve erkanı harbiyeler arasında irti. 
bat Te İ§ birliği tesisinin lüzumundan 
bahsetmektedir. 

lngiliz - Mısır anlaşması 
imza ediliyor 

İskenderlye, 11 (A.A.) - Mısır 
'delegasyonunun İngiliz - Mısır an. 
laşınasuu imza etmek üzere perşembe 
gUnU Londraya hareket e!mesi muh. 
tem~Jdir. 

Askeri ahkam ile Sudana ait olan 
ahkam Kahire de parafe edilmiştir. 

Kapitülasyonlar hakkındaki ahlca. 
mın ds bugün imza edilmesi muhte. 
mel görülmektedir. 

Italyan Veliahtı 
Almanyadan döndü 
MUnih, 11 (A.A.) - Münibe gelen 

İtalyan veliahti, B. Bitlere aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

lki şükran hissi ile mütehassis ol. 
duğom halde Almanyayı terkediyo. 
rum. Btrisi emsali mesbuk olmıyan 
olimpiyat oyunlarını görmekten, diğe. 
ri de gerek sizin tarafınızdan \'e gerek 
Alman hükumeti canibinden gösteri. 
Jen fyf 1mbulden mnte\•ellittir. 

EkseH\nsınıza Ye Alman hükumeti. 
ne en bUyük ve en hararetli hayranlık 
hislerimi arzederim. 

Yunan Başbakanı halka hitabediyor: 
"Şimdi vatanı yükseltmek için hepimiz uya

nahm. Memleketimize mes'ut bir istikbal 
verelim ve Elen medeniyetini yükseltelim,, 

Atina, 11 (A.A.) - Atina ajans• 
bildiriyor: 

Başbakan B. Metaksa.", dün gl•ce 
radyo ile neşredilen nutkunda ezciim 
le demiştir ki 

"Sizlere, birinci.!'inden sonuncu.<ilu. 
na kadar bütün Elenlere, burju,·ala. 
ra, köylülere ve işçllere hitap ediyo. 
rum. Hepinizi bütün kuvvetiniıle 
milli kalkınma işi yolunda çahşm~ğa 
dant ediyorum. Sosyal rej!m ve 
Elen ananeleri düşmanlarının hazır. 
ladıkları bütün dahili karışıklık i~in. 
de mahvolmak hususunda geçirdiği. 
miz tehlikeyi artık hepiniz biliyorsu. 
nuz. Bilhassa gençlik bu arada ezi. 
lecek ve idealleri ayaklar altına ah. 
nacaktı. 

Adi kavgaların dar çerçivesinden 
c;ıkmıyan ve ancak bu kavgalar saye. 
sinde yaşıyabilen siyasi partiler 50.q. 

yal ihtilalin patlıyacağr sıkıntılı ha. 
vayı yaratmışlardır. 

ı ağustosta kırılan hareket uçuru. 
mun ta kenarında, -,izlerin hayatınızı 
kurtarm·ştır. Hareketimizin bütün 
mesuıiyetini kabul ediyoruz. Sizler 
hürri)etlerinizi katiyyen kaybetmedi. 
niz. Bilakis komünist tazyikinden ,.e 
partilerin tazyikinden kurtulduğunu. 
zu hi~etmiyor musunuz?. Bu iki 
tazyik, sizin hürriyetlerin izi zincir. 
lemekte idi. Bugün yalnız kendileri. 
nin cezadan serbestliklerini göz önün. 
de tutarak bundan istifade edenler, 
bu serbestliklerini ebediyen kayb~t. 

mişlerdir. 
Şimdi vatanı yükseltmek için he

pimiz uyanalım. Umumi iyilik i~in 

lüzumlu fedakarlıklara hazırlanalım. 
ve milletin heyeti umumiyesinin re. 
fahı için ferdiyetçi fikirlerimizi terk 
edelim. Memleketimize sükun nizam. 
say geHrelim, mesut bir istikbal ve 
relim ve Elen medeniyetini yükselte. 
lim. Bu büyük işte hiç kimsenin geri 

kalmıyacağından eminim 
Bilhassa Elen gençliği, sana hitap 

ediyorum. Ruhsuz idarecilerin seni 
betbin yaptılarsa senin bunda kabaha
tin yoktur. Yegane hakikat olan vata
nı hakikatında kendini yeniden bula • 
caksın. Sen, an'anelerin ve ideallerin 
mevcut olmadan yaşıyamazsın. Sana 
zerkederek zehirlemek istedikleri ya - , 
hancı nazariyeler, hep yalandır. Sen 
ncş'e ve nikbinliği, ancak kendi ırkın
da bulabileceksin ve hayatın bütün 
güçlüklerini yeneceksin. Ahlaksızlığı 

ve alçaklığı telkin eden fena kitapları 

at ve onları yak. 
Küçük ve büyük, kadın ve erkek 

Elenler, disiplin altında ve Elen birli -
ğine sadık olarak ileri. Muvaffakiyetten 
emin olarak, büyük eserimizi sonuna 
kadar götürmeğe karar vermiş bulunu· 
yoruz. Her türlü aksülamelleri ezece • 
ğiz. Eonsuz yardımınızdan da eminiz ... 

1 Gezinti er 1 
Çanakkale destanı 

Haluk Nihat, "Türk destanırıa 
giriı,, den ıonra "Çanakkale,, ıittİ 
yazdı. Çetrefil, dallı budaklı iıi· 
nin bQfında kendine harcıyacak 
bir tek ıoluğu yokken hastalıklcrı· 
nı bir gönül madeni gibi iıletmek 
için gerçekten ıair olmak gerek
tir. 

Deıtan, eski mancuile artılı 
bir müıtehcue:lir. llyada, Nibe· 
lungen, Rolan, Şehname tipilf· 
de eserler, geniş inanı~lı çağlarıtt 

malıdır. Masal ıapanlarile siirİİ" 
len beyinlerde b~1Jk bağlar . Nite· 
kim "Vo!ter,, in on nağmeli "ffatt· 
riyad,, ında muvaffak olamayıf' 

bir iman yoksulluğundan başko 
bir ıey değildi. Fransız. diline e1' 

yükıek çe~nisini veren, fikir bakı· 
mından asrının en büyük adarrt' 
olan Volter'in bu inanıstan ba.fka 
hiç bir ekıiği yoktu. "Hanriyad., i 
havasız bir eser yapan boıluk ir 
te bu ekıikten doğmuıtur. 

Madrit asilerin eline düşmek üzre 

Fakat tarih içinde parlamı§ bir 
kahramanlığı öğen destanları, 

bunlardan ayırmak lazım. "Tro· 
va,, bir maıaldı. Gene o toprak/ar 
üstünde kızıllığı Akcler.izi tutı.ır 
turan 11Çanakkale,. rüya gibi bir 
gerçektir. HalUk Nihat, bu i~e 
gereği ka:lar yüklü bir bUgi ve gö· 
rÜf dağarcığile giremediğini ıö~·· 
lüyor. Truvalı "Omirus,, da gör 

(Uıt11aru l tncıde) 

ASİLER MADRİTE İLERLİYORLAR 
Lizbon, 11 (A.A.) - Diario de No

ticia gazetesinin harp muhabiri Endü
lüsün halihazırdaki vaziyeti hakkında 
aşağıdaki malUınatı vermektedir: 

Buizanın kumandası altında bulu
nan bir asi kuvveti, daha şimdfden 
Cantillana, Llora delrio ve Constantina 
yı ele geçirmi§tir. Bu işgal, asileer Se
ville ile Cordoba arasındaki yolu aç
mış olup Ciudad - Real, Teledo ve Mad 
rite doğru ilerlemelerini teshil edecek
tir. 

Gönüllülerden yeni bir alay vücu
da getirilmiştir. Bu alay, 2aptedilmi§ 
olan ha.valide asayişi temin için dün
den beri asilerin muntazam kuvvetleri 
ile mesai birliği yapmaktadır. 

Sevilleden gelen haberlerde Coste
jon'ın kumandası altında bulunan ve 
Scvilleden hareket etmiş olan kuvve
tin Merida Badajoz, Caceres Maval
moral, Oropeza ve Taleveria de la Rei
na tarikiyle ilerlemekte olduğunu ve 
pek yakında Madrite taarruz etmesi
nin muhtemel bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Diğer bir kuvvet de Llora del Rio 
ve Constantina yolu ile Madrite doğru 
ilerlemektedir. 

KAT'I TAARRUZA BAŞLADI 
Hendaye, ll (A.A.) - Havas ajan

sı muhabirinden: 
Asi kuvvetlerin sabahtanberi İruna 

taarruz ettikleri zannolun.maktadır. 
Bu sabah, bütün cephe hattı boyunca 
bir topçu düellosu başlamıştır. Bu ta
arruzun General Molanın Tolosayı ele 
geçirmek için Guipuzcoa mıntakasın
da icrasına girişmek tasavvurunda bu 
lunduğu kat'i hareketin başlangıcı ol
ması muhtemeldir. 

Çünkü Guipuzocadaki asi kuvvetler 
iyi talim görmüş efrattan olup fazla 
olarak iyi tensik edilmiş hava kuvvet· 
!erinden yardım görmektedirler. 
H'ÜKÜMET KUVVETLERİ GER! 

ÇEKİLDİ 
Hendaye, 11 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
Asilerin pek yakında bir taarruzda 

bulunmaları ihtimali karşısında hüku
met kuvvetlerinin başka bir noktada 
tahaşşüt etmek üzere Tolosa şehrini 
terketmiş olduklarına dair ortalıkta 
bir şayia dolaşmaktadır. 

BİR ALMAN TAYYARESİ 
YAKALANDI 

Madrit, 11 (A.A.) - Bir Alman 
tayyaresi, ayın dokuzunda Madrit ya
kınında kain Barajazda yere inmiş 
ve hemen cenubi garbiye doğru hava
lanmıştır. Tayyare biraz sonra Bara
joz mıntakasında kain Azagada yere 
inmiştir. 

Hükılmet kuvvetlerine mensup bir 
çok tayyareciler tayyareyi yakalamış 
lardır. lçinde bulunan üç Alman ile 
bir İspanyol, evvela Madrit civarında 
yere inmiş olduklannı çünkü bu şeh
rin General Molanın kuvvetleri elinde 
olduğu zannında bulunduklarını beyan 
etmişlerdir. Bunlar, hata ettiklerinin 
farkına varır varmaz, indikleri nokta
da havalanmışlarsa da benzinleri tü
kenmiş olduğundan Azagada yere in
mek m~buriyetinde kalmışlardır. 

ALMANYA 1Kl TORPlTO DAHA 
Bertin, 11 (A.A.) - Amirallik da-

iresi, Kondor ve Möve adında iki tor
pito muhribinin daha İspanyaya ha
reket etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Halihazırda Madritte 400 Alman 
vardır. Bunlardan üç yüzü bu şehirden 
ayrılmak istememişlerdir. 30 Alman 
Valenciada, 10 Alman Malagada, 14 
Alman Almericada, ve 62 Alman da 
Carthagencde kalmak arzusundadır
lar. 

İspanya sularındaki Alman deniz 
kuvvetleri, bu Almanlar İspanya top
raklarını terketmemek hususunda ıs
rar eyledikleri takdirde bunları hima
ye edecektir. 

ANLAŞMA NİÇİN HALA 
YAPILAMDI 

Londra, 11 (A.A.) - Salahiyettar 
bir menbadan öğrenildiğine göre, Al· 
man hariciye nezareti, lngilterenin 
Berlin sefirine İspanyol işlerine müda
hale edilmemesi için yapılması teklif 
olunan itilafa iştitake Amerikanın da 
davet edilmesi teklifinde bulunmuş
tur. 

Yine öğrendiğimize göre Alman hü
kumeti, bu itiliı.fın tatbikini kontrol 
etmek çarelerine müteallik bazı i'n.üla
hazatlar serdetmiş ve gönüllü kaydı
nın ve İspanya için ianeler toplanıl
masının menini teklif etmiştir. 

Umumiyetle serdedilmekte olan 
mütaleaya göre İspanyol işlerine mü
dahale edilmemesi hakkında bir itilaf 
yapılması halihazırda engel olan en 
büyük müşkülat, hudutlarının ziman 
altına alınması için Portekiz tarafın
dan ileri sürillen metalipten ve Roma 
hilkflmetinin bu bapta ihtiyar etmiş 
olduğu sükütten ileri gelmektedir, 

B. Mussolini, Romaya henüz dön
müştür ve İtalyan cevabının bugün 
gelmesi beklenilmektedir. 

Diğer taraftan Büyük Britanyanın 
İngiliz - Portekiz dostluk muahedesi 
mucibince girişilmiş olduğu taahhüt
lerle Milletler cemiyeti mukavelename 
sini imazalamak suretiyle taahhüt et
miş bulunduğu mükellefiyetlere riayet 
edeceğini Lizbon hükumetine bildirme 
si de ihtimal dahilindedir. 

Büyük Britanya, Portekiz hükume
tine İspanyada bir sol hükumetinin 
Portekiz için bir faşist veya faşizme 
mütemayil hükQmetten ziyade tehli
keli olmıyacağını da bildiriecektir. 

Siyasi mahafil, Portekizin İngiliz 
noktai nazarını kabul edeceğiıli tah
min etmektedir. 

Ayni zamanda Sovyet Rusya ile İs
kandinavya devletlerinin Fransız tek
liflerini kabul etmiş olmalarından do
layı memnuniyetlerini izhar etmekte 
ve 1ngilterenin itiliı.f ın süratle aktedil
mesi için muhtelif paytahtlarda sıkı 
te§ebüslerde bulunacağını beyan eylc
mektedirler. 
' ANLAŞMIYA İTALYA İLE AL

MANYA MANİ OLUYOR 

Londra, 11 (A.A.) - Muhafazakar 
gazeteler, İspanya vekayiinin ne gibi 
akisler hasıl edeceği meselesinde sii
klitu ihtiyar etmektedirler. Halbukı 
liberal gazeteler, Almanya ve İtalya
nın İspanyol işlerine müdahale edil
memesi hakkında Fransanın teklifi mu 
cibince bir itilaf akdine mani olan hat 
tt hareketleri dolayısiyle endişe izhar 
etmektedirler. 

Paris, 11 (A.A.) - İspanyol vaka- memi~ti. Zaten destanları yaıJı· 
yii dolayısiyle, sağ cenah gazeteleri ~ 
:X."ransa hükumetinin bitarafane bir ran büyük çarpışmalar, dağlar" 
hattı hareket ittihaz etmesini memnu- benzerler. içinde bulunanlar tr 
niyetle karşılamaktadırlar. 

Le Jour gazetesinin Roma muha- nun bütün büyüklüğünü kavrıytJ" 
biri, İtalyanın Fransız teklifine mu- mazlar. Dağıgörmek için geriye 
vafakat etmiş olduğunu kaydetmekte l"' tf1 
ve İtalyanın İspanyol vakayii karşısın çekilmek, uzaktan bakmak atı 
da göstermi§ olduğu soğukkanlılığa geldiği gibi, deıtan konular•"' 
işaret etmektedir. da zaman arkasından kucak/il' 

Bu gazete diyor ki: hO 
İtalya, sükunetini muhafaza etmek mak, ıanatkôr gönülleri do 

tedir, fakat Hikayıt değildir. derin çarpıntılarla beıler. 
Bilakis sol cenah gazeteleri, Roma ~ 

ve Berlinin kasdi olarak işi savsakla- Haluk Nihat, görmemi~ affl ' 
malarmdan endişe etmektedirler. görenleri dinlemif, yazılanları tY 

Cudenet le Journal da. diyor ki! kumuı. Eserine dü•en heyecattttl 
İtalyanlar vakit kazanmak istiyor- 'ı-

lar. Asilere mühimmat yetiştirmek hiç bir ekıizi sezilmiyor. f ap· 
için icap eden müddetçe müzakereler raklarında §iirle tarih; birlettirtft 
yapılacaktır. 1 t 
ALMk""i TAYYARELERİ MüSADE- bu kitap, üıtün bir bQfarııı an tt. 

RE EDİLDİ tığı kadar, yarınki doğuşların J~ 
Berlin, 11 (A.A.) - İspanyadan b. "d • l 11.. ·1· ç·· /ıtJ 

alm.:ın telgraflarda Ispanyol hilkCıme- ır müı eıı ıayı a"ı ır. urı 
tinin Madrit .. Alicante servisini yap- Çanakkale, yeni Türk deıta1'ı1't~ 
makta olan Alman hava şirketinin tay bir halkasıdır. Şairden onu btf 
yarclcrine va'Zlyed etmiş olduğu habe. f, 
verilmektedir. altın zincir yapmasını bekliyor". · 
HUKUMET KÖPRÜLER! BOMBAR· Verdiği güzel örnehler bu iimiJı· 

DIMAN EDİYOR 1 mizin h~klı oldıılnznu aöıteriyor· 
Lizbon, 11 (A.A.) - Radio, Clup 1 a· --

asilerin ellerinde bulunan tayyarelerin s. o~ zgi" ~ 
dün akşam Badajozu bombardıman et- ..--
miş olduğunu haber vermektedir. Asi- E k • J 1. ! 
ler, Badajozu zaptetmekte henüz mu- Ş 1 Spanyol J( ra 1 
vafrak 01amamışıardır. çunku hüku- F erline gitmiyece~ 
met kuvvetleri şehre glden yol üzerin 
deki köprüleri berhava etmişlerdir. Viyana, 11 (A.A.) - F.ski fsp•"'~ 

Marksist mültecilerden bir çok kişi kralı on üçüncü Alfonsun yakının~• 
hududa gelmiı.;lerdir. öarenildig-ine göre eski kral, oıı~· 
lT AL YA TEKLİFİ KABUL ETI1 "' • 

Roma, 11 (A.A.) - Dış işleri Ba- piyatlar münasebetile Bt>rline gitftll• 
kanı Kont Çiano, bazı noktaların gö- yecektır. /f 
riişülmesi şartiyle, Fransız ademi mü- KRAL ISPANY AYA DÖNECEK l!.1 .ı 
dnhale teklifinin İtalyan hükumeti ta- h go 11 

rafından kabul edildiğini Fransa bü- Viyana, 11 (A.A.) - Voert " 
yiik elçisi Kont de Chambrun'e bildir- üzerinde bulunan Poerçaşa gir"1~ ~ 
miştir. te olan eski İspanya kralı bu ı;:a 1~ . 
İSPANYAYA KORPORATİF BİR gazettcilere tayyare ile gizlice f.!lp:ı 11 

İDARE KOI\TULACAK yaya ~itmek tasavvurunda olliu~0110 
Lizbon, 11 (A.A.) - Royter muha- dair olan şayiaların yalan otduğuf1 

birinin bildirdiğine göre, General Fran söylem!ştir. 
co aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Eğer biz galip gelirsek, İspanya, Bir Yugoslav gem=si 
Portekizde, İtalyada ve Almanyada 
mevcut olduğu tarzda korporatif bir Hulgaristanda 
sistem esasına dayanılarak idare olu- . ınt1'• 
nacaktır. Ordu, lspanyanın hayatını Sofya, 11 (A.A.) - Yugosla~ 

6
eJ 

kurtarmak için cerrahlık vazifesini tep gemisi Ja4ran dün Varna)a ,.. jJe 
görmektedir. Askeri diktatörlük şek- ıarı 
lindeki ameliyat ne kadar lazımsa o miş Vt! resmi hükumet makant ı.ııt' 
kadar uzun devam edecektir.,, halk tarafından samimi surette 
HÜKUMET ASKERLERİ TOLOSAYI şılanmıştır. te11 ti 

TERKETT1LER Sabahleyin resmi ziyaretler 11• . kt•"13 
'Madrlt, 11 (A.A.) - Neşrettiği nik olunmuş ve akşam garnızon ··reffl" 

bin bir tebliğde, İç BakanlJğı, bütün danı Jadrandakl zabitler ile nt~ 
cephelerde kaydedilen muzafferiyetler bat ~uefine bir ziyafet verntiı:t1

1r·tert; 
le Adamu köyü işgalinin Kordova üze. Jadran yarın Bulgar suıarır. 
rine yürümek imkanını verdiğini söy-
lemektedir. Tebliğ, normal hayat ve edecektir. ___...-::: 
çalışmanın Ma.:lritte yeniden başladığı ------------ }lritılıı 
nı ilave etmekted:r. la.nmaktadır. Sen • SebasUen ~ 1 ıcu'' 

Sil Bakanının haber verdiğine göre, su menbalarını elde etmi~ olan ~(Utlet 
milis askerleri §af ak sökerken Sevila vetlerini çevirmek isti yen }1 ti olll" 
şehri kapılarına varmışlardır. Handa- askerleri, bir sevkülceyiş harel<~r ~ 
yeden Havas ajansına bildirildiğine rak Tolosayı tahliye etm1.şlerd1 ŞlJıl.dl 
göre, San - Sebastien ile İrun arasın- Sebastien şehrinin su ihtı~acıe1<tedır· 
da §iddetli bir mukabil taarruz ha.zır- kuyu ve depolarla temin edılın 



Fotoğraf Sergisi Açıldı 

Sergiden bir görünüş 
:S.:r rrtüdBet evvel Ankarada açıl- dctlc açık duracaktır. Diğer taraftan 

dıktan sonra Şam panayırında teşhir öğrendiğimize göre sergi büyük bir 
edilen resimlere ait fotoğraf sergisi alaka ile lmrşılandığından yakında a
dUn Taksimde açılmıştır. 220 fotoğra- çılaca.k yeni bir rcrgi için !)imdiden 
fın teşhir edildiği sergide memleketi- hazırlıklarn başlanılmıştır. Bu sergi
lnizin muhtelif mmtakalarma ait man nin daha zengin olması için gerek ls
taralar, köylü tipleri ve endüstri ha- tanbuhın gerc!t muhtelif Anadolu mm 
rekctıerini tesbit eden bir çok muvaf- takalarının bir çok glizcl yerleri tesbit 
fak tablolar vardır. Sergi on gün müd- edilmiş bulunmaktadır. 

Muallimlerimiz Frankfoft'ta 

Fr::~,l:fln't, (Ht'.">Usf) - Yirmi giin
denboı1 Alm,..ı.-ıyada tetkik seyahati 
Yapan muallimler .Frankforta gelmis
ler ve Alman muallimler birliği ile 
l'Urk konsolosu ve Türk talebeleri ta
rafından büyük tezahüratla karşılan
mışlardır. Muallimler §ercfinc Alman 
muallimleri ile belediye tarafından zi
Yafetler verilmiş ve çok dostane nu
tltkınr -söylenmi!itir. 

Dün de öğleden evvel belediye da
iresinde Türk muallimleri şerefine bü-

yük bir resmi kabul tertip edilmiştir. 
Kabul merasimi yapılırken ilk defa o
larak Frankf ort belediye dairesine 
Türk bayrağı çekilmiştir. Kabul me
rasiminden sonra belediye reisi Frank 
fortun altın defterine hatıra yazma
larını heyetten rica etmiş ve Türk mu 
allimleri namına Ali Karni ve Zeki 
Cemal altın deftere imzalarını atmış. 
lardır. Yukarıki resim bu esnada çe
kilmiştir. Muallimler Haydelberge ha
reket etmişlerdir. 

ugünkü geç· t • 
resmı 

l.7c.iyi.9< Tral'.<ya manevrasının evvel-, 
k~ gece bittiğini dünkü sayımızda bil
dırmiıı ve manevranın son safhaları
na ait hususi fotoğraflarımızı dün sa
bahki ikinci tabımızda ilk defa ver
lll.i§tik. 

.Manevraya iştirak eden kıtalarımız 
btıgün Babaeski civarında Hasköyde 
bUyUk bir geçit resmi yapacaklardır. 

Manevraları takip etmekte olan ge
nel kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Cakmak ve Generaller Kırklarelinden 
Sonra Edimeye gitmişler, burada ken
dilerine bir ziyafet verilmiştir. Heyet 
~u sabah geçit resminde bulunmak 
Uıerc Hasköye gelecektir. 

Milli Müdafaa. Bakanı Kazım Özalp 
dUn Kırklarelinden Alpulluya gelmiş 
oradan ekspresle §ehrimize dönmüş
tUr. 

Bakan §U beyanatta bulunmuştur: 

mi müfettiş Kazım Dirikle Trakya va
lileri ''ilayet hududunda baş mua,in 
Sabri ve Edirne valisi Şahin baş ta.. 
rafından şehir methalinde mektepli. 
ler, asker \"C çok kalabalık bir halk 
tarafından coskun tezahüratla karsı . 

~ . 
lanmışlnrdır. 

Şehrin kenarından başlıyarak Is
tanh!.11 yolunu ve saraçlar caddesini 
takiben halk tarafından coşkun bir 
surette selfımlanan komutanlarımız 

doğru sarayiçine giderek bir müddet 
istirahat etmişler ve buradan ziraat 
bahçe.sine giderek şereflerine verilen 
ziyafette hazır bulunmu~lardır. 

Konuklar geceyi burada geçirecek 
ve yarın sabah saat 9 da Havasada 
yapılacak olan büyük gecit re.,.minde 
hazır bulunmak ıiizere Edirneden ay. 
rılac tklardı~. Manevralar 'I'rakyada 
derin ilgi ile karşrlannu:;;hr. Ye halk. 
ta lıib ilk bir .sevinç uyandırmıştır 

Büyük geçit resminde hazır bulunmak 
üzere halk Trakyanın her tarafından 
akın akın Hamsaya gitmektedir. 

"- Manevra'lar fevkaUide iyi ve 
t;ok mmıaf fakiyetle yaptlmı§tır. Çok 
'>ıcmtltm olarak dönilyorum. Kttaları
'n.ız bilyifk kabiliyet göstermişlerdir. 
1Iaoomn çok gayri vıü.<ıait olmasına 
tağmen ta§mı§olan derelerden geçil
'n.ig, çok mükemmel hücumlar yapıl
'n.t§t1r. Manevralar ttmumiyetle mem
tıımiyeti mucip bir şekflde bitmi§tir. 
lttilletimiz ordum1lzla ne "ko.ikır iftihar --------------
etae yeridir.,, 
. General Razım Özalp ordu terfi 
lıstesinin hazırlanmış olduğunu ay so
runda garetelerle ilan edileceğini söy
eıniştir. 

Komutanlar Edirnede 
Edirne, 11 (A.A.) - Trakyadaki 

ltlat?evralar sona erdiğinden geceyi 
:Edirnede geçirmek üzere başta Gem.•1 
l<:urmay Başkanı 1\fare~l Fevzi Çak. 
lrıak clmak üzere Generaller ve umu. 

Bayındırlık Bakanımız 

Samsunda 
Sam.sun, 11 (A.A.) - Bayındırlık 

Bakanımız Ali Çetinkaya, DeYlet De. 
miryol!arr Umum Müdürü ,.e diğer ze. 
vatla birlikte şehrimize gel mi~ ,.e i!;;. 

ta yonrla halk tarafından sevinçlt
karşılanmışlardır. Sayın Bakanımız 

Çar~ tmba \'e Terme kazalarında su iş. 
lerini de tetkik cderektir. 

• • •• -- .... - • . ! , J 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanla r ın 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

Adres: Yeni postahane karıısında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
(165) 

1- KURUN 12 ACUSTOS 1936 

tespit edildi: orta ve liselerin açılma günü 
talebe kaydı 20 Ağustosta başlıyor 

Yeni 

l Külütr Bakanlığı lise, orta ve ilk f 
40 gece okulların açılma zamanlarını tesbit et-ı r . gun, miştir. ayyare pıyangosu 

____ Lise ve orta okullar yeni talebe . 
40 .. 

1iyatro eğ.ence/er i dün 
ak. şam başladı 

Kırk gUn kırk gece eğlencelerinden 
tiyatro festivali dün akşamdan itiba
ren başlamıştır. Dün akşam Tepebaşı 
bahç:csinde Karagöz oynatılmış ve mcd 
dalı İsmetin oğlu Kadri taklitler yap
mıştır. 

Halk diin akşamki oyuna büyük 
bir rağbet göstermiş, bahçe baştan ba
şa. dolmuştur. 

Bu akşam tiyatro festivalinin ikin
ci akşamıdır. Bu akşam da orta oyunu 
gecesi yapılacaktır. 

Orta oyununa Naşit ve diğer ta
nınmış tuluat san'atkarları rol alacak
lardır. 

P o lis Ha berleri 

A lacak yüzünden 
kavga 

Tahtakalede Çeşme sokağında 
kahveci Hasan, Şevki, Cemil, Kara Şev 
ket alacak yüzünden kavga etmişler
dir. Kara Şevket eline geçirdiği bir 
sandalyeyi Şevkinin başına vurarak 
ağır surette yaralamıştır. 

OTO~IOB1L ALTINDA KALDI -
Tramvay şirketine ait bir numaralı o
tobüs Taksimden Beşiktaşa giderken 
kontrol Saffet atlamış, bu sırada da 
arkadan gelen 2582 numaralı otomi
bilin altında kalarak muhtelif yerle
r!ndcn yaralanmış, Fransız hastahane
sıne kaldırılmıştır. 

DUVARDAN DÜŞTÜ - Fenerde 
Molla A.~kı mahallesinde Karagöz so
kağında otunran 9 yaşında Mehmet, 
Eğrikapıda keçi otllattr ken duvardaa 
düşmUş, ağır surette yaralanrak has-

kaydına 20 ağustostan itibaren başlı
yacaklar ve 30 ağustosa kadar devam 
edeceklerdir. Bu müddet zarfında her 
müracaat eden talebe namzet olarak 
kaydedilecek bilahare oturduğu sem
tin en yakın orta okuluna verilecektir. 

PARASIZ LEYLi TALEBE 
İMTİHANLARI 

Parasız leyli talebe imtibam da her 
vilayette bir eyhilda başlıyacak ve üç 
eylUlda bitecektir. Bu imtihana gire
cek talebelerin nihayet 29 ağustos ak
şamına kadar buluncfukları vilayet kül 
tür direktörlükler ine baş vurmaları 
lazımdır. Şehrimizden girecek kız ta
lebeler kız lisesine, erkek talebeler de 
erkek lisesine müracaat edeceklerdir. 

Kaymakamların verecekleri fakrü
hal vesikalarının parasız leylt imtiha
nına girmek için muteber olacağı bil
dirilmiştir. 

Parasız leyli talebenin imtihan ka
ğıtları kültür bakanlığı tarafından 
tetkik edilerek netice gazetelerle ilan 
edilecektir. 

İKMAL İMTİHANLARI 
Orta okul ve liselerin ikmal imti

hanlarına 2 eylUldan itibaren başlana
caktır. 

2 eyhildan 15 eylfila kadar engel 
imtihanları bitirilecek, sonra lise ol
gunluk imtihanları yapılacaktır. 

İLK OKULLAR 
İlk okulların bu yıl 15 eyliıldan iti

baren tedrisata başlaması dtişünUl
mektedir. Bu karar kabul edildikten 
sonra ilk okullar 1 eylfildan 15 eylula 
kadar yeni talebe keydedeceklerdir. 

İkmal imtihanları okulların açıl
dığı gün sınıf öğretmenleri tarafından 
yapılacaktır. Öğretmen okullanndan 
mezun olan öğretmenlerden 25 kadarı 
İstanbul kültür direktörlüğü emrine 
verilmiştir. 

tahaneye kaldırılmıştır. Af 

[)ördüncü keşideye 
aün h«şlandı 

Tayyare piyangosunun dördilnctı 
keşidesine dün öğleden sonra başlan
mıştır. Bu keşidenin en büyük ikrami
yesi olan 35,000 lira 13631 numaraya 
çıkmıştır. Sonları 31 le nihayetlenen 
biletler ikişer lira amorti alacaklardır. 

Ke,şideye bu sabah devam edilecek 
tir. Muntazam listemiz 5 inci sayıf a.
dadır. 

Site Sinan 
Sülel}maniye ve civarı 

k ütüp hane ve hegkelıerle 
süslenecek 

Türk tarih tetkik kurumu Büyük 
Sinanın en büyük eseri olan Süleyma
niye camii ve onun civannı bir Sinan 
sitesi haline koymağa.- karar vermii, 
hazırlıklara başlamıştır. 

Süleymaniyede şimdiye kadar med
reselerden 20 kütüphane yapılmıştır. 
Süleymaniyede Şark, tslAm ve Tilrk 
Asari müzeleri de bulunmaktadır. 

Bundan başka belediye tarafından 
buraya kıymetli mezar taşları, ve sair 
kıymetli heykel ve eserler konularak 
Süleymaniye meydanı düzeltilecektir. 
Bugün Süleymaniyede bulunan Askeri 
matbaa da başka bir yere nakledile
cektir. Askerl matbaa yerine (Tıb ta
rihi ve müzesi) adlı bir kütüphane 
yapılması da tasavvur halindedir. 

Diğer taraftan Üniversitenin yeni 
yaptığı enstitüler de bu tarafı güzel
leştirdiği için burası ayni zamanda bir 
site Univenıite de olacaktır. Site Si
nan vücuda getirilirken eski kıymetli 
ve tarihi eserler bozulmıyacak.tır, 

can~~;i~Ep~~R~=kundı!':=~; y OD alJCJla 11Da 
çırağı 11 yaşında Artin ile Kocamua- •• t ·ı k 1 1 k Bedeni yol mükellef-
tafapa§alı 10 yaşında tstipan kavga gos erı en o ay 1 
etmişler, lstipan çakı ile Artini arka- /erinin listeleri 
smdan yaralamıştır. 

Gürültü 
Yakında şehirde çıt 

çıkmıyacakmış 
Belediye gürültü ile kat'i eekilde 

mücadeleye kadar vermiş ve hazırlık
lara başlamıgtır. Bilhassa halle sütçü
lerin bağırmasından ve çöp arabaları
nın vakitli vakitsiz yaptığı gürültü
lerden kurtulmak için belediyeye bir 
çok müracaatlarda bulunmuşlardır. 
Belediye bu durumu göz önüne alarak 
tetkikata başlamıştır. 

Yakında lastikli ve geçerken gü
rültü çıkarmıyacak olan asri çöp ara
baları da gelmiş olacağıpdan gürül
tünün kat'i surette önüne geçileceği 
temin edilmektedir. 

FEN HEYETi MÜDÜR 
MUAVINLl(;J 

Belediye fen heyeti müdür muavin
liğine tayin edilen Bay Farukinin em
ri İç işleri Bakanlığından tasdik edi
lerek gönderilmiştir. Bay Faruki bu
günden itibaren yeni vezifesine başlı
yacaktır. 

YENi SEYYAHLAR 

Şehrimizi gezmek üzere bugün 600 
kadar İngiliz ve Frans~ seyyahı ge
lecektir. Seyyahlar şehrımizde 15 gün 
kadar kalacaklardır. 

Uyuşturucu maddeler vi
layetlerde merkezler açtı 

Uyu§turucu maddeler inhisar ida
resi afyon zürraına kolaylık olmak ü
zere Ziraat Bankasile bir anlaşma ya
parak, bazı vilayet şubelerini alım 
merkezi yapmıştır. 

Alım merkezleri yapılan yerler şun 
lardır: 

Balıkesir, Kütahya, Uşak, Eskişe
hir. Bilecik, Afyonkarahisar, Akşehir, 
Ilgın, Konya, İsparta, Burdur, Aydın, 
Malatya, Tokat, Zile ve civarı, Amas
ya ve civarı, Çorum, Gümüşhacı kö
yü ıtube !eridir. 

Afyon tJahipleri bu şubelere baş vu
rarak tstanbula gönderecekleri afyon
ları 50-100 kiloluk sandıklar halinde 
vereceklerdir. 

Bu defa inhisar diaresi yalnız top
lanmış afyonları alacak ve kaba mal
ları almıyacaktır. 

Kaba malar i<;in ayrıca bir şekil 
düşünülecektir. Afyonlann en nihayet 
eylfıl nihayetine kadar gönderilmiş ol
ması lazımdır. 

B. RUŞEN EŞRF . 

Atina elçimiz Bay Ruşen Eşref dün 
"Kirinals,, vapurile §ehrimize gelmiş
tir. 

GELEN SEYYAHLAR 

"Emres of Avusturalya,, vapuru 
dün §ehrimize altı yüzü mütecaviz İn
giliz seyyahi getirmiştir. 

lstanbul vilayetinden: 
936 mali yılı içinde çalıştırılacak 

olan bedeni yol mükelleflerinin son 
bahar devresine ayrılanların 15 eyl41 
936 ve ilkbahar devresine ayrılanların 
da 15 nisan 937 tarihlerinden itibaren 
hangi günlerde ve hangi yollarda ça
lıştırılacaklarrna dair olan defterleri 
kaza kaymakamlıklarına gönderilmiş 
olduğundan bedeni mükellefiyetle al~
kadar olan bütün yol mükelleflerinin 
mensup oldukları mahalle mümessil
liklerile köy ihtiyar heyetlerine müra
caatla hangi yolda ve hangi günde 
mükellefiyetlerini yapacaklarını anlı
yarak nüfus hüviyet cüzdanlar ile bir
likte muayyen olan günlerde çalışacak 
ları yolda Nafia fen memurlarına mü
racaat eylemeleri. 

TRAMVAY BILE1'LERI 

Tramvay biletlerinde şimdiye kadar 
gidilecek yerin ismi mavi kalcmlft 
çizilerek sahibine veriliyordu. Bu şe
kil belediye tarafından değiştirilm :ş
tir. Bundan sonra müşterinin bindiği 
yer işaret edılecektir. 

Bu suretle her mıntakadan ne ka
dar yolcu bindiği öğrenilmiş olacak· 
tır. 

ESPERANTO KONGRESi 

Bir vakitler şehrimizde de bir ce
miyeti bulunan Esperanto dili 28 inci 
kongresi Viyanada açılmıştır. 

Şimdi Türkiyede bu neviden bir te
şekkül bulunmadığından buradan tem
sili mahiyette iştirak eden olmam·~i.ır, 
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' Kleraas Terraı 
E ~5RARI 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Emin önünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin göste1d.iği 

f leni Şer lok Holmes Alen Diksonun 
l-f.eyecan lı Maceraları 

No. 
53 

Lira No. 
150 4008 

mükafatları 

Lira No. Lhal 50 8012 500 

derhal verecektir. 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
454 50 948 30 204 50 304 500 

116 50 107 30 273 150 493 - 50 16007 30 240 150 326 50 
Yaz~u. : Arnauld &alopin - 11 - Çevi.rer.: Y. c.. 171 30 214 30 283 50 512 30 96 50 301 50 398 50 

U. S. S. ~ başında bulunanın kim 
olduğu meçhuldü. etrafında çalışanlar 
da meçhuldür, fakat ara sıra işleri ta
kip ıodcn adamlarla temasa geeçrler. 

Iıecinald bir gün bu cemiyetin şefi 
olmak istiyordu. Bunun için elinde kul
lanacak mükemmel bir vasıta: Betsi 
Hogart vardı. Betsi Hogart'ın saye • 
sinde bir çok vesika elde edilmiş ve U. 
S. S. ye verilmişti, 

Görünüşte herkes Betsi Hogart'ı 

adi bir eğlence kadını zannediyordu. 
Fakat hakikatte Betsi en mahir bir ca
sustu. 

Gözlerimin önünde bulunan gizli 
raporlar bu gizli teşkilattan pek az ve 
kapalı surette bahsediyorlardı. Fakat 
bunlar bana göre çok mühim ve vazıh-
tr. 

,,. 

Recinald'm isminden pek az bahso
lunuyordu. Fakat bir Edvards ismi sık 
sık geçiyordu. 

Bu Taporlara bakılırsa Edvards u
zun müddet Betsinin dostu olmuştu. 

Şüphesiz, yumuşak huylu bir dost. 
Çünkil Betsinin diğer münasebetlerin
den her halde haberi vardı. Fakat bun
lara aldırmaz, bilakis müsait davra • 
nırdı. Çünkü bu münasebetleri geçici 
bulurdu. 

Raporlardan birinde de Harbiye 
nezaretinden çalınmış vesikalardan hah 
solunuyordu. Memurlardan biri bir ak
şam arka kapılardan birinden maskeli 
bir kadının çıktığını görmüştü. 

Artık araştırmalarım iyi bir safha
ya giriyordu. Fakat henüz kat'i bir ne
ticeyi almış değildim. 

Ra poı ]arda geçen isimlerin bazıları
m not defterime geçirdim. Bu isimle -
rin arasında Vilyam Bron ile, Ceyms 
P.i<l'in bahsettiği o tayyarecinin adı da 
vardı. 

Vilyam Bron'u bir çok defa Betsi 
ile beraber görmüşlerdi. Klerans Ter -
rasa, Betsinin evine gider gelirmiş. 

Katil o diye şüphe edemezdim. Şüp· 
belerim daha ziyade Edvards ile Re • 
cinald'in üzerinde toplanıyordu. 

Mazileri biraz §Üpheli olmakla be • 
raber belki onların da bu cinayette suç
ları yoktu. Fakat onları bulmam, ta -
kip etmem, ke~diİeri farkında olma • 
dan göz hapsine almam ve bu suretle 
kimlerle düşüp kalktıklarını öğrenmem 
lazımdı. 

V • 
Hemen ertesi gün, cinayetin oldu -

ğu eve gittim. Evde yalnız hizmetçi 
Lisbet vardı. Ben gittiğimde sokağa 

çıkmak üzereydi. 
- :Bir yere mi gidiyorsunuz? De • 

'dim. 

- Evet, "dedi, evde yalnız duramıyo
rum ... Korkukorum ... 

- Yalmzsmız demek? 
- Evet. Cim'le Meri gittiler. Ben 

' de gt&eceğim. 

- Ceıet hala burada değil mi? 
- Hayır bu sabah götürdüler. 
- Acaba müddeiumumi ile katipleri 

mi g~di? 

- Bilmiyorum. Yalnız, dün öğleden 
sonra bir çok kişi geldi. 

- Sizi de tabii tekrar sorgudan ge
çirdiler J 

- Evet. Meri'ye de bana da bir sürü 
sual sordular. Fakat biz ne biliyoruz ki 
ne söyliyelim? Malumat alınabilecek 

bir kişi var: Cim. O da daha sizin ilk 
geldiğiniz gün çıktı gitti. 

- Cim polise yarıyacak malfimat ve
rebilir clemek? Halbuki benim kendisi -
ne sorduğum suallere hiç cevap verme
di, bir şey bilmediğini söyledi... 

- Belki bildiklerini söylememek için 
sebep vardrr. Tuhaf bir adamdır esa -
sen o. Meri de, ben de kendisinden bi· 
raz şüphe ederdik. 

- Niçin? 
- Neden bilmem, bize bir korku ve-

rirdi. 
- Ama, insan bir adamdan sebepsiz 

yere korkmaz ki. Sizi korkutacak n e 
söylerdi? 

- Hiç bir şey söylemezdi. Hatta hiç 
konuşmazdı bile. 

- O :ıalde nesinden korkuyordu -
nuz, aniamryorum kir 

- Korkuyorduk işte .. Karşısında bi
zi bir titremedir alırdı ... İnsana öyle tu
haf bakardı ki 1 Sonra ... 

- E, sonra? •• 
- Bize ne dese yaptırırdı. Kendisin-

den nefret ederdik ama yanından da gi· 
demezdik... Şeytan gibi bir adamdı 
vesselam ... Zavallı bayan bile ondan kor 
kardı. Bakın bir şey söyliyeyim .. 

Fakat birdenbire durdu. Yüzünde 
büyük bir korku belirmişti. 

- Ne var? dedim. 

- Hiç 1 dedi. Şey ... 

- Eğer bir şey anlatacaksanız çe -

, 
kinmeyin .. Hadi, söyleyin bakayım. Bü
tün anlatacaklannız aramızda kalır 

kimse duymaz. Betsi Hogart'ı Cimin 
öldürmüş olmasından mı şüphe ediyor
sunuz.? 

Başile tasdik eder gibi oldu, sonra 
vaz geçti ve: 

- Aldanıyorum §Üphesiz.. ö yle bir 
şey geldi geçti aklımdan... İnsanın ak
lından bazan tuhaf tuhaf şeyler geçer 
değil mi? Boş yere günahmı almak is
temem. 

- Giderken size bir şey söylemed i 
mi? 

-
1 

173 30 
221 30 
340 50 
424 50 
465 30 
506 50 
524 30 
563 30 
566 30 
577 30 
609 50 
612 50 
623 50 
624 30 
647 50 
676 30 
683 30 
734 30 
766 30 
779 50 
821 30 
854 50 
866 30 
858 30 
896 so 
952 so 
988 30 
998 soo 

1079 500 
80 50 

162 50 
178 so 
254 30 
258 30 
332 100 
377 30 
472 30 
521 30 
532 30 
608 30 
618 100 
649 30 
666 30 
667 50 
701 50 

350 1000 284 30 
373 50 289 50 
435 50 293 50 
443 50 404 100 
545 100 468 30 
547 30 505 100 
617 50 537 30 
627 50 564 30 
648 500 583 50 
674 50 589 50 
705 50 620 50 
745 30 632 100 
822 50 700 30 
901 30 733 50 
915 150 734 30 
9 .~7 30 757 30 
974 50 773 30 

5047 100 920 30 
93 50 92R 50 

114 100 945 30 
15.'t 50 971 30 
156 30 9016 50 
239 50 41 50 
244 50 91 50 
279 100 124 30 
38 .ı; 50 217 100 
3R7 100 274 50 
428 50 374 50 
471 100 400 50 
524 50 436 50 
557 30 464 30 
51'i9 100 489 30 
589 30 491 50 
60.ı; 30 492 50 
620 100 520 50 
643 50 580 50 
694 500 588 50 
711 50 598 30 
725 30 62fi 30 
7?.7 30 651 30 
817 50 680 30 
81Q 50 701 30 
849 100 872 150 
Sf)t 50 912 30 

600" 30 10023 30 

595 30 149 100 317 30 423 500 
537 50 169 50 319 150 457 50 
628 50 354 30 379 30 630 30 
668 50 357 30 413 100 739 30 
671 30 371 50 520 50 750 30 
744 50 433 150 637 30 796 30 
755 50 604 50 676 50 708 30 
728 50 671 30 686 50 814 50 
827 100 718 30 710 50 847 100 
853 50 75.'i 30 760 30 930 30 
888 50 952 50 778 50 26048 30 
947 50 973 50 818 150 52 100 
980 50 17106 50 833 50 97 500 

13071 30 124 30 842 30 315 30 
84 30 15n 30 912 50 325 50 

108 30 249 50 92n 50 333 30 
108 30 250 30 959 30 361 30 
130 50 622 30 959 30 390 50 
151 30 617 500 985 50 394 50 
158 50 67n 50 22017 30 419 100 
214 50 693 100 67 30 504 30 
244 100 701 150 185 30 561 so 
289 30 776 30 198 50 797 100 
292 50 8B 100 335 100 27059 30 
393 150 822 30 379 100 74 ıoo 
414 30 18003 30 393 30 171 50 
420 30 88 50 406 30 247 100 
475 so 100 30 41fi 50 309 30 
500 30 141 so 42.li 50 31<> 50 
503 50 172 30 444 30 358 150 
519 30 173 50 448 50 376 50 
524 30 233 30 617 50 411 100 
537 50 272 50 631 30 458 30 
552 100 294 50 662 100 494 30 
627 30 409 50 66Q 100 531 50 
631 35000 506 -- 30 697 30 601 30 
679 50 530 100 743 150 608 50 
718 50 550 50 73Q 50 618 1000 
737 30 652 50 799 50 799 30 
777 30 696 50 810 50 85~ 30 
819 50 755 30 886 50 944 50 
831 30 833 30 23012 50 959 50 
833 50 899 50 83 100 28041 50 
834 30 1903.li 100 111 30 73 ıoo 
868 150 94 50 123 100 7fı 30 

- Hayır, "ben artık gidiyorum,, de 
di, çıkt gitti. Yalnız, gitmeden evvc 
beni yine odasına götürmek istedL Kaç 
tım bodruma saklandım. Dışan çıktı • 
ğım zaman sokak kapısının kapandığını 
işittim. Şimdi tekrar gelir diye ödüm 
kopuyor. Onun için evde oturmak is 

721 50 40 30 30 50 881 30 100 3000 147 30 151 50 

. 
temiyorum. 

- Madem gitmit artık, bir daha ne
ye gelsin? Gelmez, merak etmeyin. 

--
"Biraz evvel bana bayanın da bu a 

damdan korktuğunu söylemiştiniz. Bu 
nu nreden anlamıştınız? 

t 
-
-
-

726 
771 
807 
813 

2081 
138 
146 
162 
181 
203 
254 
324 
390 
414 

50 90 
150 11 1 
100 175 

30 . 185 
30 193 
30 260 
50 330 
30 355 
50 391 
30 430 
50 468 

500 su 
30 545 
50 564 

so 90 50 
50 160 500 

100 176 50 
50 212 30 
50 240 50 

50 263 50 

30 285 so · 
50 300 30 

30 315 30 

50 426 30 

30 378 50 
496 100 

100 500 50 
30 567 50 
30 65R 50 

14083 50 112 30 174 150 160 50 
101 so 125 100 212 30 172 150 
142 50 140 30 249 30 330 30 
193 50 157 30 376 30 358 30 
255 30 347 30 446 30 463 50 
267 30 354 30 463 30 477 30 
319 50 355 so 576 50 49Q 50 
336 30 375 30 595 50 550 30 
3ôR 30 468 50 645 30 592 50 
4R7 30 478 30 648 30 610 50 
494 50 483 30 660 100 614 50 
52.'> 30 559 50 676 30 622 50 
53~ 50 597 30 719 30 658 30 
655 150 607 50 753 150 671 30 
658 100 651 50 877 50 687 50 

- Betsi Hogart bize karşı çok ser 
davranırdı. Bize nasıl bağmp çağırdı 
ğınx bir görseydiniz! Fakat Cim'e ge
lince, birdenbire değişirdi. Ona bir biz 
metçi gibi muamele etmezdi. Bana ka 
lrrsa, aralarında bir sır vardı. Bazan 
Cimi çağırır, bir saatten fazla berabe 
kalırdı. Hatta bi şüpheye bile düşmüş 

415 
423 

50 579 
50 616 

50 747 100 
30 70?. 50 660 10000 989 50 730 100 

r 

-
tük ama, belki aldanıyorduk. 

- Bunlan niye bana ilk geldiğim 

zaman anlatmad.mız? 

--
.. 
: 

- Nasıl anlatırdım! Belki görmüş 
sün üzdür: Cim bizi dinliyordu. Si.z ba 
na sualler sorarken yanımızdan uzak
laşmıştı. Fakat kulağı deliktir onun. 
Bir gün Meri ile yavaş yavaş bir şey 
konuşuyorduk. Duymuş 1 Bize dedi ki 

474 
547 
563 
607 
648 
694 
69n 
735 
741 
779 
82!i 
916 
921 
941 

"Dilinizi tutarsanız tutarsınız, yok - 3037 
sa fena olur.,, dedL 

- Ara sıra ortadan kaybolduğu o 
lur muydu? 

- Evet, hem de sık sık. Bayan ar 
sıra onunla bir yere mektup gönderir 
di. 

-
a 

-

a - Ya? .. Peki, eve gelen adamlar d 
onu tanır gibi mi hareket ederlerdi? 

-- Elbet tanırlardı. Bir eve gelip gi 
den adam evin hizmetçisini tanıma 

mı? Yalnız bir tanesi onunla çok iyi ar 
z 
-

kadaş gibi konuşurdu. "Azizim Cim,, ... 
aşağr, "azizim Cim,, yukarı... ~ 

- Bu adam kimdi, biliyor musunuz? 
- Mister Edvards. 
- eBtsinin dostu idi bu adam de -

91 
134 
284 
294 
378 
379 
38Q 
408 
444 
4QQ 
600 
M~ 

972 
987 

30 
30 
50 

150 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
so 

100 
50 

• 30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 . 
.ı;o 

50 
30 

83R 50 
755 50 ftf)Q ?l'I 
794 100 88.1\ 30 867 50 . 

11034 30 
875 30 3R 50 
990 100 49 30 

7087 30 13~ 30 
123 50 161 150 
179 30 7,'iQ 50 
228 50 30 270 
242 50 3M 150 
258 3000 48~ 30 
300 50 547 50 
317 50 62.1\ 30 
374 50 64R 30 
381 30 711 100 
424 30 713 30 
452 30 774 30 
468 30 81?. .ı;o 

477 50 R4n 50 
484 30 94?. .1\0 
700 30 947 5() 
739 50 12014 50 
772 30 47 50 
891 150 167 30 
912 50 229 30 
91:\ 150 304 30 
94,ı; 50 34R .ı;o 

94Q 50 41?. 50 
980 100 441 30 

703 150 764 30 24057 100 751 100 
752 50 769 30 70 50 76 .ı; 50 
883 so 832 50 114 30 817 30 
95n 30 947 100 158 30 831 30 
993 so 2001R 30 183 50 858 50 

1504.l 100 52 150 289 30 863 30 
S6 100 173 30 297 50 870 30 

112 30 194 30 321 30 970 30 
176 30 199 30 349 50 994 30 
186 soo 22Q 30 416 50 994 so 
234 50 252 30 435 30 29059 30 
245 50 300 50 463 50 7_rr, 50 
251 50 327 30 612 100 170 so 
262 150 340 30 614 150 171 so 
342 30 4!i3 30 739 30 20Q so 
397 50 482 30 783 30 2ll'i so 
46?. 30 SOR 50 784 30 21R 30 
476 30 610 50 840 50 288 50 
.rr.1.3 100 619 30 8()7 50 321. 30 
570 30 70Q 150 958 50 32?. 30 
sn 30 753 30 25014 500 3~7 100 
683 50 SOR 100 47 30 38Q ~o 

774 50 g3ı; 50 53 30 4.ı;?. 30 
781 30 831'i 30 81 50 47? 30 
84~ 50 8.'iR 150 124 150 5?.?. 30 
RF\rf, 30 90.'> 100 134 50 1.ı;ı; 1.ı;o 

873 30 919 30 136 50 7fı?. .ı;o 

R7fi .~o 97~ 50 180 30 R1? 30 
878 30 21017 30 215 30 9~~ 50 

50 891 30 139 50 298 50 998 

DOGUM 

ğil mi? 

DiREKLER ARASINDAKi 
VAK'A 

Direkler arasında Balabanağa ma
hallesinde oturan Feride isminde bir 
kadın, evinde ölü olarak bulunmuştur. 
Vücudunda tahriş ve kan izleri gürül
düğünden, müddeiumumilik tahkikata 
el koymuştur. Adliye doktoru Enver 
Karan, cesedi muayene etmiştir. 

/ 
Anka radaki gazeteci arkadaşları-

BELEDiYENiN Bi R 
DAVASI 

w • d bit - Belki dostluk etmiştir, fakat iyi· 
ce bilmiyorum ki artık aralannda bir 
şey kalmamıştı. 

- Bu Mister Edvatds nasıl bir a -
damdı? 

Ölümün sebebini tayin için tetkikat 
ve tahkikata devam olunmaktadır. 

- Krrk, kırk beş yaşlarmda bir a -
dam. Kalın kenarh gözlük takardı ... 
Daima ~ık ~iyinirdi. .. Ayni elbiseyi iki :---D--u.-. -n--v-e--Y--a-r_ı_n __ , 
defa giydiniği görmedim hiç... Sonra, 1 
İngiliz olmadığı muhakkaktı. Konu - Tercüme Külliyatı 1 
şuşundan belli idi bu. • 

- Nerede oturuyor acaba, biliyor 100 kitap olacaktır. 58 zi çıkmıştır. : 
Milracaat mahalli: V AKIT kitap evi i muıunuz ? 

(Arkası var) 
.............................................................. 

mızdan Foto Cemalin evvelki gün şeh
rimizde bir oğlu dünyaya gelmiş ve 
adı Deniz konmuştur. 

Denize, ebeveyni ile uzun ve iyi 
ömürler diler arkadaşımızı ve refika
sını tebrik ederiz. 

ARAZI TAHRiR iŞLERi 

Mülhakatta yapılmakta olan arazi 
tahrir işine devam edilmektedir. Be
lediye idaresi bHha.ssa tahrir işinin 
çabuk bitmesi için lazım olan bütün 
vesaiti temin etmiştir. Fakat yapılan 
tetkikler neticesinne tahrir i~in ıie ça
lışan bazı şeflerin vazüesine devam 

İstanbul agırceza hakyerın e .. rJı1' 
müddettenberi bakılan bir sahtek~ 
davasında dün karar bildirilecektl.' dl 

Belediyenin şahsi davacı Y!f1tı!<t 
bulunduğu bu davadan dolayı, . eıtet' 
Kemal. İsmail Hakkı, Hayık, ?JıS edl" 
yan, Nişan Andonyan muhakeme t~· 
liyorlar. Dosya üzerinde tetkikat gil• 
mamlanamadığmdan karar başka 
ne bırakılmıştır. ~ 

. . ef· 
etmedikleri görülmüştür. Bu gıbı Jef ıı 
lerin devamsızlıkları bir k.aç

1 
rif.e 

tekerrür etti~i takdirde vazife e 
ni~ayet ver~lec~ktir. 



Yaşar ltalyan rakibini 
nasıl yendi? 

Son güreşler hakkında arka
daşımızdan aldığımız tafsilat 

Yaşar Balkan şampiyonluğunu kazandığı maçlann birinde 

Berlin, 8 (Sureti mahsusada oliın -
piyatlara gönderdiğimiz arkadaşımız -
dan) - Artık yarın gece sona erecek 
olan Greko Romen güreşlerin de son 
ıcçmeleri bugün yapxldı. 

Müsabakalara yine sabah saat 10 da 
başlandı. 

NURi - RIEDER <hviçre) 
Biziın takımdan günün ilk gür~fini 

}fori 1aviçreli Ricder'le yaptı. İlk an
dan itibaren çetin hamlelerle başhyan 

müsabakanın üçüncü dakikasında Nu
ri bUyük bir tehlikeden tam zamanm
da kurduğu güzel bir köprü ile kurtul
du. Fakat bu vaziyetten kurtulur kur -
tutmaz da hemen bir oyun yaparak ra
kibini altma aldı. Ezmeğe başladı. 7 
nci dakikada bir tek kle takarak İs -
Yiçreliyi evvela köprüye getirdi. Sonra 
da tuşla yendi. 

Bu suretle, bugün ilk gürc§tc yüzü· 
ınüz gülmüş oldu. 

SAiM - VA.LI (Eıtonyalı) 
ikinci güreşimizi Saim Estonyalı 

ıncş!mr güreşçi Vali ile yaptı. 
Ne yalan söyliyeyim hepimiz daha 

başlamadan bu güreşin neticesinden 
lıf o:-kuyorduk. Çünkü Estonyalının ne 
a~an bir adam olduğunu bir kaç ke

re" gönr.:iştük. 
r.:üsabakanın daha ilk anından iti • 

btrc:ı iki rakip biribirinden çekingen 
h!r ci:reş yapmağa başladılar. Saim Es
tonyahya oyun vermiyordu. İki tara -
fın da oyun yapamadıklarım gören ha
kem. bir ihtar vererek oyun yapılmasını 
IÖyledi. Fakat bu da vaziyeti değiştir • 
lnedL Birinci devre böylece bitti. Eston 
Yalı Saime nazaran biraz daha taarruz 
tder vaziyette güreştiğinden hakemler 
ekseriyetle ona rey vermişlerdi. Bu -
nun üzerine kendisine soruldu. Son dev 
reyi ayakta güreşmek istediğin söyle -
di, 

Devre böylece bafladı. Bu devre de 
tamamen birinci devre gibi tatsız tuz • 
•Uz bir itişme ile geçiyordu. Hakem o
)\ın yapılması için bir ihtar daha ver -
~i. Sanki Saim bunu bekliyormuş gibi 
Çabuk ve bcklenmiycn bir oyunla ra -
lriblni altına aldı. Estonyah bu vazi • 
)etten ancak bir buçuk dakika sonra 

1 efr_ika No. 26 

Ona hiç brr §ey avtıtamıyordu. 
kala&lıJctan ve büyük şehirlere 

!t\a~sus olan bu dekordan da kaçmak 
It.ıım geliyordu. Öyle yaptı ve otele 
tid~rek odasına kapandı. 

- Bandırma yolunu tutmaktan baş
lta çare yok. Bir an önce tzmirc var -
tnahyım. Neredeyse üzüm mevsimi de 
tcliyor. Babamın işleri çoğalacak. Ham· 
hurgda iken verdiğim kararı değiştir • 
ltıcrneliyim. ilk karar en iyisidir. 

Şerefle arkadaşları ne o akşam ne 
de ertesi gün öğleye kadar gönründü
lcr. 

Zavallı Aziz onlara imreniyordu. 
Onlar gibi avare ve kaygısız ola • 

"1tttek için ne yapmahydı? .. ~ 
- 20-

• Öğleden sonra ufak tefek bazı ıey-

kurtuldu. 30 saniye sonra da oyun bit
ti. 

Saim son dakikada rakibini bir ke
re altına almış olmakla beraber, Eston
yalı umumiyet itibarile daha hikim gü
reşmiş olduğundan hakemler aaimi itti
fakla mağlUp saydılar. 

Böylece fena puvanları (6) yı bul -
muş olan Saim de tasfiyeye tabi oldu. 
MUSTAFA - BlETAGS (Letonya) 

üçüncü güreıi büyük Mustafa, Le
tonyalı Bietags'la yaptı. 

Bu g üreıin de ilk dakikaları ayak -
ta ve oyun yapılamadan geçti. İki kuv
vetli rakip, zorlu bir itişme yapıryor -
lardı. Beşinci dakikada Letonyalı Mus
tafanrn kafasını kaptı. Fakat Mustafa 
bundan çabuk kurtuldu. Ve devrenin 
bundan sonraki kısım da iki taraf hiç 
bir şey yapamadan bitti. Hakemler it • 
tifakla berabere karan verdiklerinden 
kur'a atıldı. İlk olarak Letonyalı alta 
geçti. Mustafa neticesiz bir kuvvet aar
file rakibini sırtüstü çevirmeğe çalııı -
yor, fakat bir ıey yapamıyordu. 

Tam bu sırada yanlıt bir oyun yaP"' 
tr, ve kendi oyunile alta düştü. Ve sırt 
üstü döndü. Biz hiç birimiz gönnemiı
tik • .Fakat bir yan hakemin midahal 
sile orta hakem Mustafayı 6 ncı dakr 
kada tuşla mağlup saydı. 

Halk bu karara ıslıklar çalarak iti
raz ediyordu. Fakat iş işten geçmişti. 
Mustafa kendi yanlış oyunu yüzünden 
kazanabileceği bu müsabakayı da kay· 
betmiı ve bundan evvelki hükmen ga
libiyetlerinde aldığı iki fena puvana üç 
fena puvan daha ilave ettirerek 5 fe
na puvanla kendisini tasfiyeye uğrat • 

mııtı. 

AKŞAMKl GOREŞLER 
Bizim takımın Mısırlılarla yaptığı 

basketbol maçından çıkıp da bir oto -
mobille derhal güret salonuna geldi • 
ğim zaman, güretler batlamıştı. Bizim 
bu ak13mki ilk güreşimizi Çoban Meh
met Soldaki minderde yapıyordu. 
ÇOBAN - NISTRöM (Finlandiya) 

Arkadaşlardan öğrendiğime göre, 
Çobanla, Finlandiyalı Niström'ün yaP': 
tığı müsabakanın ilk anları ayakta mü
savi bir itişme ile geçmit ve ilk devre 

ler almak için caddeye çıktı. Vitrinle
re bakarak Taksime doğru yürüyor • 
du. 

Bir pastacının önünde durdu. Son· 
ra içeri girmek için kapıya doğru iki 
adım attı. Fakat tam bu sırada kapı 
içeriden açıldı ve orta yaıh şiımanca 

bir adam dışarı çıktı, 
Aziz bu adama yol vermek için ke

nara çekilirken gözleri de onun yüzü
ne doğru çevrilmişti. 

Bu, sanki onun kafasının 

çizgileri ve gölgeleri olan bir 
Sanki onu tanıyordu. 

Aziz aldırmadı. 

içinde 
yüzdü 

Tanımış olsa bile bundan ne çıkar· 
dı? 

Tefekkür için başını azıcık eğmlı 

olan orta yafb adamı ıetlmJadı n b
pıya döndü. Fakat itte wl o zaman 

beraberlikle nihayet butmuı. İkinci dev 
re kur'a ile evveli Finlandiyah yere 
dütmüı, bu esnada Çoban bir tek kle 
takarak rakibini yanm köprüye getir
mit ve bu suretle bir puvan kazanmıt-

5 - KURUN 12 ACUSTOS 1936 = 

Bisiklet yarışı nasıl oldu 
(ll•t ganı 1 incide) l ti! dakika sonra gelmiş, Eyüp, kazaya 

Tabanca sesi işitilir işitilmez Türk ngramıştır. 
takımı, verilmiş olan d irektifleri nok· PERU OLIMPll'ATLARDAl'I 

Çobarun alta geçtiği üçüncü devre, 
Finlandiyalı hiç bir oyun yapamamıı, 
çünkü Çoban çok iyi kapanıyormuş. tası noktasına takip ederek birinci ta- ÇEKiLDi 

kımlar arasında yer ayrılmış ve her 
taraftan gelen mütevali hücumlara 
muvaffakiyetle mukabelede bulunmuş 
tur. 

Benim yetiştiğim ayaktaki son dev
rede ise Çoban oldukça canlı bir faali
yet gösteriyordu. Fakat bu da bir ne • 
tice vermedi. Müsabaka bittiği zaman 
hakemler ekseriyetle Çobanı hükmen 
galip ilan ettiler. 

YAŞAR - BORCIA <ltalyan) 
Akşamki ikinci güreıi Yaşar İtalyan 

rakibile yaptı. Şimdiye kadar hiç fena 
puvan almamış olduğundan en müsait 
vaziyette olan güreşçimizin bu müsa -
bakayı kazanması; ıampiyonluk neti -
cesi üzerinde mevki almasına meydan 
vereceğinden bu müsabakayı büyük 
bir heyecanla seyrediyorduk. 

iki rakip iki dakika kadar ayakta 
güreıtikten sonra, ani bir salto ya -
pan İtalyan Yatan altına aldı. Fakat 
bu vaziyet bir müddet devam ettiği hal
de iki Uıraf ta oyun yapamadıklarından 
hakem güreşe ayakta devam edilmesini 
istedi. Devrenin yansından sonrası a -
yakta bir itişme halinde geçti. 

Hakemler ekseriyetle berabere ka • 
ran vermişlerdi. Atılan kur'ada İtalyan 
alta düıtü. Yaıar üstte çok güzel ça -
Iıııyordu. Rakibini iki kere ters künde 
ile köprüye getirdi. Arka arkaya yap -
tığı bu iki canlı hamleyi bir üçüncü de
fa daha tekrar etti. İtalyan bu sefer 
kurtulamadı ve tuı oldu. 

iki gündür burada bulunan ve bu 

35 inci kilometrede Türk şampiyo
nu Talat, üçüncü ve Orhan on ikinci 
geliyordu. 

60 ıncı kilometrede Danimarkalı, 
İtalyan ve Felemenkli üç koşucudan 
mürekkep bir küme, elli metre avansla 
başta geliyor ve bu avansı arttırmak 
ic;in nevmidane bir gayret sarfediyor
du. 

Fakat bu gayret boşa gitti ve di
ğer koşucular kümeye yetiştiler ve a
vusta finişe iştirak etmek üzere otuz 
kişiden mürekkep bir küme geldi. 

Fransız şampiyonları Charpentier 
ile La Pebie, birinci ve ikinci geldiler. 
arkalanndan da İsviçreli ve Alman 
koşucuları da geldi. 

Talat, tekerlek tekerleğe geldiği 
halde onuncu oldu, çünkü arive çok sı
kı oldu. 

Talat yüz kilometreyi iki saat, 33 
dakika 6 saniyede katetmek suretiyle 
yeni bir Türkiye rekoru tesis etti. 

Şampiyonumuza gal;p gelenler, dün 
yanın en iyi amatörleri olmakla ma
ruf bulunan dokuz koşucudur. Bundan 
başka Talittan evvel geldikleri ka

Berlin, 11 (A.A.) - . Olimpiyattaki 
Peru heyeti oyunları kati surette h·rk 
etme:t kararını vermiştir. Heyet va
rın Parise hareket edec~ktir. 

Hatırlardadır ki Peru futbol takı. 
mı Avusturya futbol takımını yenmiş 
ve fakat bazı itirazlar yüzünd<'n A. 
vusturya - Peru maçının tekrar oy. 
nanıhnasına karar ,·erilmişti 

Peru takımı dün akşam sahada iS
batr vücut etmemiştir 

Yüzme müsabakaları 
Rerlin, 11 (A.A.) - 200 metre kur 

bağlama müsabakası final: (kadm1ar) 
birinci: Maşala (Japon), olimpi~:ı.t bi
rincsii, rekoru: 330,6110. ikinci: Ge· 
nenger (Almanya), 304,2110. 

Yüzme mfuiabakası: Birinci Gurup 
dömifinal: 400 metre serbest: (erkek
ler) bitinci: Uta (Japon), 4 dakika 48 
4110, ikinci: Flanagan (Amerika), 4 
dakika 54,9/ 10, üçüncü: Negami (Ja
pon), 4 dakika 55,4/10. 

İkinci grup dömifinal: Birinci: Ma· 
kino (Japon), ve Medica (Amerika), 
beraber ayni 4 dakika 42,2110 zama
nını yapmışlardır. 

Hipnotizma 
bul edilmiş olan iki Belçikalı ko
şucunun zamanları. tamamen Ta
litınkinin aynidir. Birincinin reali- ı---• 
ze ettiği zaman ise, 2 saat 33 dakika 1 
5 saniyedir. Yani yüz kilometrelik bir Dün ve Yarın Kitaplarındandır 
mesafeyi bir saniye eksik bir zamanda Fiyatı 100 kuruştur 
katetmiştir. ._ _____________ ...,. 

Orhan, on sekizinci gelmiş, Kirkor 
akıam tribünlerde yer almış olan Gala- ----·--------'-----------------

tasaray izcileri, salondaki bütün Tür~ •------.. 
ler, çılgın gibi bir sevinç içinde avaz a
vaz bağmyor, beşinci tura kilosunun 
en baı derecesinde mevki alarak hiç fe
na puvan almadan gelmit olan güreşçi
mizi alkışlıyorduk. Yaşarın kilosunda 
fena puvanı hiç olmıyan batka müaa • 
bık yoktu. 
· Yaıar bu mUaabakayı da, kaza veya 

tesadüfle değil, yanımızdaki ecnebi ga
zetecilerin de takdirini kazanan tam bir 
ahn teri hakkile kazanmıştı. 

Salondaki bütün fotoğrafçılar mil -
aabi~Clan sonra Yarffh resmlnl çe 
kfyorlardı. 

NURi - VIRTANEN (Finlandiya) 

Bn geceki Uçüncü güreşimizi, Nuri 
Finlandiyalı Virtanen'le yaptı. 

Nurinin rakibi, tıpkı bizim Yaıar gi
bi kendi sıkletinde hiç fena puvan al • 
madan ve yaptığı bütün müsabakaları 
tuıla kazanarak 5 inci tura gelmiı bir 

Ademi iktidar 
VE 

Bel. gevşek llğlne 
Karşı 

--...A1~~ 5 

iH Ti YARLICJI 
YOK ED~R 

adamdı. Tafsilat: Gaıata posta kutusu 1255 Hormob:n 
Bizim Nuri ise tasfiyeye uğramak --------------------------------

için ancak tek bir puvan istiyordu. 
Yani tasfiyeye uğramamak Nurinin 

bu .müsabakayı mutlaka tuşla kazan • 
masrna bağlı idi. 

Nuri bu vaziyeti bildiği için çok 
zorlu rakibine derhal oyun yapmak is
tedi. Fakat alta düttü. Rakibine oyun 
veriyor, güzel kapanıyordu, Birinci 
devre böyle bitti. Hakemler Finlandiya 
bya rey verdiler o da güreıe Nuri altta 
olarak ayni vaziyette devam etmek is
tedi. Nuri altta, rakibi üstte müsabaka
ya devam ediyordu. Nuri mütemadi -

olduğu yerde dona kaldı. Gözleri bü
yümüttü. Ağzı yarı yarıya açık bir 
halde ellerini a13ğı sarkıtmış, hiç tit
remiyen bakıılarını bu yeni görünene 
dikerek durmuıtu. 

Bu, on altı on yedi yaılannda gö -
rünen bir genç kızdı. Ellerinde paket -
ler vardı. Sağına soluna hiç bakma -
dan, hatti Azizi görmeden yürüdü. 
Kendisinden önce giren §ifmanca ada
mın koluna girdi. 

Aziz mırıldandı : 
- O ... Tıpkı o .... Fakat nasıl olur? 

Sonra onun arkasından koımak ve 
kollanndan tutarak yüzüne, gözlerinin 
içine bakmak ve haykırmak istedi: 

- Froylayn Pavla ! .. Siz burada ha!. 
Fakat nasıl oluyor bu? .. 

Kendisini onun cazibesine o kadar 
kaptırmıştı ki az daha sahiden bunu 
yapıyordu. 

Lakin o sırada genç kız Azizin ken
dilerine yol verdiğini anlamıı ve baıı
nı çevirerek: 

- TeıekkUr ederiz 1 .. 
Demitti. 

yen minder dışına kaçtığından ihtar al-f 
dı. Hakem de nihayet vaziyet hiç değiş
mediğinden oyun yapmaları için iki gü
reşçiyi ayağa kaldırdı. Fakat bu da hiç 
bir netice vermedi. 

Güreş tatsız bir itişme halinde bit· 
ti. Neticede hakemler çok tabii ve hak
lı bir kararla Finlandahyı galip ilan et
tiler. 

VAZiYETiMiZ 
Bu akşamki güreşlere de nihayet 

verilmişti. Yarın dömi final ve fi -
nal müsabakaları yapılacak ve şampi -

mişti. 

Çünkü bu iki kelime, almanca ola -
rak değil, güzel ve temiz bir tUrkçe ile 
söylenmişti. 

- Değilmiş! .. o değilmiş!... Fakat 
ne kadar benziyor!. Tıpkı o... Hatta 
bu daha güzel ... 

Aziz böyle düşünüyordu. 

Ge!'lç kızın arkasından baktı: Be -
yaz fanila kumaştan bir etek ve gene 
beyaz ipekten bir blliz giymişti. Ayak· 
larında alçak topuklu beyaz iskarpin -
!er v.:ırdı. Fakat Azizin gözlerini çeken 
ve kaf:ısile kalbini karıştıran taraf o -
nun bu sade ve kibar giyinişi değildi. 

Ba~'.<a taraflarıydı: Dalgalı kumral 
saçları, pembe beyaz ve her an gülüm
siyor gibi dıırao yüzü, koyu lacivert 
gözleri ve gii:>:el sesi... 

Pav!a ile bu gene kızın ayni sahıs 
o!madıkl:mna h;ç fÜphe yoktu. Hatta 
Pavla'vı tanıyalı bir yıl bile olmadığı 
halde hu f!enç k•zın hatırC'sı o.,clan çok 
d:lha Ö'1celere dof;ru bir kuyruklu yıl -
dtt P-ibi akıvor. kaynağına gidivordu. 

yon belli olacak. 
Biz bu müsabakalara ancak iki ele· 

mania i~tirak edeceğiz; Yaşar ve Ço • 
ban Mehmet. 

Yaşar malflm olduğu üzere hiç fena 
puvam bulunmadığından şampiyonlu • 
ğa namzet vaziyetindedir. 

Çobana gelince şampiyon olabilme
si ihtimali pek zayıftır. 'Uç fena puvanı 
vardır. Yapacağı iki güreşi tuşla kaza· 
nırsa iyı bir derece alacağı muhakkak • 
tır. 

1. M. A. 

Epeyce gerilere kadar aydınlanır gibi 
olan hatıraları biraz sislendi ve kendi 
kendine söylendi: 

- Hayır ... Yanılıyorum. Bu, pşıla • 
cak bir tesadüften başka bir ıey de • 
ğildir. 

Buna rağmen olduğu yerde duru • 
yor, gözden kaybedinceye kadar onla
ra bakmaktan kendisini alamıyordu. 

Orta yaşlı adam gaza bastı ve mo
törün gürültüsü duyuldu. Fakat oto • 
mobile üç dört adım yaklaşan iki genç 
kızdan biri ileriye doğru atıldı ve sea
lendi: 

- Güler f •• Güler!... Dur 1 •• 

- Dur, amca... Bak Belma ile Sel-
ma geliyorlar ... 

Orta yaşlı adam gazı kesti ve genç 
kızın gösterdiği tarafa baktı. İki genç 
kızı gülümsiyerek selamladı. 

Güler de arkadaşlarına elini uzat • 
mıştı. Son derece içten gelen ve bir 
manulyanın açılışını andıran bir gülüt
le: 

Aziz silkindi, deminki hayret ıim
cU bOsbUtUn artmıı. fakat onun birden
bire coımuı olan arzusuna da set çek-

Onun izini kovalamaya vakit kal • 
madı. Aziz, genç kızla orta yaşlı ada
mın kaldırımın kenarında duran biri 
spor otomobiline girdiklerini gördü. 

- Nerede böyle? Ben İzmire gidi • 
yorum. 

Dedi. 
( Arka.tt t1m') 
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Çanakkale sahil sıhhiye 
baştabipliğinden: 

merkezi " . eu~CiUNKU(§]... .: ~· 1 

. ~( ·~ ~;~OcılA~l ·. . Cinai 
' :.-.·: .; . : • ~-: ~·~,i. -~ ::_.:.,.:9 · ... · .. : . 

Bir kilosunun 
muhammen tut an Miktarı 

. Açık eksiltmeye koııulduğu evvelce ilan edilen Çanakkale sahl 
llk temmatı hh' k · k 1 · · · · ı 'k' · ·· k d sı ıye mer ezi ıs e es1nın tamırın e yapı an ı mcı muna asa a c 
----

5
- talip zuhur etmediğinden eksiltme 31 ağustos 1936 tarihinde p:1z 

1765 o 
lık suretile yapılacaktır. 

lSTANBUL - 18. Orkestra eserle-
ri (plak), 19. Haberler, 19,15. Hafü -------
paçalar ve türkçe operet ve film par- Sade yağ 90 kuruş 26150 
çaları, 20,30. Stüdyo orkestraları, Çorbalık pirinç 15 ,, 9075 ) 
21,30. Son haberler. P'I l k · • 47925 ) 

857 1 - Bedeli keşif (6343) lira ( 22) kuruştur. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansı- 1 av ı pırınç 

nm gazetelere mahsus havidis servisi Şeker 27 ,, 28150 571 
verilecektir. Yeşil sabun 20 ,, 29010 653 

• Çarş•mba Perıembe 
Takvım t2Ağustos I3Ağustos 
======:::ı24 C. Evel 25 C. Evet 
mı.o doğ'u§U 

Glln batışı 
Sabah namazı 
Oğle ntı.me.z:ı 

Odndl namazı 
Akşam namazı 

437 4 38 
19,42 19,42 
:1.30 3 30 

1219 1219 
16,19 [6,19 
19,42 19,42 
21,42 21.41 

Belediye hastaneler ve sair mü essesata lüzumu olan yukarda cin
si, miktarı, bir kilo5unun muhammen Hatları yazılı erzak ayrı ay· 
rı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamelerini istiyenler 
levazım müdürlüğündea parasız alabilirler. Eksiltme 20 ağustos 936 
perşembe günü saat 13 de daimi encümende yapılacaktır. istekli 
olanlar 2490 N. lı kanunda 1a2rlt vesik;ı. ve hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektupla· 
rım havi zarflarmı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daimi en· 

Yatın namazı 

Im.sak 2.21 2,23 
cümene vermelidirler. (B.) (193) 

Yılm geçen g1lnlert 
Yılm. kalan günleri 

221 222 
144 143 Senelik 

r ' 
Muhammen Muvakkat 

Dün ve Yarın 
kirası 

Tercüme Külliyatı Rumeli kavağında iskele caddesinde tabya kapısında 
11 metre murabbaı yol artığı . 12 

Bu kıymetli eserleri sonradan Büyükdere Maltız çarşısında 219 N. lı kahve karşı
güçlükle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı sında 225 M. murabbaı yol artığı. 
tavsiye ederiz. Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 N. lı kahve 

25 

·----------------ıkar§ISJnda 104 M. murı:ıbbaı arsa 10 
Büyükderede Büyükdere caddesin de 205 N. lı dükkan 

teminatı 

0,90 

1 88 

0,75 

Taksim Bahçesinde 

HALK 
OPERETi 

karşısında 85 M. murabbaı arsa. 15 0.13 

Bu akşam 21,45 dr 

FLORYA 

Büyük operet 
3 perde 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden iti haren 937 seneleri sonuna kadar 
ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmu~tur. Şartname le 
ri levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbuz veya ,mektubile beraber 24 ağustos 
936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır, 

. (B.) (261) 

EKMEK NARKI Bi: kilosuna 18 kuru§ fiat tahmin olunan Üsküdar belediye an-
İstanbul Belediyesinden: barında mevcut tahminen 4000 ki Jo kurtun satılır;ık üzere açık art-
Ağustosun 12 ci gününden iti· tırmaya konulmuftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 

haren birinci ekmek 11 kuruş 10 istekli olanlar 54 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
para, ikinci ekmek 10 buçuk ku- beraber 24 ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 
ruş, fırancala 16 kuruıtur. bulunmalıdır. (B.) (256) 

tstan.lml Üçüncü icra Mem.urluğun
daıı: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer ve tamamına yeminli ehli VU· 
kuf taraf mdan altı yüz kırk dört lira 
kıymet takdir edilen !stanbulda Yeni 
bahçede Arpaemini mahallesinde Ça
yır meydanı sokağında eski 9 müker
rer yeni 17 numaralı bahçeli bir evin 
tamamı açık arttırmaya konmuş olup 
14.9.936 tarihine tesadüf eden pazar
tf 3l günü saat on dörtten on altıya 
kadar dairemizde birinci arttrrması 
icra kılınacaktır. Arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulduğu takdirde mezkur gayri 

Ke§İf bedeli 23210 lira 68 kuruş olan İstanbul 11 inci ilk mek 
tepte }"apılacak tamirat ve ilaveler kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesini istiyenler 116 kuruş mukabi· 
linde levazım müdürlüğünden ala bilirler. Eksiltme 24 ağustos 936 
pazartesi günü saat ıs de daimi encümende yapılacaktır. Eksiltme
ye girmek istiyenler Nafia Vekaletinden almış oldukları müteahhit 
Iik vesikası ve 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ve 

sika ve 1741 liralık mu7akkat tem inat makbuz veya mektubile tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermelidir. (t) (252) 

Bir kilosunun menkul alıcısı üstünde bırakilacaktır. 
Aksi halde son arttıranın teahhüdli 
baki kalmak üzere arttırma on beş 

Cinsi muhGmmen fiatı 

gün müddetle uzatılarak 29.9.936 tari- -------
hine müsadif salı günü saat on dört- Süt 
ten oı;ı altıya. kadar yine dairemizde Bulgur 
yapılı:::.cak olan ikinci açık arttırmasm- w 

da dahi arttırma bedeli mukadder kıy- Y ogurt 
metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı Zeytiı~ yağı 
sumtte satış 2280 numaralı kanun ah- S d 
kamına tevfikan geri bırakılacaktır. 0 a 
.Arttırmaya girmek istiyenler mezkur Makarna 
gayri menkule takdir edilmiş olan kıy- Şehriye 
.metin yüzde yedi buçuğu nisbeti pey 
.~kçusı veya ulusal bir bankanın te- Patates 
minat mektubunu hamil bulunmaları Salça 
l.azımdır. Hakları tapu sicillerile sabit S w 

olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer ogan 
alakadarların ve irtüak hakkı sahiple· Kuru kayısı 
rinin ~u ha~larını ':'e J:ususile _f!"iz ve Kırmızı mercimek 
ma.:arıfe daır olan ıddıalarını ılan ta-
rihinden itibaren yirmi gün zarfında Kuru fasulye 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize Kuru bamya 
bildirmeleri l:izımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciller ile sabit olmıyan- Tuz 
lar satış bedelinin paylaşmasından ha- Yeşil mercimek 
riç ~alırlar. !"fezkfır gayri me~ku~ün Barbunye fas 1 • 
nc~ınden dogan ve satış netıcesıne h u yeıı 
değin birikmiş, tahakkuk edecek No ut 
olan vergi ve vakıf icaresi, tanzüiye Nişasta. 
ve tenviriyesinden mütevellit rüsum . 
satış bedelinden istüa kılınacağı ve Beyaz peynır 
evk_afa ait yirmi senelik taviz bedeli Kaşar peynir 
ile dellaliyc müşteriye ait bulunduğu z · d · 
ve d'aha fazla malOmat almak istiyen- eytı:ı anesı 
lerin 17.8.936 tarihinden itibaren her- Ekmek 
kesin görebilmesi için dairemizde aı;ık Reçel 
bulundurulacak olan arttırma şartna-
mesi ile 935/ 1709 numaralı dosyasın- Et 

13 
11 
18 
55 
8 

22 

9 
25 

6 
80 
16 
11 

100 
4,50 

17 
10 
11 
22 
25 
50 
30 
11 ,50 
62 
39 

100 

Miktarı 

2700 
700 

1440 
,4960 
1870 

6880 ) 
1870 ) 

47250 
1725 

27300 
500 
800 

13750 
205 

6090 
4480 
1800 
7320 
630 

6305 
1130 
6960 

29270 
2780 

10700 
1690 

tık teminatı 

27 
6 

19 
193 
25 

144 

319 
33 

123 
30 
10 

50 
50 
50 
50 

113 50 
15 50 
21 
57 
13 
60 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

10 
118 

52 
157 
252 50 
1-:!9 50 
313 
127 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia işleri şeraiti umum; ye. 

D - T esviyei türabiye; ıose ve kagir inşaatına dair fenni şa 
name. 

E - Hususi şartname. 

F - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, metraj cedveli. 
G - Proje, grafik 

İstiyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz İstanbulda İstanbul 
manı sahil sıhhiye merkezi Baştab ibliğirıden, Çanakk&.lede Çan 
kale sahil sihhiye merkezi Başta b ibli ğinden alabilirler 

3 - P~.zarlık 31 ağustos 1936 tarihine müsadif pazartesi git 
saat ıs de Çanakkale sahil sıhhiv e merkezi binasında yapılacaktı 

4 - Pazarlığa gir~hilmek için isteklilerin 476 lira muvakkat 
minat ver:nesi bundan başka bu gibi iş]eri yapabileceğine dair 
fia Müdürlüğünden vesika alması (298) 
--~~~--,,--~~~.....;...~~~~~~~-~~-~~-~---

M. M. Vekale'tinden: 
Gedikli erba, hazu lama mek teple:•ne talebe alınıyo!. 
l - Ankara Vt" Kon}'adaki GedikH Erbaş ha~ırlarr.a me1<f 

terinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı vegedikl: orta kısmır 6. sınıflarına 
5 sınıflı köy ilk n·ektep mezucları alınacaktır. 

ı - Bu mekt~p]er yat:xh ve parasızdır. Mektebe giriş ıa .. tlar· 
kerlik şube başkanJarrnd&n ö~reni lebilu. 

3 - YukardJlki şartları taşıvan ve gedi1ki erbaş obn•ya i~tekli •J 

köylü çocukiarınır en eeç 20 Eylul 936 tarihine kadc?.. meuıı:p old 
tarı aokerlik şubeteı"ine m~rac\\at etmiş ve evrakını tamemla.mıf 
mala;.""ı lazımdır. ( l 36) ( 4~49) 

Yozgat Valiliğinden: 
1 - Yerköy· Yoz~at yolu üzerinde yapuacak tamirat k1pal: ı 

usuliyle eksiltmey~ konmuf olup ketif bedeli (16319) lira (28) 
ruştuı· 

me. 

2 - Bu işe .ıit şarlr.ame ve evra~ ıunlardır: 
A - Eksiltn.e şartnamesi 
B - Mukavt>J~ projesi 
C - BayındP'lık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyeıi tural,iye şose ve kagir inşaata ait fenni şart 

E - Ocak ve yolun vaziv~tini gösteıir grafik. 
F - T ahlHi ~ivat ve rayiç 

J. - Keşif v~ keşif hülasası. 
h - Hususi şartnnme. 

Bu evrak Ankara ve Y OZiat Nafi~. müdürlükle~inde bedelsi 
larak görülebilir. 

:~ - Eksiltmt.. 17 8 1! 936 pazartesi günü saat 14 de vilayet 
cüme:ı odasında ktapaL ;ı;c.k f u.-uliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gire-hilm~k için % 7,5 hesabiyle (1223) 
(95) kuruş muvak~C\t t 0 m,nat 'eri1 mesi Bayındırlık Hakanlığının 
Jiyetioi haiz bufu.1ması Ticuet Odasında kayıtlı bulunduğuna dair 
sika ibrazı şarttır 

5 - Teklif m!:!ktupları üçünci.i mad~edeki saatten bir saat ev'1 
ne kadar encümen odaımda eksiltme komisyonu re ıa\iğiı.e mak 
muk.ıhilinde veri~eC'ektir VHayet enciimeni namrııa ~ön~eril 
teklit mektupları muayyer. saate kada~ gelmiş olmt11sı ve dı• za 

rın mühür mumu ile kapatılmış oiması .cabeaer. Po\'..tada t.1lan g 

meler kabul edilcıez. (J 10) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonunda 

1 - Erat için (3~00) metre kaupt.uk, (19200) ruetre kışhY. 
biselik kumaş aşağtda ~·aıdı gun ve saatte kapalı zarfla satın a 
caktır. 

~ - Kaputluğa (99120) ura kıymd biçilmiş, ilk leminah (6 
lira, ~artname bedeH ( 490) k!lruf , kışlık için de ( 50880) liı" kıt 
biçilmiş, ilk temİndtl (3794) Era, şartname bedeli (255) k-uru 
Şartname komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teıninat ve şartnamede 'ı/ 

vesikalar içinde bulunacak mektuplarını eksiltmeder; bir saat e 
komisyona vermiş olmaları. (50) 

da mevcut ve mezkur gayri menkulün Tere yağı 
evsaf, mesaha vesairesini gösterri va- İ 'k 
ziyet ve takdiri kıymet raporunu gö- rmı 
rüp anlıyabilecekleri ilan olunur. Pirinç unu 

18 
22 

240 
3460 

Kaputluk kuma,. 13 - 8 - 1936 perşembe giinii sa.at ıt. 
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ENEIT 
Dün ve Yarın neşriyatındandır 

Fiyatı 100 kuru~tur. 

•Kuru erik 

!
Un 
Kuru üzüm 
Yumurta 

g 

55 
16 
20 

2 

200 
1490 
6630 
8770 

tanesi 186300 

ı 50 
61 
80 

132 
279 

50 

50 
Beledi e hastaneler ve sair müesaesat için yukarda dnsi miktar-

ları ve bir kilosunun muhammen fi:-ı\tları yazılı olan yiyecek ayrı 
rı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazım müdür!ii 
de görülür. İstekli olanlar 2490 N. h kanunda yazılı vesika v 
zalarında gösterilen mu-vakkat tem inat makbuz veya mektubile b 
ber 20 ağustos 1936 perıembe günü saat 14 de daim! encüJ1le 
bulunm:ıhdır. (B.). (192) 



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu ilanları 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli (3ıOOO) lira o:an yukarda cinsi yazılı mal 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komiıyonun· 
ca 28 eylül ı936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de k~palı zarf He 
ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) kurut mukabilinde 
)[omisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) lirayı havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
aaikle mezkiir gün ve taatte komisyona müracaatları. (190) 

24 : 26 : 28 : 30 temmuz 1936 günlerinde gazetenizde netredilmi• 
olan muhtelif cins egeler ve muhtelif cinı makkaplar hakkındaki 
ilanların hükmü yoktur. Şartnamelerinde değitiklik vardır. Yeniden 
ilin edilmiıtir. (222) 

Muhtelif • 
cıns makkaplar 

T nhmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal
zeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun· 
~ 30 eylül ı936 tarihinde çarşamba güuü saat 15 te ka;>alı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olar<:.k komisyondan verilir. Tll· 
liplerln muvakkat teminat olan (1290) l i rayı havi teklif mektupları· 
ııı mezkur günde saat 14 e kadr.r Komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin d~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ma ddelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(223) 

Muhtelif cins eğeler 
Tahmin edilen bedeli (1103ı) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal 

lenıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonun· 
Ca 29 eylül ı936 tarihinde sah günü saat ıs te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
l'İn muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruıu havi teklif mek 
luplarını mezkur günde aaal 14 e kadar komisyona varmekri ve 
lrendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek: veta 
İkle mezkur gün ve saatte kom!ay ona müracaatları. (221) 

4000 kilo sarı sabunlu kösele 
1000 ,, ,, Vakıtı 

250 ,, Şaph deri 
250 ,, Salmastralık şaplı kösele 

l 000 ,, ,, Kromlu kösele 
Tahmin edilen bedeli (15500) lira olan yukanda miktan Te cinıl 

Yazılı malzeme Askeri Fabr~kalar Umum Müdürlüğü Stt.tınalma Ko
ltıisyonunca 1 eylül 1936 tarihinde sah günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Ta1ıplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kuru,u havi 
teklif mektuplarını meı.kur günd!! saat 14 e kadar komisyona ver· 
ltıeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad · 
delerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte komisyona müracaatlan. 

(224) 

Devlet Demiryolları ve Limonları işletme 
. ' ... . ... 

Umum idaresi ilanları · . 

Muhammen i,edeller\yle miktar ve vasıfları aşağıd~ yazılı (6) 
hrup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üze"e 17 - 8 -- 36 
kzarteıi günü saat 10 da Haydarpaıada gar binaıı dıahi~inJeki 1 in 
ti iıletme komisyonu tarsıf ındnn açık eksiltme ile ıat,n alınacalctır. 

Jıtoklilerin mıılzeme bizaiarın da yazılı muvakkat teminet il:- ka 
llunuıa tayin ettiğ" vesikaları ve kanu."lun 4 üncü maddesi mu~ibin· 
~ ite girmeye manii kam:.ni bulunmadığına dair beyanname vermel~· 
ti lazımdır. 

Bu ite ait ta:-tnamele: Haydarpa!a~a l inci iıhtme kc.misyonu 
la.raf hıdan paraıı:r: olarak verilmektedir. 

1 - 5000 M. harici çift telefon kab~oıu muhammen bedeli 650 B· 
!'• va muvakkat •eminab 48 'ira 75 kuruıtur. 

2 - 100 M. pirinç çubuk 40 m / m muhammen bedeli 584 Iha ve 
lbuvakkat teminat' 43 lira 80 kuruştur. 

3 - ı0.000 kg gö~ tatı muhammen bedeli 1235 lira vt muvak· 
~\teminatı 92 lir~ 65 kun1ştur. 

4-10.000 kv tuı nıhu muhamıne:ı bedeli 125J lira ve muvak· 
lc.t temi nalı 93 lir~ 75 kuruıtur. 

5 - 450 kg. trikforPtilen muhammen bedeli 180 lira v~ muvak· 
kat t~nıinatı ı3 lir~ 50 kuruştur. 

6 - 500 kg. e.di ve 50 kg. ıaf amor.yak muhanırnen be~eli 220 
lir. ve muvakkat !f"mi:ıat. 16 iira 50 kuruıtur. (80) 

Müteahhidince temin ed:lemediği cihetle mukavelesi feshediler. 
l3Q tane büyük ve 3 tane küçük vagon muşambası 22 eylül 936 sal 
tlinü açık eksiltme yolu ile Ankırada idare binasında satın alına 
~ır. Muhammen bedeli 11880 liradır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanunuı 
~tin E:ttiği vesikalar ve resmi gazetenin 7 - 5 - 936 T 3297 No. h 
::-hasında intiıar etmiı olan talimantame dairesinde alınmıt vesi 
l. ile birlikte aynı gün saat 15,3C da Malzeme dairesi dokuzunct 
"'erk. Komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe ait ıart 
~eler Haydarpapda Tese!lüm ve Sevk tefliğinden, Ankaradl' 
°'lzeme dairesinden parasız olarak dağıblmaktadır. .(242) 

7 - KURUN 12 ACUSTOS 193G !!!!!!!!!!! 

l~15_s~8_ta~_:_~_1 Ko_~_-0_.y:_:_!_:nı_0~_1ğı_ı 111n ;nmrmm~ MM llt1W*WiMI 
Urdu sıhhi ıht:)acı Cilan 17 ka· ı - Şartnameıi mucibince 2850 lira muhammen bedelli ıekiz 

lem malzeme 24 - 9 - 936 per yüz bin beyaz zarf 25 - 8 - 936 salı ıünü ıaat 15 de açık eksiltme 
ıembe günü ıaat 14 d'! açık ekıilt- ıuretile satın alınacaktır. 
me ile satın alınacaklar Mubam· 2 - Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere ıs bin adet 
men tutarı 2194 liradır. Şartnamesi kurtun kalemi yazısını ıilmeğe ma hıuı liıtik 28 - 8 - 936 aalı 
her ıün komisyoncmuzJı.. gfüüle günü ı.aat ı6 da pazarlıkla satın alına~aktır. 
bil i ısteklilerin 1 65 liralık ilkte 3 - lıteklilerin parasız prtna meleri almak için her gün ve ek• 
mi.na.t makbuz v~ya m'!ktuplariyle ıiltme için de tayin olunan ıün ve saatlerde 7o 7,5 muvakkat güven• 
bi,..likte belli gün ve aaıı.tt! FındıJr me parasile birlikte Kabalafta Levazım ve mühayaat ıubeıindeld 
bda ıatın alma ·~omiıyonuna gel· alım, ıatım koıııiıyonuna müracaatları. (233) 
meieri. (62) (13"'ı) 

70 kilo ıerit haiinde çelik ıaç 60X0,20 M; M 
50 ,, ,, ,, ,, ,, 11sx o,20 ,, 
60 ,, ,, " ,, ,, 95 x 0,20 ,, 

• • • 
Ordu ııhhi ihtıyacı '>laL 8 kaleır 

malzeme 24 EyluJ 936 .,er~embf 75 SSX O 20 . ,, ,, " ,, " , ,, 
güni.i ıaat 14,30 da açık ekaıltme Yukarıda mikdariarı ve eb'adı yazılı çelik saç levhalar nu~un• 
ile satın alınacakt.r. Muhammeıı ıi mucibince 24 - 8 - 936 tarihine rastlıyan pazartesi ıünü saat 
tuta-:ı 2395 lirr.dır. Şa.--tnameai heı 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin nümuneıini görmek 
gün k?mi_ıyonum~zda ~örüle~ilir üzere her ıün ve pazarlık için de tayin olunan ıün ve ıaatte % 7,5 
lsteklılerın 180 l1ralık ıtk temınat ıüvenme paralarile birlikte Kabat aşta inhisarlar Levazım ve Müba· 
makbuz veya mektuptariyle bera· yaat ıubeıindeki Ahm Komis"onu '1& müracaatları. (125) 
ber l,,elli gün ve saatte F.ndıkhda 
Komutanlık ıatm alma komiıyo· 1 - Şartnameıi mucibine~ (15.000) Hra muhammen bedelli. be· 
nuna gelmeleri. (63) (137) heri (3500) litre hacminde (4) adet kaynak imbili kapalı zarfla 

• • • ekailtmeye konulmuttur 
2 Ek.l·ıtme 29 JX 936 tarihine rastlıyan pazartesi günii 

Ordu ııhhi ihtiyacı olan 14 ka• ll d K b' -L -
•• •t e a a•••ta evazım ve mübe.yaat •ubesinde alını aatnn lem iıpenciyari malzeme.i 24 Ey· - . ~ s 

1 .. 1 ..ı36 L"" .. •• t 15 d komııyonunda yapılacakbr. .. 
u ., perıemue runu a.a ~ 3 Ş l ·· ·· b d 1 ktır 

·h l · k k .1 ·ı d k - artname er paraıız ıozu geçen fU e en a ınaca • 
ı a eıı açı e ıı tme ı e yap aca Ek •1 • k . · 1 • .. b" h fta ı f. & .. 

M h 2852 1
• 4 - 11 tmeye gırme ıstlyen erın asgarı ır a evve ıa ... m 

tır. u ammen tutarı ıra· ki.fi • • M k" f b "k 1 b . l • k ·ıtm d d Ş . h .. ko . te ı erını üı ırat a rı a ar ıu emn:e verme erı ve e ıı e en 
ır. adrtna~~~1

1 ~I~ gunl kmı·ı'!IJ~ evvel tekliflerinin kabulüne dair behemehal veıika almaları lazım
numuz a goru et'ı ır. ste ı erın 

214 !iralık ilk teminat mı.kbuz ye· dır. 
5 - Muvakkat teminat paraıı (1.ı25) liradır. ya mektuplariyle ~eraber belli ıün 
6 - İıteklilerin yukarda tayin olunan günde tam saat 1 O a Jca,. ve saatte Fındıki.da Komutanlılr 

dar eksiltmeye girebilmesi için llz ım gelen vesikalarla b~rlikte kapaıatmalma komisy<Jnuna gelmeleri. 
lı zarfları sözü geçen komiıyon reisine teslim etmeleri linmdır. 

(64) (138) (283) 
• • • 

Çatalca Mat. Mv. Entmm ihtiya. Ziraat ·Vekaleti satınalma 
cı olan on bir bin kilo ade yajma 

verilen fiat makamca pahalı t&üJ. komisyonundan: 
d::x:;..den tekrar 1--1• Drfla 25/ 

uauu ....,_ . Ankara etlik -~ merkez aerom binasının tadil ve iliveıi İIP 
8/~936 alı ıünü aaat 15,30 da ihll- patı kapalı zarf usuliyle ekıiltmrye konulmut ketif bedeli 196ı 1 li• 
leaı yap~cakbr. M~~ tutan ra 32 kurutlur• lhaleai 17 -8- 936 pazarerte.i ıün.ü ıut 15 tedir. 
~8800) lıra olup. ilk t~ın~~-66? Umumi ve hususi tartname ile ketif varakası bedelıizdir. Planım 
liradır. ~ame.ı her sun ıöriiJebi- s3rmeJc •• =shaHen ~tllikat yap...ıc ••fasla iahat al~ ist:,. .. 
Br. lsteklill!:rm Uk t~t mektup talipler her ıün içio laboratuvarlar müdürlüiüne müracu.t edebilir 
veya makbuzlariyle beraber belli gün l 

'hal • de b" er. ve ı e saatin n en az ır aaat 
Muvakkat teminatı (1470) lira 85 kurut olup banka mektuba 

veya vezne makbunı ve kanunun tayin etti fi vesika lariyle tekliflr 
rinin ihaleden bir ıaat evveline ka dar .,ekllet ıatın alına komia.yoa 
reiıliğine vermeleri ve ihale saatin de kt'miıyonda hazır ~lunmaıan. 

evveline kadar teklif mektuplarmı 
Fmdddıda Komutanlık Mbmlma 
komisyonuna vermeleri. (215) 

• • • (32) 
KomutanhkbRlikleri ihtlyaa o-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;. 

lan 2135 ton levamarin kömürünün 1 ~ 
25/ 8/ 1936 salı günü aaat 15 de ka· 

1 pah zarfla İhaleli yapılacaktır. Mu- _ 
hammen tutan 28288 lira 75 kuruf' Çubukluda Vakıt çayır ve kahveciliği 3 ıene müddetıe kiraya 
tur. Dk teminatı 2121 lira 66 kurut verilrrek üzere açık arttmnaya çıkarılmıthr. ihalesi 15- 8- 936 cır 
tur. Şartname ve evsafı her gün ko- marteıi günü ıaat 10 dadır. lıteklilerin Kadıköy Vakıflar müdürlü. 
misyonda görülebileceği gibi 142 lüne müracaatlan. (162) 
kunıt mukabilinde de alınabilir. L. 
teklilerin belli ıün ve ihale aaatin
den en az bir aaat evveline bdar ille 
teminat mektup veya makbuzlariy~ 
2490 aayıh kanunun 2, 3 üncü ma6 

Na.fia V ekileti 
Sular Umum Müdürlüğünden~ 

delerindeki vesailde birlikte teklif 17 Ağustos 1936 tarihine rast hyan pazartesi günü saat 15 de Ar 
mektuplarını Fmclıldacla Satmalma karada Nafia Veklleti binasında Sular Umum Müdaılüiü oduında 
komisyonu batkanhima vermeleri. ıu ekıiltme komiıy~nunda "138598,, lira ''6,, kurut keıif bedelli küçük 

(212) Mendereı iılah ameliyr.tı sahaıın da yapılacak dokuz adet hetonar-
• • • me köprü inıaab kapalı zarf usuli yle eksiltmeye konulmuttur. 

Cümüı ıuyu hastahaneai için Mukavele projesi, ıartname ve iD§&&t projeleriyle buna müt• 
350 ton Komutanlık karargahı ferri diğer evrak (6) !ira (93) kurut bedel mukabilinde Sulu Umum 
için 50 ton ki hepsi 400 ton kok Müdürlüjünden v~rilecckt;r. 
kömürü satın ahnacaktır. ihalesi Muvakkat teminat (~179) lira (93) kunıttur. lıtek:ilerin tddif 
26 - 8 - '936 çartamh'a günü mektuplarını ve 2490 ıa)'ılı kanun da yazılı vesikalarla beraber rer 
saat 14 de kapalı zarfla yapıla· mi gazetenin 7 Mayıı 1936 tL·ih ve 3295 sayılı nÜlbaıuıda intip.r 
caktır. Muhammen tutarı 7200 etmit olan talimatname mucibince Vekaletten aldıkları müteahhitlik 
liradır. Şartnamesi her gün Ko- veıikaıiyle en aıaiı elli bin liralık betonarme köprü yapmıt oldukJarr 
misyonumuzda görülebilir. 540 li· na dair fOH ve kbprüler reiıliiin den aldıkları veaikayı 17 Aiuıtoı 
rabk ilk teminat makbuz veya 1936 pazartesi günü aaat (14) de kadar Nafia Vekaleti Su ekailtme 
mektuplarile beraber 2490 ıayılı komiıyonu batkanhlına ,·ermeleri lazmıdır. (29) 

kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ilialeıi yapılacaktır. Muhammen 7000 kilo mete kömürü aabn alı
vesaikle beraber ihaleden en az tutarı 1600 liradır. Şartnamesi nacaktır. lhaleıi açık ekailtme ile 
bir ıaat evveline kadar teklif mek· her ıün komiıyonumuzda görüle- 26 ~ 936 çarıamba günü ıaat 
tuplarını Fındıklıda komutanlık bilir. lıteklilerin 120 lir'llık ilk ıs de yaılacaktır. Muhammen 
ıabn alma komiıyonuna vermele teminat makbuz veya mektupla tutarı 245 liradır. Şartnamesi her 
n. <225> rile beraber belli günde vakti mu- gün komiıyonumuzds ıörülebilit. 

• • • ayyeninde Fındıkltda komutanlık isteklilerin 19 lirahk teminat mak-
Gümüt ıuyu hastahaneı_i ibti ıatın alma komiıyonuna gelme!e- buz eya mektuplarile beraber iha-

yacı olan 100 ton kmple kömürü ri. (226) le günü vakti muayyeninde Fın-
28 - 8 - 1936 çal'f&Jl'lba günü • • • dıklıda komutanlık sabn alma k0e 
saat 14,30 da açık ebiltme ile Gümüt ıuyu bastahaneıi için miıyonuna ıelmeleri. (227) 
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YAZI VE YONETIM YER/: 
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----•_... Sigorta Tekniğinin modern esasları Uzerlne kurulmuş yeni bir müessese: -....----~-. 

ONİM Ü 
iG • 

1 

Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

.. lllllllil ....................................................................... , .................. ı 
~ 

İstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: Harbiyede •• 1 - Jandarma dikim evi ıçin satın &ılınacak olato ve atağıda mikdar, tahmin bedelleri ve ak güven• 
meler~ yazılı bulur:..an altı lalem malzeme açık ekıiltmeye koııulmu~tur. 

2 - Eksiltme 20/ 8 / 936 per§embe ıı.at on bette Gedikpa,ada janaarm~ dikimevi b~nasmdal;i komis
yonumuzda yapılac:aktTr. Şart .kağıdı her gün komisyonumuzda görülebilir. bahçesinde 

S - Eksiltmeye koı.ulan malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi, bir veya birkaç kaleminin 
ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 

Me wcut projirama ltAveten 

M lik 1 4 - lsteklile!"İD eks\!tecekleri kalen1lere ait ilk teminat vezne makbuzu·veya banka kefalet mek 
tubiy:e kaııundıa.. yazılı aa~ı belgeleri de beraber belli gün ve saatte komisy~numuza gelmele!İ. (95) Revüsü başlamışttr. 

Malzeme iımi Mikciarı Olçüıii Beht-rine tah. Tutan ilk güvenmeıi 
1 Fiyatlarda tenzlUU yapılmıştır, hariçten 

Orta mat halkalı düğme 126882 Adec! 0.7C 888,17 66,67 meze kabul edlllr. Te eton: 49091 
Küçük mat halkalı düğme 29932 ,, 0,60 179,59 13.50 
Küçük kopça 41460 Çift 0,20 82,92 6,24 
Çinko düğme 306273 Aded 0,13 398,15 30.00 

içi'1 Pantalon tokan 33914 ,, 0,60 203,48 15.30 Sınai Kimya Mühendisliği Tahsili 
ALMANYAYA TALEBE 

GÖNDERiLECEKTiR 
Silindirlenmit karıaviçe. 520 Metre 30,00 156,00 . 11. 70 

lstanbul Şubesinden 
Fen Fakültesinde imtihana 

olan namzetler için 

• • 
gırmış 

10 Aiustos 1936 pazartesi günü Üniversite Fen Fakültesi 

konferans salonunda vukubulan imtihanı yapmıt olan namz~t~ 

!erin Ağustosun 13 üncü per~enm!>e günü sabahı saat sekiz 

bnçünka aynı salonda bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan 
obınur. (308) 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden 

Siyasal Bilgiler okuluna girme şartları: 
Okula namzet kaydına 17 ağustosta baılanacaktır. 
Girmek için liseyi hitirmiı ve olgunluk imtihanını vermit olmak 

lazımdır. Bu tartı haiz olanlardan yapılacak müsabaka imtihanın 
"da muvaffak olanlar parasız yatılı olarak alınacaktır. Namzet kay 
tlı lıtanbulda Yıldızda Siyasal Bil ıgiler okulunda, Ankarada Siya· 
ıal Bilgiler okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretile Dil 
l'arih Fakültesinde yapılır. Müsabaka imtihanı aynı :a.amanda hem 
lstanbulda, hem Anl:arada yapılacaktır. Kaydolunmak ve fazla ma 
lumat almak için 17 ağustostan itibaren her pazartesi ve per§embe 
günleri saat on be§ buçuğa kadar lstanbulda okula, Ankarada Dil 
Tarih Fakültesine müracaat edilmesi. (231) 

Nafia Vekiletinden: 

1908,31 

---Dr. lhaan SaD\İ ---
~kstlrUk şurubu 

Oksöriik H ntfeı dırbtı botmıeı 
n kınmıt öksürükleri • için pek te
sirli iltçur. Her eennede ve ~cz:a 

depolarında bulunur. 

KAYIP ARANIYOR 
Kaatamonuda. Kavukçu of.ullann . 

dan Hacı bdullali of Iu · .tbrabimin of • 
lu Sadık iımini hatırlıyamadığı teyze 
zadeaioi aramaktadır. . 

.Ya kendisinin veyahut k~ndisini bi· 
tenlerin istanbulda Takıimd~ Yeniıe · 
bir Gölba§ı sokağında 28 numarada B. 
Sadİga insaniyet namına bildirmeler· 
rica olunur. 

.. ZAY! MOHüR . 
Tekaüt maaşımı almakta. olduğum 

tatbik mühürilmü kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü ol-

urkiy k r r k 1 
.n • 

' 

1 

Fabrikalarımızda bir sene stAJ yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklarııı 
ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika iılerinde çalı§maya müsait 
iki ili üç lise mezunu her sene aınai kimya mühendisliği tahsil: 
içın Almanyaya gönderilecektir. • 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Alman yay~ 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihap edilecektir. 

·isteklilerin 1 Eylul 1936 tarihine kadar aıağıdaki vesikalar• 
Eaki§ehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlü 
ğüne göndermeleri lazımdır. 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu 
3. Mektep ıehadetnamesi musaddak suretı 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9 X 12 eb'admda 3 boy fotoğrafı. 

--------~ madığını ilan ederim. ----------------------------

Kadıköy Yel.değirmeni Kırkcıhve 1 b ı v ı • 1 • • d 8~= !~~~ı;:;ı~=~:ei:a:{a stan u a 1 ıg'"' ın en : 
Hakkı 

(V. No. 17653) s rabzon - Ağrı transit yolunun c.rzurum vila.-eti dahilindeki 
__ K_ad_ı_köy-.. ~l-kı.-.n-cı-. _S...,.ulh--H':"'"u-:-ku-k~.-M-a-h- Erzurum - Kop kıımı;.ıın 0-7-000 dan 14+ 031 inci kilometre:ıine k•~ 
kemuinden: dar olan kısımlardaki fOSE; inıaatiyle bu )olun 38 ine. kilometresinde 

Feneryolu Bağdat caddesi Gazi Ah- k' K b k k"' .. .. E A ~ l E d itİ' 
met Muhtar paşanın konağında mu- ı aıa ı~ı ~p:~s~ ve rzu~re - grı yo unun .rzurum an i 
kim iken halen ikametgahı meçhul haren 82-:-350 ıncı kılometresıne kadaı olan muhtehf mahslledek 
olan Ko.n~aıı Sarı yüzbaşı .oğulların- §Ole intaatı ile bu yolun 46+832 nci kilometresindek: . Baditvan "~ 
dan Safıgul kocaaı Taşçı Alı Rı?Aya: 25 . . k"l . k. U 80 , 0 . . . . 

1 
· dek1 

Karınız Kadıköy Hasanpaşa mahal- 40-:-7 ıncı ı o:r.etreıınde ı gum ve ...- 71 ıncı-ıu ometresın 
lesi lsmail Hakkı B. S. oturan SafigÜl Zars köprüleriyle şose intaatı ilanlarındaki noksanlık do,ay.siyle ye' 
tarafından aleyhinize sulh teşebbüsü 'd k ·ı k l 
davası ikame edilmiştir. Muhakeme nı en e sı tmeye onu m'-ttur 
gunu olan 28.8.936 cuma gUnU saat 1) Bu itlerin bedeli keıfi yüz elli be§ bin lira .:tört 1..-uru~. 
10 da Kadıköyünde Sulh hak~liği 2) - Bu iıe ait ıartname ve evrakı fenniye şuDlardır: • 
huzurunda. hazır bulunmanız aksı tak- . . · )erJ 
dirde H. u. M. K. 497 inci maddesi A.) Eksıltme şartr..amesı B mukave!~name, C Ba~ındıt1.k 1 ~ ·f 
mucibince sulh teşebbüsünün akame- genel tartnamesi, F hususi ve fenni ıartname, F tahHli fiyat ve ket• 

J\fyon - Antalya hattının Bur dur - Antalya arasında Barutlu· tine karar verileceği tebliğ (~~~~r. - hülaaa cetvelleri ve tose ve kum taş gıafik ve mesde cedveli. d l 
6el - Korucuk - Bayatbedemle si - Burhanboğazı - Yenicekah- İstekliler bu ıartnamt-leri ve evrakı fenniyeyi i75 kurut be el 
ve istikameti takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlu-

930 
~yt MAKBTU' k' UZ . . mukabilinde Erzwum Naf ~a müdürlüğünden alabilirler; ve fstaa1'bıJ 

bel Y . k h d 1 2 8 19 senesmde r ıye cumurıyetı A k N f" "'d" 1 . .. d ·1 .. h - b·ı:r)et• - enıce a ve arası etü ün ün yapı ması 4 - - 36 pa- Moskova baş koMOlosluğuna namıma ve n ara a ıa mu ur erıne gon erı erı nus alarm~a okuya J ti 
zartesi günü saat on beıte Nafia Vekaleti Demiryollar lntaat dftire- emanet olarak bıraktığım 71354 nu- 3) Eksiltme 21 8.19~6 cuma günü saat 16 da Erzurum viJıye 
sindeki münakasa Komisyonunda pazarlığa konulmuttur. ı:ıaralı ~6~. rubleli_!< makbuzu .zayi et- Nafia dairesinde yapıle.caktır. 

tun yenısını alacagımdan zayı mak- . . 
1 - Bu itin muhammen bedeli 10,000 ve muvakkat teminatı 750 buzun hükmü yoktur. 4) Ekaıltme kapat 2uf usuhyle olacaktır. ., 

liradır. Fatih ~ekerci ~nında 1 numa- 5) Eksiltmeve girebilmek için dokuz bin liralı1' muvakkat ~eJJJl 
2 M k . d f • 1-- 1 rada .Alı Rıza ·ı . .h d b k T" Od . h . olııP - u avele projesı, etu e nni 1artname11, ve eıui tme ıart· ı..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nat verı mesı ve un e.n a§ a ıcaret ası vesık:..ıını aız 

namesinden mürekkep bir takmıpazarlık münakasa evrakı 50 lfu- KURUN Doktoru göstermesi lazımdır bit 
ruı mukabilinde Demiryollar ln,aat dairesinden verilmektedir. ô) Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede y~zılr ıa~~t~n·· Je' 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ib~azma mecbur · Necaeddin Afasagıın saat f!vveline kada" Erzurum vilayeti Nafia müdür!ilğüce goturll ., 
oldukları evrak ve vesikalarla 7 - 5 - 1936 tarih ve 3297 No. lu reı- Her gun" 16,30 dan 20 ye kadar rek eıc:siltme komJ:Jyonu rt:İsliğine makbuz mukabili~cl~ veritecektı .. ; 

't ,,, 
mt ceridede ilan edilen talimatnameye göre (bilfunum nıt.fia itleri· Li.lelide Tayyare apartımanlarm· Posta ile gönderiien mektupların nihayet üçüncü m.llJde~e ya:th tıl .. 
ni) veya (Demiryollar inıaat itlerini) ve yahut bu gibi (etüd ve ha da daire 2 numara 3 de hastalan- ate kadar gelmit u!ma11 ve dıı zarfın mahür mumu ile iyiccı kaPş 
rİta itlerini) yapabileceklerine dair Nafrta Vekaletinden verilmi~ nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 mıt olması lazım o rr. Postada olacak gecikmeler kabn~ edilm~•· tt1J'/, 

hh den 20 ye kadar muayene parasız- 31-"' 
mütea itlik vesikasını ibraz eaenler girebilecekler. 7) Ekıiltmey~ girebilmek için isteklHerin reımt gazetenin . de" 

4 - Bu ite talip oianların 24/ 8/ 1936 tarihinde saat on beıte dır. ıayılı nüshasında cd~an talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletı.~ı ıoJ" 
Demiryollar inıaat d~iresindeki münakasa komisyonunda hazır bu- Sahibi: ASIM us_ VAKiT Matbaası istihsal edilmit yol müteahhit ehliyet vesikasını ha!ı: olıı:ala.rı ıaı 
lunmalan ilan olunur. '259) (152) Ncgriyat Direktörll: Refik A. SevcncD dır. (103) -


