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Ordumuzun Büyük Geçit ·Resmi 

Turizm ve 
ucuzluk 

1\ emleketimizde Turizm hareke
tini nasıl teşvik edebiliriz? Bu 
mevzu etrafında. bir çok sözler 

söyleniyor; bir takım idari tedbirler 
alınıyor. Gene bu maksatladır ki ls
tanbulda kırk gUn kırk gece sürecek o
lan festival tertip edildi. 

Büyük harpten evvel ve harp iç~n· 
de İsviçre sadece turizm hareketile 
geçinen bir memleket haline gelmişti. 
Büyük harpten sonra da bir kaç yıl 
turizm faaliyeti o derecede arttı ki 
bundan mütevellit kazançlarla bu 
memleketin en yüksek dağ tepelerinde 
bile mükemmel oteller yapıldı. Fakat 
lsvlçrede böyle geniş mikyasta inki
şaf eden turizm hareketi sekiz. on yıl-
1anberi durmuş gibidir. Onun için §İm 
Jl bu memlek~tte otellerin, pansiyon· 
larm çotu botnboftur. Battl ~tr kı
sım otellerin kapıları tamamen kapan
mıştır. 

İsviçreliler gene turizm hareketini 
teşvik etmek için türlü tedbirler ah· 
Yorlar. Mesela dışanaan gelecek olan 
seyyahlara kırk beş İsviçre frangı ya
ni takriben yirmi, yirmi bir Türk lira
sı mukabilinde verilen bir karne ile 
lsviçrenin şimendiferlerinde, tramvay
larında, göllerde işliyen vapurlarında, 
dağlara çıkan ve inen vasıtalarında 
sekiz gün biletsiz serbestçe seyahat 
etmek hakkı veriliyor. Bununla bera
ber bu tedbirlerin kiüi derecede mUes
air olduğu görülemiyor. Çünkü bir ke
re umumi buhran sebebile dünya yU
Zilnde turizm hareketi çok azalmıştır. 

Sonra sayısı eskisine nisbetle azalan 
seyyahları her memleket kendisine 
çekmek için turizm hareketine karşı 
kolaylık göstermekte milletlerarası 
rekabetler başlamıştır. Nitekim Al
ınanlar da altı gUn Almanyada otura
cak ve gezecek olan ecnebi seyyahlar 
için §İmendif er ücretlerinden yüzde 
Yetmi§ tenzilat yapmaktadır. Fazla o

Asiler Mad1it'e doğru iLerilerken 

Şiddetli çarpışmalar 
devam ediyor 

Hükumet 
dis!plin 

milis kuvvetlerine 
tavsiye etmekte 

Fransa gönüllü mü yazıy'?r? 
Hendaye, 12 (A.A.) - Asilerin harp bütün şiddetile dnam etmekte. 

San Sebastlene 20 kilometre mesafe- dir. 
de bulunan Toloeayı zaptet•lt ~• NETiCE ASiLERiN LEBINDB 
htik6met kuvvetlerini Pikoketa tepe Lizbon, 12 <A.A.) - Sivilla radyo 
terinden tardeylemiş oldukları ha!ler istasyonu, Baclajor'u müdafaa etmek 
verilmektedir. te olan milis kıtutını takviye etmek 

Dttır Wpif mt lt,30 u., ..... ~lo'Nll .. Mdri'441a sladerilait olaa .kuv. 
tra..-.ı n-.ıw ~ •••* ,_..., • ._. 
ri hareketlerini orada te,·kif etmiş efradından ve Faslılardan mürekkep 
bulunuyorlardı. olan ve albay Kastejonun kumandası 

n~hobia ile (Sonu: Sa.. ! Sil. 1) 

Manevralardan Sonra 
Edirne ile Kııkla1r-eli arasında 
büyük bir geçit resmi yapıldı 

Edirne, 12 (Hususi muhabirimiz· 
den telefonla) - Dün gece Edirnede 
konuklıyan Genelkurmay Bqkanı Ma
reıal Fevzi Çakmak ve yirmi be§ Ge
neralimiz geref ine Tanm örnek fidan
lığında yUz kigilik parlak bir ziyafet 
verildi. 

Büyük geçit resmi bu sal)ah Edirne 
ile Kırklareli arasındaki Hasköy· ova· 
larmda yapıldı. Sabahın alaca karan
lığında u.muınt müfettişle erkanı, Trak 
ya valileri, köylüler, partinin il ve ilçe 
yönkurulları üyelerinden mürekkep ka 
dın erkek binlerce halk, otomobiller, 
kamyonlar, ootbUsler, atlar ve ara'Ha
larla Hasköy ovasını doldurmuşlar. 

tribünün etrafını çevirmişlerdi. 
üç saatten fa.zla süren geçit resmi, 

halde yüzlerinde tek bir yorgunluk izi 
bulunmaksızın tribünün önünden aktı
lar. Hafif ve ağır makfueli tüfekler, 
toplar, cebel ve Sahra topları, motör
ıu kuvvetler, zırhlı otomobiller ve tank 
lar büyUk bir intizamla geçiyorlardı. 

Süvariler dört nala ylıdımn sUratile 
doludizgin, etrafı toz dumana. boğarak 
geçtiler. Topların ve süvarilerin çok 
süratle fakat intizamı bir an bozma
dan geçmeleri karş!smda halk coşkun· 
lukla: 

- Yaşasın kahraman ordumuz.. 
- Yaşasın 'Atatürk .. Diye haykı-

nyordu. 
· Tayyare filolan, tribünUn bayrak· 

lanru yalıyarak geçiyor, çelik kanat· 
1ann uğultuları, sevinçle kaynaşan ıı,.ı 
kın taşkın tezahürlerile selamlanıyor· 
du. Piyadelerimizin bölük cephelerile 
·ilerlemeleri müddetince halkm alltqı 
devam etti. 

larak ecnebi seyyahlara Markı yüzde 
~~.kı~~ni~~n~u~~m~-----------------------------------------~~~~- T" ı 
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AıUere karp yürlJyen hlJkılmet kuvvetleri. 

I görillmemi§ bir heyecan ve coşkunluk
la seyredildi. Tam teçhizatlı krtaları

mlz, gUnlerdenberi yüzlerce kiloemtre 
yürüdükten, şiddetli yağmurun göl ha
line getirdiği çukurlarda mücadele et
tikten sonra bugün zinde ve net'eli bir 

Geçit resmi latiklll ve Cümuriyet 
(~t/en adytfayı çeviriniz) 

~::a~li::~
1

~~;:m~ç~~ş~~~~c~~:i:u~: 1 m pı Ya pellll•aalarlle •·arıııaıaca•· 
tertibat alarak dünyanın her tarafın- k W A D. 
dan Almanyaya bir seyahat akmı yap- Kılıç müsaba a-
ınağa muvaffak olmuşlardır. / d 

Montrö konferansı dönüşünde A- arın a Yunanh güreşçinin bir muharriri mize söyledikleri 
vusturya yolundan geldiğim için (lns- iki ealibiqet kazandık 
burg) ve (Salsburg) dan geçtim ve 
Avusturyanm istirahat mıntakası olan Yaşar nasal 
bu yerlerde bUyUk bir yabancı seyyah 

kalabalığı gördüm. Avusturya parası şamp·ıyon oldu? 
olan (şilin), İsviçre frangına nisbetle • 

Çok düşük olduğundan yabancı sey- (Olimpiyatlara ait son haberlerf. 
Yahlar lsviçreye nisbetle A vusturyada miz 2 inci Olimpiyat mektuplarımız 
daha ucuz yaşıyorlar. Bu itibarı~ A· :; inei say~ramızdadır.) 
vusturyanın <Tirol ı taraflarındakı ya-ı 
bancı seyyah kıılabahğını bu ucuzluğa llt............._ıın-.-ıı~ıttıııtı~ 
atfetmek lazım geliyor. Yani fs,·içre
nin yabancı seyyahlara temin ettiği 
fevkalide konfor <Tirol) dağlarında 
daha az lüksü olan otellerin, pansiyon· 
la.rm cazibesi karkşısmda mağlup olu
Yor. 

Şu halde bugünkü dünya ahval ve 
leraiti içinde lstanbula dı§U"Jdan MY.· 

yah getirmek için Festival mevılmi 
yapmak ki.fi değildir. Memlekette u
mumi olarak hayatı ucuzlatmak için 
uğraşmak. bilhassa dı§U"Jdan dövi% 
getiren yabancı seyyahlar için ucuzluk 
temin edebilmek de llzımdır. 

ASIM US 

Yunanlı güreşçi Cim Londosun bir 
Türk pehlivanlle latanbulda gilregme
si etraf mda yapılan hazırlıklar ilerle· 
mektedir. 

Cim Londoa diln bir muharririmize 
demiştir ki: 

"Ben kimse ile güreşten kaçmıyo
rum. Benim itim güreştir. Burada 
Türk pehlivanile de gilregmek istiycr 
rum. Fakat benimle güreşmek istiyen 
dört pehlivan var. Bunlann hepsile de 
gilreımekliğime imkin olmadığından 
aralannda bir seçme msüabakaaı ya
pılmalıdır. Bundan en iyi netice alan 
Türk peblivanlle güreşmek için lstan
bulda hazır bulunuyorum. 

Netice lUbarile benimle gilretmek 
iatjyeııin bu dört kiıi içerisinden mu·. Cim LonJos 

hakkak ·galip vasiyetini kazanmış ol· 
masını isterim. önümüzdeki hafta bu 
seçmeler yapıln iyi olur. Ondan sonra 
da galip pehlivanla gUregiriz. Doğru
dan doğruya bir pehlivanla gilreşirsem 
ötekiler, "benimle güreşmeden· gitti,. 
diye bir iddia serdedebilirler. Dördile 
birden güreşmeme imkan olmadığı
na göre bu seçmenin yapılmasını uy
gun buluyorum.,, 

Diğer taraftan tertip heyetince ve
rilen kararlar da şudur: 

Önümüzdeki pazar gUnO öğleden 
sonra Taksim stadmda Yunanlı g\l· 
regçi Cim Londosun halka gösteri• 
numaralan yapması kararlaştırılmı:· 

tJr. Ayni gUnde Dinarlı ile Maksoa d& 
(Wtfen Myt/ayt çeviriniı), 
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Şiddetli çarpışmalar 
devam ediyor 

_ '{Vsıyanı l incide' 
altında bulunan kuvvetle karşılaşmış 

Barselon dağı tarikile Golf Clube 
giden yolda bir çok cinayl'tler olmuş 
ve halen de olmaktadır . Bu klüblin 
azasının bir çoğu İngilizler ve zengin 
İspanyollardır. 

Olimpiyat kıhç müsabakalarında· 

sporcularımız Yugoslav
ya ile lsviçreyi yendiler 

-----~ 1 G e z i ;-t i 1 e r 1 
Her meydan 
bir "Arena,, 

Yerli, yabancı bütün gazetr 
ı~rin bQf yaprakları "fıpanya,, da 
çekilmiı reıimlerle dolu. Dumarı. 

alev, ,öküntü ve yerlere serilmi~ 
lıanlı ölülerin reıimleri. Şehirle· 
rin Ü•tünJe büyük bir yangın btt' 
lutu var. Havada atılmı§ köprir 
lerin Gelik barıakları urayor Her 
pencere bir mazgal. Komıu kom· 
pnan, karJq kard~ıin caneııirıi 
gözlilyor. Bir ıiperde baba, öte' 
ltinJ~ oğul birbirf erine kurtan a
tıyorlar. Her maydan kanlı bir 
"Arena,, olmuı. Kıvrak belli Is 
panyol luulınları kaıtenyet yerine 
malıineli tüfek kullanıyorlar. So· 
lıalJ:uJa al kan(lllı Azrail Janl 
etliyor. "MadriJ,, zevki imbikten 
ıeçirerelr inceltip ıüzen bu lıar 
nalı ve oynak i.illıe sal.hancY' 
döndü. 

olduğunn bildirmektedir. 
lki taraf şiddetli bir muharebeye 

tutuşmuştur. Bu muharebe saatler
ce devam etmiştir. Hükumet kuvveti 
hemen hemen tamamile imha edil
miştir. Bunlardan kalanlar 230 mak.. 
tul, bir çok zırhlı otomobil, silah ve 
mühimmat brraltarak kaçmışlardır. 

Eğer bu haber doğru ise Badejoz 
şehri madrid hükumetinin '!!inden 
çıkmış sayılabilir. 

iWADRIDE 50 K/l,OMETRE 
KALlJ!IŞ 

Lizbon, 12 (A.A.) - Radyo Club 
albay Benitosun Guadalajarayı ele 
geçirmiş olduğunu ve şimdi Madride 
anca!< 50 kilometre mesafede hulun. 
duğunu haber :vermektedir. 

Asilerin elinde bulunan 19 tayyare 
Somosierra cephesini bombardıman 

etmiş, hükumet kuvvetlerine ağır za
yiat verdirmiş ve bunların iki tayya_ 
resini düşürmüştür. 

General Pontesin kumandası altın. 
daki kuvvet San Rafnel ile El pınar'ı 
zaptetmiştir. Bu kuvvet hali hazır
da Leonun cenubunda bulunmakta 
olup Madride doğru ilerlemektedir. 
Hükdmet kuvvetleri i."e Burgos ve 
Sevillede havalanmış olan tayyareler 
tarafından taciz edilmekte oldukları 
halde ricat etmektedirler. 

Saragosse yakınrnda Marksistle!' 
hezimete uğramışlardır. Marksistler 
harp meydanında yüzden fazla ölü 
ve yaralı bırakmışlardır. Badajoz 
mıntaka.sındaki Marksistler kitle ha.. 
linde kaçmakta ve Portekiz hududunu 
aşmnğa ~alışmaktadırlar. 

İki hükumet tayyaresi de mensup 
oldukları kuvvetleri bırakarak Seville 
asilerine iltihak etmiştir. 
HER TARAFTA ASAYiŞ BOZULDU 
Parpignan, 12 (A.A.) - Röyter ajan
sı muhabirinden: Asilerin hükômet 
ı.-wv·.ıtlerinin elinden Aragonda kilin 
Su.ş,t:ıgo kasabasını almış olduklarını 
söylemektedirler. 

Solariand Abrea gazete.ıı;i faşist 
aleyhtarı milisler arasında disipline 
riayet edilmesi için bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede di
siplinin - hürriyet mefhumuna mu
halif olmakla beraber - t.eşkfö1tlı ve 
muntazam bir orduya karşı muharebe 
edildiği zaman zaruri olc1uğu beyan 
olunmaktadır. 

Bu beyanamede deniliyor ki: 
Eğer milisler arasında disiplin bu. 

lunmcyacak olursa inkilabzn bütün 
semerelerini elimizden kaçırmakla 
kalnnyacağız, /ıepimiz öldürüleceğiz. 

Bar~Ion fabrikaları patronlariJe 
zengin İspanyollar amele kıyafetinde 
ve g'ilıtlerce traş oJmadıklarrndan u
;ıun s:lkaIJarile ortada do}:ışmaktadır
lar. Süt veren inekler de yenmek Ü
zere kesilmiştir. 

"'111111111111111111nuııınlflllllllllıtl!ıı'!'luıımııııunıınuıımııııı:ıııııuıııımıuı""ı,.11• 

marşlarile sona erdi. Manevrada teka
millün en yüksek derecesine yükselen 
ordumuz, geçit resminde gösterdiği in
tizamdan sonra halkın sonsuz minnet 
:ve §Ükranlarını toplıyarak kıtalarımız 
yerlerine, ebedi bekçisi bulundukları 
mevkilerine çekildiler. 

Halk dağıldıktan sonra komutan
lar arasında manevranın kritiği yapıl
dı. 

gü~cek ve Tekirdağlı Hüseyin, Mü
layim ve Kara Ali arasında da bir se
çim. güreşi yapılacaktır. Seçim güre
§İnde kazanan pehlivan, Cim Londosla 
ayın 23 üncü pazar günü yapılacak 
büyük müsabakada karşıla§acaktır. 

Bu suretle Cim Londosun gazetemi 
ze verdiği beyanatta ileri sürdüğü nıü
talea knbul edilmiş oluyor demektir. 

KuvarlJani !!İiti 
Şehrimizde Yunan pehlivanı Cim 

Londosla bir maç yaptıktan sonra bir 
~~i gün daha para hcs:ıplannr görmek 
u~ere kalan Rus pehlivanı Kuvaryani 
d.un akşamki ekspresle Parise gitmiş
tır. 

Rus pehlivanının Parif!te Dilgin, 
Dankalof ve Ceston gibi dünyanın en 
tanmnıı§ pehlivanlarile maçları var
dır, 

FRANSANIN TEKLiFi VE 
iSPANYA 

r apılacak son maçı da kazanırsak 
üçüncü tura geçeceğız 

Berlin, 12 (Olimpiyatlardaki arka- Bugünkü maçların diğer ikisinde 
daşımızdan telefonla) - Bugün baş- Amerika ve Lehistan bize galip gel-

Paris, 12 (A.A.) - l~panya sefiri lıyan kılıç müsabakalarında Türk spor mişlerdir. 
hariciye nazırı M. Delbosa l\fadrid cuları dört maç yaptılar ve ikisini ka· Son yapacağımız beşinci maçta da 
hükumetinin, Fransamn, İspanyol iş zanarak Yugoslavyayı ve İsviçreyi kazanırsak üçüncü tura. geçeceğiz. 
]erine karıı;;ıJmaması teklifleri hakkın yendiler. Bu suretle birinci turu kazan Binicilerimiz de yarın müsabakala-
daki mütalealarını ihtiva eden bir mış ve ikinci tura geçmiş bulunuyoruz. ra başlıyacaklardır. 
metin tevdi etmiştir. 

Salahiyettar bir membadan öğre. Son tasnife göre olimpiyatlarda 1 ürkiye 
nildiğine göre lspanyol hük\imeti si 9 ... / b 
lah ihracatının bir taraflı olarak me. 1 uncuiugu a mış uiunuyor 
nedi:mesini protesto etmekte ise de 
bütün devletler ademi miidahale iti. 
lafına iştirak etmeleri takdirinde bu. 
na karşı bir guna itirazda bulunmrva. 
caktır. 

ispanya sefiri bu itilafm tatbikini 
temine memuı· beynelmilel kontrol 
komitesi vücuda getirilmesini ve her 
türlü kaçakçılığa mani olmak üzt!re 
beynelmilel bir kuvvetin l.;;panya .!'a. 
hillerini muhafaza etmesini tekli( et. 
miştir. 

AlJMANYA DA ITALYA GiBi 

Paris, 12 (A.A) - Berlinden hil
dirildiğinc göre Alman hükumeti ts. 
panyol işlerine müdahale ~dilmemesi
ne müteallik itilfifnameyi ltalyanuı 

aynr şerait ile kabul edecektir. 

iKi ASI GENERAL iDAM 
EDiLECEK 

Barselon, 12 (A.A.) - Asi General 
Goded ile Burriel, bugün idam edi
leceklerdir. 

Dava esnasında bu iki general, is
yanın cumuriyet aleyhine müteveccih 
olmayıp İspanyada hüküm sürmekte 
olan anarşi aleyhine müteveccih bu
lunduğunu beyan etmişlerdir. 

ASiLER HÜKÜMETI TEHDiT 
EDIYORL'AR 

Londra, 12 (A. A) Radyo 

Herlin, 12 (A.A.) - Almanların 

jimnastikte kazanmış oldukları mu
vaffaldyetler sayesinde Almanya diin 
yapılmış olan on bir müsabakadan 
sonra miIJetler arasında yap!lan tas. 
nifte e:n başa gelmiştir. 

1 - Almanya, 18 altın, 18 gümiiş, 
24 bronz. 2 - Amerika 17 ~ltın, 13 
gümüş. 6 bronz. 3 - Isveç, 6 altın, 
S gü .nüş, 7 bronz. 4 - Finlandiya, 
6 altrn, 6 gümüş, 6 bronz, Macaris
tan, il altın, 1 gümüş, 2 bronz. 6 -
Fransa, 5 altın, .l gümüş. 4 bronz. 
7 - İtalya 5 altın, 4 gümüş, ) bronz. 
8 - Japon, 4 altın, 3 gümüş. 4 
bronz. 9 - lnbiltere, 3 altın 6 gü-, 
müş, 2 bronz. 10 - A'•usturya, 3 
altın, 4 gümüş, 2 bronz. 11 - Çekos. 
lovakya, 3 altın, 2 gümüş, O bronz. 
12 - Felemenk, 3 aıtın, 2 gümüş 
6 zronz. 13 - Estonya, 2 altın, 1 gü. 
müş. 2 bronz. 14 - 1 altın, 1 gümü~. 
3 bronz. . 14 Mısır - 2 aıtrn 1 gü. 

' müş, 2 boronz. 15 - lsvi~re, 1 altm, 
8 gümüş, 3.'3 boronz. 16 - Kanada, 1 
altın, 2 gümüş, altın, 8 gümüş. 5 
bronz. 17 Arjantin, 1 altın 1 gümüs. 

' -
O bulgur. 18 - Norve~, 1 altın, 1 
9 glir.ıuş, OaOlk etaoicmtaoiemaoicm 
gümüş, O pronz. 19 - Türkiye, 1 Al. 
tın, O gümüş, 1 bJionz. 20 - Yeni 
Zelanda, 1 altın, O gümüş, O bronz. 
21 - Lehi.qtan. O altın, 2 gümüş, 2 
bronz. 22 - Letonya, O alt·n, 2 gü
müş, 2 bronz. 32 - Yugoslavya O 
altın, 1 gümü~, O bronz. 

Avusturalya, Belçika. Danimarka 

ve f<';lipin birer bronz u,adalya al. 
mışlnrdır. 

KAYIK YARIŞLARI 
Altı metre sınıfının Galipler: Bi. 

rinci Jngiltere, ikinci Norveç, üçün. 
cü lsves. 

Kürek tasfiye müsabakaları dün 
başl:imıştır. 

BOKS TASFiYE MAÇLAR/ 
Berlin, 12 (A.A.) - Oritiz (Mek. 

sika), sayı hesabile Barnes İngiltere) 
ye galip 

Orta siklet: Rodriguez (Arjantin) 
sayı hesabile Arbuthnot (Yeni Zelan 
da) ya galip. 

Horos siklet: Vilson (Amerika), 
sayı hesabile Petrone (Ürüge) ye ga 
lip. Cornelius (Belsika) sayı besahile 
Vergara (Şili) ye galip. 

Tüy siklet: Arietta (Urü#{e) sayı 
hesabile Miyama (Japonyaya galip. 

Yarı ağır siklet Risiglione (Ar
jantin} sayı hesabile Graser (Lük 
semburg) a galip. 

Grjffin (İngiltere) sayı he.sabile 
Adipe (Urüğe) ye galip. 

Ağır aiklet: Feans (Arjantin) 11a. 
yı hesabile Pilat (Lehistan) a ga!ip. 

Lovel (Arjantin) Herman.san (Jla
nimarka) ya sayı hesabile galip 

Tüy siklet: Catteral (Cenubi A
merika) Viçak (Avusturya) ya sayı 
hesabile gaJip. 

Ağır siklet: Mişelot (Fransa) 
Peru:u boksör isbatı vücut etmediğin. 
den hükmen galip sayılmıştır. 

Clup, Bürgostaki asiler, hüku
metin şayed :Jltladrid hükU.meti 
dün Barselon divanı harbi ta. 
rafından idama mahkum edilmiş olan 
General Moded ile General Burrielin 
cezalarını tahfif etmediği takdirde Atletler daha ileri gidebilecekler mi? 
şimdiye kadar esir edilmiş ve şimdi- 1932 de uzun atlamada bir atlet 1 
den sonra esir edilecek olan hükum-

7 metre 70 santime varınca büyük bir 
ete sadık zabitleri idam edeceğini ha-
ber vermektedir hayranlık uyandırmıştı. Fakat ertesi 

sene bu rekoru başka atlet 7 m. 84 le 
FRANSA GÖNÜLLÜ Mü YAZIYOR kırdı. 

P:.irİS, 12 (A.A.) Seville neşretmiş Bu seneki Berlin olimpiyatlarında, 
olduf{u bir haberde Fransız hük1lmctL Avrupalıların şimdi "kurbağa - adam,, 
nin İspanyol asilerine karşı mücadele adını verdikleri Amerikalı zenci atlet 
etme.<. aqmsunda bulunan kimselerin Owens bu rekoru 8 m. 08 e çıkardı. 
gönüllü kaydedilmelerine müsaade Eskiden ağırlık kaldırma rekoru 150 

etmiş olduğunu bildirmektedir. ı kilo idi. Bugün 161 e çıkarıldı. 
Bu haber henüz teyid edilmemiş Bu rakamlar acaba insan vücudu -

tir. Eğer teeyyüt edecek olan müs nun varabileceği son had midir, yokııa 
t.akbel İspanya hükumeti ile Fransa vücudumuz gittikçe tekamül mü edi • 
arasında bir ı;ok müskülat çıkacaktır. yor? 
KONSOLOSLUKLAR JlO.Jf BARfJ/_ Son rekorlar lizerinde yrlrnrıdaki 

l'r1 AN Ennnı mütaleaları yilrüterck bu suallere va
ran bir Fransız spor muharriri bunla-

Atletizm antrenörü Starboni şu ce
vabı vermektedir: 

"Alınan bu neticelere adalelerin 
hususi surette hazırlanma.sile varıl

mıştır. Biz bugün, bir adaleyi istedi
ğimiz spora göre yetiştirebiliyorur.. Bu 
suretle vlicut bir makine halini alıyor.,, 

Bu f evkalide neticelere va.ran R.tlet 
]ı>rin hususiyetleri acaba çocuklarına 

da f;e~ccek mi? 
Muharrir bu suali meşhur tabiatçı 

B. Jean Rostanq'a soruyor. O da şu ce
vabı veriyor: 

"Hayır. Sun'i şekilde elde edilen fi
ziki bir tekamül kendinden sonraki 
nesiller.o geçmez. Yalnız, daha kat'i 
bir netice alma~ için on nesil müdcte
tinccı tecrübe yapmak ister.,, 

Burgos, 12 CA.9A,) - Resmi hir rm cevabını atletlerden soruyor. 
tebliidehükfimet donanma~nın Al~e. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sirasdaki Fransa, Büyük Dritan~·a, 
ve Arjantin kon.solosluklanm bom
bardıman ve tahrip etmiş olduğu bil
dirilmektedir. 

KRALIN OCLU AVUSTURYAYA 
GiDiYOR 

Canne , 12 (A.A.) - Prens <le.s 
Astories babası eski İspanya kralına 
mülaki olmak üzere Avu<::turyaya ha
reket etmiştir 

HÜKllnJETIN f'AZl1'E1'll\l 
KURTARAN nın HADiSE 

İspanya ba~vekili B. <liral (ilim]) 
Fransızca L'lntransijennt gazetesi mu 
habidne bulunduğu bir he)anatta ~öv 
le demiştir : " 

"Vaziyetimizi kurıaran bir hadise 
oldu . Halk da hilkfımete karşr bi. 
zimle birleşerek ıı)nğa kall,tı, Kı~la. 
lardaki silahlar askerlerdPn maada 
halkı techiz etmi~tir.,, 

Cenup kuvvetleri kumandanı ge. 
neral Lano ise hareketin ••pek yakında 
ve muhakak surette,, muzafferiyetle 
nihayetleneceğinl söylemiştiı;. 

Sovyetf er Birliği ordusuna 
Her sene h11buçuk ~ınıf çağırııacak 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Halkın refahı ve Sovyetler Birrğin 

de beden terbiyesi ile sporun geniş ın
kişafı neticesinde Sovyet gençliğinin 
bedeni vaziyetindeki gelişmeyi nazarı 
dikkate alan ve ayni zamanda daha 
genç yaşta askere çağırılma neticesin
de Sovyet gençlerinin bilahare faali
yetlerine ~ekte vermeden qalışmaları
mı devam ec~ebileceklerini düşünen Sov 
yetler birliği merkezi icra komitesi ve 
halk komiserleri meclisi aı;ıağıdaki ka
rarları almıı:-tır: 

1 - Vaktiyle 21 yaşını dolduran
lar askere alınırken, şimdi Kızıl ordu
da fili hizmet için, bu şene 936 kanu
nusaninin birinde 19 yaşına girmiş o
lanlar çağırılacaktır. 

2 -1936 dan 1940 a kadar, Sovyet 
ler Birliği milli müdafaa halk komi
serliği, 21 yaş sisteminden 19 yaş sis
temine g~çebilmek için, her sene bir 
buçuk sınıfı Kızılorduda fili hizmete 
ı:ağıracak ve 194.0 senesinden itlbarerı 
de normal tarzda yalnız bir ıunıf. yani 
19 yaşında olanlar, askere alınacaktır. 

11 •• 

Jzmir üzüm kurumu 
Bağcılara ve I< ooperatif le re koıaylık göste,iyor 
İzmir, 12 (A.A.) - Bağcılarrmıza kodulara kapılarak piyasaya lüzumsu:-. 

ve kredi kooperatiflerine bir yardım yere fazla üzüm gönderip piyasayı şi. 
ve kolaylık olmak üzere İzmir Üzüm şinnemeleri ve bazan da fiyat yüksele. 
kurumu, bağcıları heyecana ve dedi- cek diye dU§ilnerek mahsullerini pi~~ 

Halkın alın terile alınmış ıi· 
lahlar, fi.fek sandıklan, gene bıı 
halkın canını almak için hmcarıı· 
yor. lıpanyol uçakları, /ıpanyol 
donanmasına bomba yağclırmatltı 
Ortada her hangi bir inamşı beJr 
yen bir geçmiı yok. /ıyanm ta
rihi fikre dayanmıyor. Edebiyatı. 
sanatı, bilğiıile ispanya bu yola 
dökülmüı değildir. Bir yanda I· 
talyan lireti, ete btl§ta Almatı 
markı iki altın piıton gibi i§liye
rek, ortalığı karma karııık etti. 

"Blcuko lbanez.,: clamarlarıtt· 

claki kartın mir0.6ile u Kanlı Art" 

ruılcır,, ı yazmı§tı. Ne yazık, ki ölii
miinclen pek cız ıonra bütün yar'" 

Ju boıtan baıcı, o me.vdanlar gibi 
uiultu ve kan içinde kaldı. 

V o.rclığımız bu bilgi ve len ça'" 
ğınJa ıu boğaz/anış yürekleri ııı" 
latıyor. Onlar buna bir iraJ~ 
lıeıkinliği adını veriyorlarmt§· Ztr 
11allı iracle. . • GöğüsleTde, kınttt' 
lreıen bir kılıç gibi iıliyen bu hı11Çı 
ne biçim bir iracledir? Mistik afi· 
min inıanı perhiz.le öldüren jra: 
duini, Hind fakirlerinin gö1JdeY' 
eritip mumyalıyan iradesini. gali" 
ba artık hiç birimiz yanlıf bultı~ 
mıyacağız. Zevke düşmanJ yüre
ğe düfmarı, ruhun tadına dü~rrı.ıtt 
iradeler de yeniden moda o/.uyt1f· 
Siyuet, fennin tarttığı sağlam bir 
punıla idi. Şimcli mün?ccim remil: 
leri, cilr düğümleri onun yeriftf 
tuttu. Bunlar eğer henüz yıığrııl,. 
makta bulanan büyük bir terki!-İff 
parçaları olıa idi. gene ne iıe ,lrf 
avurıurduk. Fakat görünürde o~ 
le bir kaynayış da yok. . 

S. o~z11I" 

Jngiliz • Mısır . . 
an.aşmasının ımzası 

Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz _. 1A.r
sır muahedenamesi bugtin i&kenderiye" 
de parafe edilmiştir. Büyük BritaoY' 

dra" ve Mısır murahhasları yakında Lon 
ya gidecekler ve muahedename o:-acia 

imza olunacaktır. 

""""" • . il'.l 
saya sürmekten c:ekinmemelerı ıçi.f· 
kuruma üzüm gönderecek kooperıı t 

1 
lere vaziyetin icap ettiği kolayJıklar_ 
yapmağa karar vermiştir. üzüfll ıtur.~9 
mu Avrupa satış fiyatlarına gön rrıu ıc 
tahsılın üzümlerini borsada ftıtfl'l!'l 
· ı t · t k ·r · · de gore-ıç n anzım e me vazı esını 

cektir. U-
ÜzUm kurumu bu yıl fuarda iki b 

11
, 

yük pavyon kiralamıştır. Bu pavY0 

larda muhtelif tip üzümlerle tı>' ı!l 
leri teşhir edileceği gibi muhtelif rrı y· 
takala.rda yetişen yaş üztimler de ıı.rı.J 
rıca teşhir olunacaktır. Yaş ve l<llda 
··-:ı 1 w h l·,·rn 
u.ı.um erden neler yapıldıgı .a: ıev~ 
da elektrikle gayet güzel ve cazJ..!l 
hale.r vücuda getirillcektir. 



Scucat Wd&ted 

8ir senloni ve bir 

Jlıkara, 12 (Telttoııla) - Aym 
21 inde htaabul GUsel San'atlar aka
deıııisinoe "segsen senelik Türk resim 
laıihi,, Mqiai açılacaktır. SeJ'lide D 
ll'upu ian'•tklrlarile MttnWJf• ve 
ÖhrıUt bulunan resaamlanmıım eaerle
l'i tethir edilecektir. 

Sergiye konulacak eserleri teablt 
etmek tbıere iki gt1n evvel Ankaraya 

plmif olan GUJel San'atlar aka4emJal 
ınUdilril B. Burhan Toprak huauııl ve 
resmi müesseselerde mevcut bulunan 
tablolan a)'Irmllbr ve cuma gilntl ls
tanıiult. "b&tftet ~ld5t~ 

"SeJaıen senelik Türk reelm tarihi,, 
mergisinln bir resim mil7.eal halinde de
vam ettirilmesi de dli§UnUlmektedlr. 

'f umurtacılarımızın ispanyadaki ala
cakları için teıebbüsat yapılacak 

inkılap abidesi t Pol .. "••erten Muallimler Birliği 
Abidenin gerıni Prod Kilise k U yosunda Çalışıp ~atıımıgacolı 

tayin eüai 15 lilc h•r ıhtifarın l:eniiz be.'!i ~z!r' 
.tnıalip ihkteinin dUrilmai etra- c.aeai bıuandu Oğret...,ıer birliii 7önetiaı anı-

fmda henüz Bakanlık tarafJndan lu ttJıe1erindea ilrieiain i9tifa ettfilnl 
belediyeye bir tebliğat yapdm•m11- Fenerde MW"at JıloDa IOkağmda A· yumfliık. Bet ldliden Dnıt olu lıh'-
tır. Belediye idarai &bidenin diklhne- yayorgi kiliaeainin bir odasında otu- lik idare heyetinden ida eda _.. 
si uyıun olan yerleri teabit ederek bir nn 'n5 yqmc!a Amon Uç g11ndenberi lerin yerine getirüeeek )'ıedek ~ bu
rapor hazırlJyacak ve Proata verecek- ortada ,oktu. Amonun ceeedl clBn ki- lunmadığı için yöaetim lnınduada ka
tır. Prost bu programda &biden.in ha- ıt.enln n,u.uncıa buhmmqtıır. Zabı-1 lanlann yeni bir kozııre yapacaklan 
kiki yerini tayin edecektir. ta ba &Om llaldmıda tahkikata bao-) söylenmektedir. 

llmqtır. Dipr taraftan killtUr direktörlüll 

Kqııda holaltlu kurumun nir.amnameabıl tetkik ede
rek lSiretmenlor blı'Ulinin IOD YMiJ• 
t1n1 teabtt etmektedir. 

Birliiizı ınevcut üyelerinden ,a.te 
doksan dokuzu bugUn Hansm.tne 
geçerek Evlerin tUrlll 1Ubelerlnc!e ça
lıtmalrta olduklarmdan birlikle allka
dar olmadıkları illve edilmektedir. 

Aynca ajrenc!llimDe pe blt1tk 
ti&§kanı da. birliğin yeniden çalJllDl1& 
bqlıyacağmı 16ylemektecfir. 

Durum villyet ve ldlltGr ~ 
lüjtl tarafından tetkik e4Deeekt!r. 

AVCILAR BAYRAJll 
Ontim.Uzc:leki puar stlnD aat cıada 

htanbul Aycılar ll&yramı w .Aüarb 
av sahasının açılıp mUnuebeWe bir 
törenp~. 

Törene i9tlkW lilU"fÜ8 Nt)an•calr, 
bayrak aaıJMü, • ,emeli ,.. .... 
aut mfJMbtk•lan yapıl•caktır. 

lllllaflllfll Amlar .,..._..,_: 

Anbartı av aahuma mam. .._. 
tiye kart1an haıırlanımttn'. AftllKli 
22.8.938 cmnarteel lttnU ........... 
dar kartlanm almak u.re ...ı ıo t1aa 
12 ye Ye 8 dan 9 a par 11'.fttlD&lll•de 
k8prtl bafllldüt Bl8eyln etaı ....... 
c!a kurum ....... mlracut1an. 

YVll PAVYONU. 
DUn Cerrahpqa hutahaneafllcle 

vali Bay Muhittin UltUndalm batbn 
......... t \r .. .... 1 .. 
belediye erklnmdan hl.il .natm lttl· 
raklle bir toplanb yapılmıfta' • '1'>p
lantıda hutaıwıeye Ulve ec1l1la J&V• 
yonlar bakında s&'llftlmfll ft p&Y.. 
ycrn1arm yerleri tetkik ecltlınlftlr. 

~an. 12 (Telefonla) - Yunıur· 
ta ihnt eden tUccarllU'Imızın lspan· 
~ olan alacaklannm taluılll !çln 
~ artLftmnak lıere hususi bir ko
lniayon teşkil edilmiştir. 

a&lil imtihanlarmcla Maarif Vekill B. --------..---.. 
Sttf et A.nkanm el& hazır buluııaÇf.ğı 

caddesinde Bayan Memduhaya alt tll 
kün bah-aaeld cam aıw a1tmda 
bir adamm oeeedl halnnmattur. 'Za1n
ta tahldkat ,apmea banan X..mo
nulu Şükıil olduluıı.u ve elektrik c;ar.
mulle öldilğilnU teebit etmfftlr. 

Hariciye Veklletl llrtlat mDmee
ltUerindell mürekkep olan bu komle
,_ilk toplantmmı bug(la Hariciye 
'1eklletinc:le yapm11 ve bir tarafJI ol•a 
~ telblt ederek Hariciye Vekl
ltıQWı bu JaUIUlta J.puya htlllOmetı 
llezdinde te§ebbüaatta bulunm&IPM ka 
,!'ar vennietir. 

P•rti bafltanları 011 

açık valilikler 
~ U (Telefonla) - C. H. P. 
~ muvaffaklyet ıöate.. 
ten aaylavlarm açık valiliklere tayia 
edilecekleri hakkında veruılt olduğq. 
lnuz haber t:eef)'t1t etaıektedir. Bµ &.?a 
4a hmir Parti bqkanı B. Avni Do. 
fanın 'Manisa ve Balıkesirln Parti 
batkım 8. Lttfl Kırdar'm da Balıke
-ır vallllklerine tayin edilıııek tızere ol 
duklan s8ylenınektedlr. 

Orta mektep mua/. 
limlili imtihanları 
Ankara, 12 (Telefonla) - Ortamek 

t.ep mnallfmllfl icfn açılan mtısabaka-
1._ girip yamlı iıntlhanlarda kazanan 
llkmeırtep muallimlerinin 17 afuatDsta 
4ıabıa Gul emtitUabde yapılacak 

fi;ylenmektedir. 
B. S.U,t Ankan bu imtihanlardan 

80!lra tst:anbula hareket edecektı.. 

Anlcaratlc geni 
sa teşisatı 
Ankara, 12 (Telefonla) - Şehri

mbe temiz su temin edecek oaln btt
ytık filitrenin tataatı bitmi§, barajdan 
ıu sevkedllmesl tecrübelerine bqluııl
mııtır. Sehrimlz plecek hafta bol BU· 

)'& kaVlJlllC&]rtır. 

lktı•at masteşarımı~ın 
Lorıd1'adaki temasları 
Ankara, 12 (Telefonla) - .tktieat 

Veklletl zııüstetan B. Faik Kurdollu
ııun Loı:u1radaki müzakereleri deVam 
etmektedir. Bu müzakerelerden 90lll'8 
lngiltere ile aramızdaki ticaret aıılq
masmda eBaslı deği15iklikler yspılmı: 
yacağı tahmin edilmektedf r. 

lktısat fJekaletintle 
qapılacalt değişiklikler 
Ankara, 12 (Telefonla) - tktllat 

Veklletl nıemurlan arumda yapıla
'-k değifildikler eyh1lda ilin edileeek
tlr. Bu arada Türkofis bqkanı B. Mec 
detin mtlhim ticaret mUmeuilllklerin
den birine nakledileceği rivayetleri ye-

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Ma•rif Cemiyetidir. 

~tlne:Yenlpoatahaaekartmnda Erzunun han, 2 ci kat Tel. 21101 
(185) 

Beynelmilel Diş Tabipleri 
Kongresinde 

Rlll,_,.."• beleJl~ teralınlcn uerile11 ai71f/et 

Viyana, (HuaUll muhabirimiz- b\lytlk bir aWra uyandırdr. .. ,..,.. 
den) - Viyanada toiplanan beynelml- aörler kendiabMlen aynca ı.Jıat ...,_ 
lel dokuzuncu dit tababeti kongresi diler. 
dafıldı. İstanbul üntversiteelm temail Türk dit tabiplerinden llalll n,.. 
eden profeaör Ziya Cemal Akeoy Pi- ve Muammer probe dair 1lhw tt1llllı 
yare kanla tefhia hakkında llçUncll bir yaptılar. Son gtbı belediye btt-r.emda 
t.bliğ neşretti. Jı:oqre murahbulan llfttlrc '..Jr 6 

TUrk profee&1lniln on eenelik bir yafet verildi. 
111 .... Mt'rlli .......... bu tebliği 



ti 

• 

• 
• 

.. 

" 

" 

,._ ____ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!'~!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!11!--1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bl!!B!İ!!!!!1!!11m!!!!!11!!!1!!!!1!!B-!!!!1!!11!!11m----•------1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!-'!!!'!'"!11!!!!!!!!!!!!""!!cz!!!!!!!!!!!!!'~~- 5 - KURUN 13 ACUSTOS 1936 ~ 

::···· u··-L K E--M-ı· z D E 1·0w·
1llli' 

~r ııu ~m ~ 
::iiiii:::.. ........................ ._ ....... ._._ ccuwow • ·=====· 

Bandırmada ha yındırlık 
Yaz safası, Mendireğin 
hamamı, Halkevi ve 

ucunda deniz 
postahane 

Bandırmanın postahane binası ve memurları 
Bandırma, (Genel ayturımızdan) ı büyü:t binalarla bir hizada yapılmasın 

- lki aydanberi Bandırmanın yaz sa daki nvk, hiç bir vakit başka mülaha. 
falan başlamıştır. lstanbulun büyük zalara feda edilmemelidir. 
Adasını andıran ve ma\'i denizleriyle Bandırma postahanesinln zarfı 
güzel rıhtımlarına e§I bulunmıyan bu da mazrufu da cidden takdirlere şayes 
şehrin yaz saf al arı pek az yerde var. tedir. Binanın güzelliği ve mevkiinin 
dır. Belediye reisinin halka rahat ve de m~:-kezde bulunması ve hele mima. 
huzur temini hususlarında göster ri tarzındaki cazibesi itibariyle bu 
diğl kolaylıklar pek çoktur. Bir çok havalide emsaline pek az tesadüf o. 
para harcıyarak demir direkler üze. lunur. 
rine kurdurmuş olduğu şık ve zarif Posta müdürü Rasim Demir Ok 
den.iz hamamını Mendireğin ucuna buraya geldikten sonra binanın bah. 
bağlıyarak halb.,n bol bol yıkanmasına çesi dtlzene konulmuş, içi dışı badana. 
imkftn hazırlamıştır. .Mendireğin he. lanmış, temizliğine çok dikkat edil. 
men o noktasında bir de çardaklı kır mektedir . Bina itibariyle görülen 
kahvesi açılmıştır ki en sıcak ve bo. düzenliğinden başka iş itibariyle de 
ğucu bir ha\"ada oranın serin rüzgarı gayet düzgün ve saat gibi işler bir da. 
karşısında bir ilkbahar havasının te. iredir. Gerek havale, gerek posta ve 
neffü,., edilmesi kabildir. Deniz ha. gerekse telgraf işlerinde daima kolay. 
mamır.da yıkanmak yüz paradır. Ma. hk ve çabukluk vardır. 
y0 ve havlusiyle yedi buçuk kuruştnr. R. K. Cantürk 
Beledıye reisi KB.şif Acar, rıhtımın or 

ö6 e'i'ne doğru olan noksan kısımlarını --------------
d3:'Hei\fen yaptırmış olduğur.dan biltiln 
sahil boyu doyulmaz bir manzara al. 
mıştır. 

Bunlardan başka Kaşif Acar çu. 
şı içindeki yaya kaldırımiarının ke. 
narlarına beton zırhlar çektirmeğe 

ve şe!trin yukarı mahallesine kadar ge 
niş bir bulvarı da kaldmmlamağa 
başlamıştır. Bu geniş caddenin or. 
tasın::la ağaçlara ayrılan kısımlar dahi 
büt!:ı muhafazalar içine alınmakta . 
dır. 

KCl§if Acar ayni zamanda Halk 
Partis~ni de temsil eylemekte olduğun_ 
dan büyük Evkaf oteli ile cami ara~rn
daki meydanlığa son sist~m bir Hal 
kevi kurdurmak üzeredir. Bu Halke. 
vi de Bandırmanın en asri binaların. 
dan olacak ve içinde sinema gazino ve 
okuma odası gibi her ne lazım ise bu. 
lunacaktır. Bazıları bu binanın baş. 
ka taraflara yapılması fikrinde imiş. 

1ler; Bence bu doğru değildir. Deniz 

1kenarında ve merkezi bir yerde di"'er 

1 efrika No. 27 

Uzak Şarkta harp 
kokusu 

Pekin, 12 (A.A.) - Çin kaynağın -
dan haber verildiğine göre, Şahar ilinin 
Mongol kuvvetleri, Suiyan hududunda 
tecemmü etmeye devam etmektedirler. 
Sui~·an kuvvetleri de müdafaaya hazır
lanmaktadırlar. 

Tientsin garnizonu kumandanı Ja -
pon generali Tashiro yüksek zabitler
den mürekkep bir konferans toplamıı -
tır. 

Gelen ecnebi seyyahları. bazı Japon 
kuvvetlerinin Kalgan yakınında bulu -
nan Changpei'ye geldiğini söylemek -
tedirler. 

A'manyanın yeni 
Londra olçisi 

Bertin, 12 (A.A.) - B. Fon Ribben
trop Almanyanın Londra büyük elçili· 
ğine tayin edilmiştir. 

YA-Z.A N: KA DH~.CA'N 

Duyduk... tstanbulumuzdan ne 
kötülük gördün? Tam plaj zamanı .•. 

- izmiri özledim artık ... Oradakiler 
de beni çok özlediklerini yazıyorlar ... 

- Vapurla mı? 
- Evet ... 
- Ne zaman? 
- Yann on birde kalkıyor. 
- 'iaaaa! ... Bu kadar çabuk hal ... 

Genç kızın yanındaki hemen ilave 
etti: 

- Gördün mü aksiliği? .. Yarın da 
bizim kabul günümüz .. Vah vah! .. 

- Teşekkür ederim ... Yorulmayın!. 

- Bu akşam geliriz öyle ise ... Ku-
sura bakmazsın, değil mi canım? 

Ellerini sıktılar ve ayrıldılar. 
fki genç kız yaya, Gülerle amcası 

da ot o:nobille c~eden Taksime doğ
ru uzaklaıtılar. 

Aziz gözden kayboluncaya kadar 
otomobilin ardından baktı. 

Artık görmemeye başladığı zaman 
kolları sarktı, başını eğdi ve dalgın 
dalgın durdu. Sağından solundan ge • 
çenler arasında istemeksizin ona çar -
panlar oluyordu. Dik bıyıklı kıranta 

bir adam böyle bir çarpışmada elindeki 
bastonu düşünce birdenbire köpürdü: 

- Yolun ortasında kazık gibi ne du
rursun, be herif? .. 

Diye homurdandı. 
Aziz ancak o zaman kendisini to

parladı: 

- Affedersiniz 1 

Diyerek kenara çekildi. 
Durmak, düşünmek istiyordu. Es· 

ki yılların hatıraları güzel veya so • 
murtkan yüzlerle biribirine çaprazla • 
myor, sıralarını bir türlü bulamıyor· · 

Ya,ar nasıl •••piyon oldu? 
Kahraman güreşçimiz 

bir sempati de 
Olimpiyatlarda büyük 

Berlin, 9 (Sureti mahsusada olim-1 
piyatlara gönderdiğimiz arkadaıımız -
dan) - Greko Romen güretlerin dömi 
finali bugün yapıldı. Sabahleyin saat 
10 da başlıyan müsabakalarda timdiye 
kadar hiç bu kadar toplanamamış olan 
bir seyirci kalabalığı vardı. 

Dömi final müsabakalanndan se -
çile seçile bizden ancak Çoban ve Ya -
şar olmak üzere iki güreşçimiz kalmış
tı. 

Fakat ilk müsabakamızdan sonra, 
hakemler tam bir haksızlıkla Çobanı da 
mağliıp sayarak tasfiyeye uğrattılar. 

Biz hakkile uğradığımız mağlCıbi -
yetlere hiç kızmıyor, ve bunu sportmen
ce karşılıyorduk. Fakat bazı milletlerin 
daha evvel aralannda yaptıkları anlaş -
malar neticesi hakemlerinin bize ve bi
zim gibi daha başka bazı takımlara gös
terdikleri haksızlıklar artık herkesi si -
nirlendirmeğe başlamıştı. Halkın ıslık • 
tarı ve yuhalarile karşılanan kararlar 
biribirini takip ediyordu. işte Çoba • 
nın güreşi de, hiç sıkılmadan verilen 
böyle bir karardı. 

ÇOBAN - POLU SALU (Eatonya) 

Bugün bizim ilk güreşimizde Çoban 
Mehmet, serbest güreşte dünya ıam -
piyonu olan ve Greko Romende de pm
piyonluğu alacağı muhakkak nazarile 
bakılan Estonyalı Potu Salu ile karşı -
taıtı. 

Müsabaka müsavi bir itişme ile baş
ladı. Birinci devre iki taraf da bir şey 
yapamadılar. 

ikinci devre kur'a ile Çoban alta 
düştü; bu devre de neticesiz geçti. Es
tonyalının da üste güreştiği uçuncü 
devrede kayda şayan bir şey olmadı. 

Fakat son devre me§hur Eıtonyalı 
yorulmuş görünüyordu. Çoban ise p· 
yanı takdir bir azimle boyuna hücum 
ediyor, rakibini hırpalıyordu. Müsaba • 
ka böylece bitti. Herkes Çobanın mü -
sabakayı kazandığına emindi. Fakat 
Jiakemleriıı karan.,banun Alrsine glctı 

ve halkın ıslıklarla yaptığı protestola -
ra rağmen Çoban mağtup sayıldı. 

YAŞAR - KUNSINÇ (Letonya) 

Şimdi yegine ümidimizi bağladığı -
mız güreşçi Yaşar, Letonyalı meıhur 

güreşçi Kunsinç'le karşılaştı. Dünya 

Musolini /ngiliz kralı ile 
görüşecekmiş 

Dünkü posta ile gelen Sandey Re
f eri ga.7.etesinde okunmuştur: 

Pariste çıkan haberlere göre, Dal
maçya sahillerinde bir gezinti yapmak 
ta olan İngiltere kralı sekizinci Ed
vard, ile İtalya başvekili B .Mussolini 
arasında bir mülakat tesbit edilmiştir. 

Sanıldığına göre, Mussolini bir İtal
yan harp gemisine binerek Aderya~ik 
denizi ortalarında bir yerde kralın se
yahat ettiği Nahlin yatma mülaki ola
caktır.,, 

tardı. Aziz onları bir diziye koymak ve 
kafasının içini düzene sokmak için, o
turmak, yalnız kalmak, gürültüsüz bir 
köşe bulmak ihtiyacını duyuyordu. 

Pastacının kapısını iterek içeri gir -
di. Çeşit çeşit pasta, şekerleme ve ku • 
rabiyelerle dolu vitrinler ve dolaplar 
arasında bulunuyordu. Daha ileride 
kocaman bir tül perde tavandan yere 
kadar sarkıyor, onun arkasında da u -
zun ve loş bir salon görülüyordu. Kü· 
bik resimlerle süslü duvarlara kübik 
ve buzlu elektrik lambaları konulmuş
tu. Bunların etrafa yaydığı donuk ve 
sarı ışıklar altında hasır ve hezaren 
koltuklar, masalar, vazolar ve yapma 
çiçek demetleri vardı. Ötede beride tek 
veya çift olarak oturanların araların -
dan geçti. En geride boş bir masalar -
dan birinin yanına, bir hasır koltuğa o
turdu. 

Salonda nereden geldiği ilk bakış
ta kestirilemiyen bir radyo sesi du • 
yuldu: Bir İspanyol şarkısını söylü -
yor ve çalıyordu. Valansiyanın por -
takat bahçelerinde, bol yıldızlı bir yaz 
gecesinde sevgilisinin penceresi di • 
binde ona aşkını haykıran ateşli bir 
gencin sesi ... 

Lakin Aziz bunlann hiç birini ne 

kazanmış oluyor 
ıampiyonluğu yolunda Adeta bir sırat 1 
köprüsü olan bu maniayı da aşmak az
mile Yaşar çetin hamlelerle güreşmeye 
başladı. 

Yaşarın biç puvanı yoktu. Rakibi • 
nin üç puvanı vardı 

ilk devre tamamen ayakta sert bir 
itişme halinde geçti. Ne Yaşar Leton -
yalıya, ne de Letonyalı Yaşara oyun 
vermiyordu. 

Beraberlikle biten ilk devre sonun • 
da atılan kur'ada Yaşar alta düştü. Ra· 
kibi büyük bir gayret sarfediyor, fakat 
Yaşar çok güzel kapanarak oyun ver -
miyordu. Saniyeleri teker teker heye • 
canla saydığımız bu devre de nihayet 
bitti. 

Şimdi asıl ümidimizi bağladığımız 

Yaşarın üstte güreşeceği devre başladı. 

Yaşar dünkü rakibine yaptığı gibi, Lc
tonyalıyı da derhal bir ters künde çe
virdi. Letonyalı çok çabuk bir tuş ol • 
du. Halk kıyameti kopardığı halde ha -
kem bunu ya görmedi; yahut da gör -
memezlikten geldi. 

Bundan sonra Yaşar ayni oyunu bir 
kaç kere yapmak istedi; fakat rakibi 
kurtuldu. 

Son devre ayakta başlamıştı. Bu 
devre iki rakip de biribirine bir şey ya
pamadılar; yalnız itiştiler. Ve müsaba
ka bu vaziyette bitti. 

Yaşar üstte güreştiği zaman bir ters 
künde oyuniyle fazla puvan almıştı. 

Hakemler ittifakla Yaşan hükmen ga -
lip ilan ettiler. 

Bu müsabakayı tuşla kazanamadığı 
için Yaşar (1) fena puvan almıştı. Fa
kat artık dünya üçüncülüğünü muhak
kak olarak sigortalamış, birincilik için 
de netice yapacagı tek güreşe kalmış -
tı. 

öğleden evvelki güreşlerimiz de böy 
lece nihayet buldu. 

AK.ŞAMKI CUREŞ 

Akşam yapılacak müsabakalarda, 
seçmelerde arkadaşları tasfiyeye uğrar
ken kendisi fevkalade iyi bir vaz:i~te 
olarak tek bir fena puvanla üç rakibile 
beraber finale kalan Yaşarın birincilik
le üçüncülük arasındaki vaziyeti tayin 
edecek müsabakalar vardı. 

61 kiloda (1) fena puvanla Yaşar 

(2) fena puvanla İsveçli, ( 4) fena pu -
vanla da Finlandiyalı tasfideyen kur • 
tutmuş ve fimıle kalmışlardı. 

Birincilk, ikincilik üçüncülük bu 
güreşçiler arasında taksim edilecekti. 

Yaşann müsabakasını nasıl bir he
yecanla beklediğimizi herhalde tasav • 
vur edersiniz! .. 

YAŞAR - PEINt (Finlandiyalı) 

Nihayet Yaşar Finlandiyalı rakibile 
beraber ringe çıktı. Bizim çocuk ol • 
dukça heyecanlı görünüyordu. Bu gü· 
reşi kazanır kazanmaz Yaşar ikinci 
mevkiine çıkacak, birincilik için de tek 
bir müsabakası kalacaktı. 

Yaşar hasmını mutlak yenmek isti
yordu. Bunun icin Finlandivaltva bir 

duyuy\)r, ne ue ışıtiyordu. \yunku biraz 
önce gördüğü şeyler karşısındaki şaş

kınlığı hiç geçmemişti. Bir sarhoş gi -
biydi. Zaten eski hatıralarını da hala 
sıralıyamamıştı. 

Lakin bu genç kız, onun arkada bı· 
raktığı ve yasını çektiği sevgili değil -
di. Bunu o tzmirdeki evinin ve o ev ci· 
varının <lekoru içinde görmeğe başla -
mıştı . Şimdikinden yüz ve gülüş itiba -
rile farksız fakat yaşça da çok farklı bir 
kız çocuğu olarak hatırlıyordu. Bir kom 
şu çocuğu, bir çocukluk arkada~ydı o .. 
Fakat aralarının iyi olmadığını da ha -
trlamakta gecikmedi. 

Şimdi ikisini de yanyana ve karşı • 
smda buluyo:-du. !kisi de biribirine pek 
benziyorlardı. Fakat Pavla'nın hayali az 
zamanda diğerinin yanı başında solma
ğa başlamış, cam üzerine nefesle ya • 
pılan bir resim gibi silinmi§tİ. Ayni za
manda Pavla 'nın ayrılığı yüT.ünden 
kalbinde duyduğu derin acı birdenbire 
geçivermişti. Sanki bir küçük hançer 
oraya l::atmı~ . lf kin o çıkarılır çıkarıl· 

maz varası da kapanıvermişti. 

- Benim kalbimde ve kafamda yer 
alan. oraya hiç silinmiyecek bir derin -
tikle "ıayali kazılmış olan sevgili, Pav
la değilmiş. O ancak asıl sevgiliye ben· 

oyun yapmak istedi. Fakat kendini be
linden kaptırdı. Ve az daha tuş oluyor
du. Büyük bir tehlikeyi köprü ile at • 
tattı. Fakat Finlandiyalı üstte fevkala -
de güreşiyor, adeta ~şırmış bir vazi • 
yette olan Ya~n mütemadiyen ters çe
viriyor, ve köprüye getiriyordu. Yaşar 
arka arkaya 5-6 tehlikeyi köprü ile 
atlattı. Fakat 4 dakika 51 inci saniye· 
de nihayet sırtı yere geldi, Ve tuşla 
mağlup oldu. 

Bu mağliıbiyet tamamen değilse bi
le bizi şampiyonluktan yüzde doksan 
nisbetinde uzaklaştırmıştı. Şimdi bü • 
tün ümidimiz, Finlandiyalının ve Ya
şarın İsveçliyi yenebilmesinde kalmış • 
tı. 

VAZIYET 
Şimdi güreşlerin vaziyeti şu idi: 
( 4) fena puvanı olan Finlandiyalı, 

(2) fena puvam olan İsveçli ile karşı
laşacak ve bu maç eğer Finlandiyalı • 
nın sayı hesabile galebesile biterse, 
hem Finlandiyalının, hem de İsveçlinin 
(5) fena puvanı olacaktı. Bizim Yaşar 
doğrudan doğruya şampiyon olacaktı. 

Eğer İsveçli maçı kazanırsa Finlan• 
diyalrnın fena puvanı artacak ve Ya • 
şar doğrudan doğruya ikinci olacaktı. 

Bütün bu vaziyet Finlandiyalı ile, 
İsveçlinin güreşini de bize büyük bir a• 
laka ile takip ettirdi. 

Fevkalade heyecanlı bir güreşten 

sonra nihayet Finlandiyalı İsveçliyi sa
yı hesabile yendi. 

YAŞAR DONY A ŞAMPiYONU 

Bu vaziyet hepimizi çılgın gibi se • 
vindirmişti. Çünkü Yaşar, rakiplerinin 
fena puvanlarının artması sayesinde 
doğrudan doğruya dünya şampiyonu 

olmuştu. 

Salondaki Türklerden bir çoğu, bil· 
hassa bu gece de burada bulunan Ga • 
latasaray izcileri dünya sporculuğu şe
ref direğine ilk birincilik bayrağı çek
tirecek olan Türk çocuğunu elleri üze· 
rine alarak salondan çıkaıdılar. 

İtiraf etmek Iizımdır ki, Yaşara ta• 
lih baştan sona kadar büyük bir yardım 
eseri göstermiştir. Doğrusunu söyle -
mek Hi.zım gelirse, Yaşar ne esasen mağ 
lCıp olduğu Finlandiyalıyı, ne de hiç 
karşılaşmadığı fakat başkalarının ye • 
nerek ortadan çekilmesine sebep olduk
ları İsveçli rakiplerini kolay kolay ye -
necek vaziyette değildir. Fakat bu genç 
güreşçimiz, bütün arkadaşlarının aksi
ne olarak müsabakalarında hiç gözü 
yılmadan, arslan gibi erkekçe, mertçe 
güreşler yapmış, hatta kendinden hiç 
de aşağı olmıyan bir çok rakiplerini 
böylece yenmiştir. 

Bilhassa bu noktadan Yaşarın şam • 
piyonluğu yalnız bizi değil, başta Ma • 
carlann olmak üzere bir çok milletle • 
rin de hoşuna gitmiştir. 

Yaşar, elde ettiği şeref ki\dı:r da, bU
tün seyircilerin sempatisini kazandığı 
için ne kadar tebrik edilse azdır. 

izzet ~uhidrlin Anak 

zedıği ıçın sarıldıgım bır teseılıoen i -
baretmiş. Bir kuruntuya dü§müşüm ve 
onunla mes'ut olacağımı sanmışım! O
nu alıp gelseydim ve bu kuruntunun o 
zaman farkına varsaydım ne olacaktı? 
Hiç §Üphesiz hayatımın zehir olduğu • 
nu anlıyacaktım. 

O zamanki hali hiç şüphesiz bir al• 
tın madalyonu kaybettikten, onun asıl 
renk ve biçimini biraz unuttuktan son• 
ra bakırdan bir taklidini bulan adam • 
dan farksızdı. 

Pavla'yı ilk gördilğü zamanlarda o
nu daha önce tanımış gibi olduğunu. 

hatta şöyle söylediğini hatırlıyordu: 
- Lakin bana öyle geliyor ki sizi 

ben çoktandır görmüş bulunuyorum. 
Hem de pek yakından tanıyor gibiyim. 
Halbuki bunun nerede ve ne zainan ol
duğunu bir türlü kestiremiyorum. 

Böyle söylemekten niçin kendisini 
alamamış olduğunu şimdi anlıyordu. 

Artık Pavlayı unutmuştu. Asıl sev
giliyi bulunca kopyasını veya benze • 
rini aramamak pek tabiidir. 

Çayını içerken Gülerin çocukluğu -
nu, ona karşı takındıiı halleri ve söy • 
lediği sözleri düşündi.i. Bir aralık yanı 
başındaki aynada kendisini gördü: 

(Arkası 1'GT) 
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lstanbul 4üncü icra memurluğundan:! 
A!i Ekberin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci dere· 

cede ipotekli olan ve satılmasına karar verilerek tamamına (850) 
lira kıymet takdir olunan Kadıköyünde Caferağa mahallesinde PPt· 
tcmalcı oğlu 'eni Sivastopol sokağında eski 33 yeni 28 numaralı, ze
min katında: Malta döşeli bir koridor, altında bodrum bulunan bir 
oda, bir merdiven altı, Malta döşeli içinde sarnıç va hela bulu
nan maltız ocaklı matbah, birinci katında: Bir sofa üzerine dolaplı 
iki oda, çatı altmda: bir sofa üzerinde basık tavanlı iki oda bir he 
la ve cephede balkon ve elektrik tesisatını havi ve u~um mesahası 
46,5 m2 olup bundan 40 m2 bina zemini ve kalanı içinde bir kuyu
su bulunan bahçedir. Hududu bir tarafı Panayot Pandeli bir tanfı 
Akabi bir tarafı Goros hanel~ri dördüncü tarafı yol ile mahdut 
ahşap evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arrtırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy· 
meti muhammenenin <Jfo.7,5 nisbetinde pey akçesi veya :milli bir ban
kanın tminat mektubunu hamil olmaları :Cap eder. Müterakiın ver· 
gİ, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arrtırma 
§artnamesi 3 - 10 - 936 tarihine mü!.adif cumartesi g;,ini: dairede 
mahaU· mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 20 - 10 -
936 ~a.rihine müsadif salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenir.. r(i 75 
ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmamn 
teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edile
rek 4 - 11 - 936 tarihine miisadif çarşamba günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttı
ranın üstünde bırakı1acaktır. 2004 numarah icra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmı · 
yan ipotekli alaeaklt'.rla diğer alikadaranm ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden tbaren 20 gün zMfında evrakı müsbiteleriie birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rü · 
sumu ve vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi tutarı bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 
936/ 191 numaralı dosyada mevcutevrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görilp anlıyacakları ilan olunur. (321) 

Senirkent Urayından: 
1 - Senirke.1t kasabasının ( 42200) lira bedeli ke,ifli su tesi· 

satı bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uzatılmıştır. 
2 - Eksiltmenin yapılacağı yer: Senirkent Belediye dairesinde 

Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - ihale 17 Ağustoı 936 pazartesi günü saat: 15 dedir. 
4 - Te~iaatın isale kısmı, çelili boru ve arınalor. ve teferruatı 

ayrıc:ı, tevzi şebekesi, Font, borular ve teferruatları vine ayrıca tesi• 
sat, betonarme, inşaat aksa.mı da ayn, ayrı veya umum11 birden eksilt· 
meye konulmuştur. 

5 - İstekliler: proje ve harita ve fenni şartnam~ ve tahlil fiyat 
cetve~lerini ve eksiltme şartnamelerini görebilmek için Ankarada Ulus 
gazetesi, ilan memuru Bay Galipten, latanbulda İstanbul Urayı Su· 
lar Direktörlüğünden, lı:mirde İzmir Urayı Sular Direktör!üğünden 

Senirkentte de Belediye Dairesinden bedelsiz olarak görebilil'ler. 
6 - Eksiltmeye girebilmek şartlarını haiz olan :stekliler evrakı 

müshile ve muvaKkat teminatları ile birlikte ihale giınünde Senirkent 
belediye encümenine müracaatları i1an olunur. (51) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Vasıflarına uygun ve metreıine elli iki kuruş değer biçilen 
'.(163,000) metre yazlık elbiselik 24 - 8 - 1936 pazartesi günü 
saat (11) de kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Şar~namesi (424) kuruş karıılığında Komisyondan alınahi· 
lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbuz 
veya oanka mektubu ile şartname de yazılı belgeler içinde bulundu 
rulaô.k olan teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en az bir saat 
evvel Komisyona vermiş olmaları (291) (206) 

Iletonarme Köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

N:ıfia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Urfa vilayetın~e Urfa - Diyarıbek~r yolu üzerinde 3S 000 lira 

keşif bedelli Hac.Itamil Lt:tonarme köpı üsü inşaatır n kapalı zatf u
suliy1e eksiltmesi ı 7 - S -- 1936 paza;tesi günü sa;.ıt (15) de Nafia 
Vekaleti şose ve hÖprüleı reisliği eksiltme komisyonu odatında ya· 
pılacaktır. 

t'ksiltme şartn<\mesi ve b•.ına müteterri diğer evı·ak (190) kuru~ 
mukabilinde şose ve köprüler reiııliğ~nJen alınabileceği gibı istiyen• 
ler b~1 şartnamele~~ Urfa ~afi:a müdürlüğüne müracaat ederf'-k göre· 
bilirler. 

Muvakkat te•~1inat (~~50) Jira dır. Eksiltmeye girmek•i,t~yen:erin 
resm; gazetenin 3297 sayılı nüsha smda çıkan taHmJ tnameye tevfi 
kan müteahhitlik ehliy t•t vesikasını hah. olmaları. 

tSTANBUL - 18 Dans musikisi 
(plak). 19 dan 20 ye kadar Tepebaşı 
bahçesinden nakil. 20 de De. Fahret -
tin Kerim tarafından sıhhi konferans. 
20.30 stüdyo orkestraları. 21,30 son • 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüriüğü 

Sa.tına.ima komisyonu llAnla.rı ________________________________________ ..., 
Kırıkkalede 6 

atelye 
adet anbar 

• 
ınşası 

ve 

k.e§if bedeli (66485) lira olan yukarıda yazıh inıaat Aıkert f;;a 
rikalar Umum M..idürl:.iğL·· satın alma k..ımisyonunca 25 Ağlutos 193 
tarihinde sah günü saat 15 te kapa h zarr ile ihale edilecektir ŞaJ"tn 
me (üç) lira (33) kurut mukabilinde komiıyondan verilir. Ta\:pl 

_____ ...., ___ ..., ___ ""! rin muvakat temİ:'lat olan (4574) lira (25) (kurutu havi td~lif me 
Per,embe CUMA 

Takvim l3Ağustos 14Ağustos 
======ı-5 C. Eve] 26 C. Evel 

GUn doğ'Uşu 437 4ı:18 
GUn babş:ı 19,42 19,42 
Sabah ruı.maz:ı 3.30 330 
ogıe ııamazJ 1219 12 19 
CkJndl allmllZl 16,19 16.19 
A.kfalll namazı 19,4-.l 19.42 
t' a tsı nam&ZJ 2142 21 41 
fm.nk 2.21 2.23 

Yılm geçen gUnJer1 222 222 
Yılın imlan g1lnlerl J4il 14.3 

luplar ım mezkur wünde aaat 14 e kada komiıyona t1erm..eleı i ve ke 
c:Hlerir.in de) 249(l numıu ah kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazı 
vesailde muayyen !JÜn t1e aaattl" komiayona müracaat;ı-.rı. (96) 

100- 200 ton mutahhar pamuk 
Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda miktarı ve cinai yazı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komiıyonu 
ca 25 eylül 936 tarihinde cuma günü aaat 15 de kapalı zarfla ihale edil 
cektir. Şartname "Dört,, lira 0 50,. kurut mukabilinde komisyondan " 

._ ____ ...,. .... __ _. ___ _.. rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5750 lirayı havi teklif mektup! 
,_ _______________ ""!! nnı mezkUr günde saat 14 e kadar komiıyona vermeleri ve kendilerini 

BORSA 
t2. 6 - {13::> 

Wzaıaruı<la yddn (fa.retll olanlar, OM 
rtnde muamele gorenluclli. Kakamlaı 

"1lA ı 12 de ka paruıı u tıı OJ'B Uan:ı ID'. 

PARALAR 
• Londnl tı8!ı - •Viyana ı:t.-

• Nevyorı. 126 fj.J • lıladrld 16 -
•Parla ısı>.- • Berlln BO,-
• MilA.no 1116.- • VBJ'§OV8 2:3,-
•Brüksel ıl4..- • Budapeşte 2s.-
•Atına ~.- • BU.knt 16,-
• Cenevn b20,- • Belgrad ö8.-
• Botya 2.ô,- •Yokolıama 84.-
•AmsteMam 84.- •AJtm 1171 -
•Prag 114- •Banknot 244. -
• Btokholm ~-

ÇEKLER 
• LOlldra 68!,l'>l • Viyana 4.U 
• Nevyork 0.7910 • Kadrld 6.1~ 
•Parla 12.0J * Berlln 1.1171 i 
• M.lla.no 10.0614 • V~ova i .21 
• BrilkııeJ t .7017 • BudapqtA 4.00 
• Atınııı 88 6668 • BU]ttef 1111,6~66 
• Oenewe ~ .4810 • Belgrad :14 e66 
• Sotya 6S.2f>S • Yokoham.9 )l.681b 
• Amsterdam t.1672 • Moskova 2-l 92!> 
• Prağ rn,ıuo • Stokhoım H 0611 

ESHAM 
lf Ba.nıtam 10.80 

• Anadolu ~6.20 

Reji 180 
Ştr. Hayrly 1~001 

• Merke~ Ba.uls 7b OU 
U. Sigorta .00 
Ponomoı:ıb 11,10 

Tramva1 ıı,w 

•Çimento 10.70 
Onyon Det \.l 00 
Şark Del J.00 
Balya JOO 
Şark ın. ea.a ). 00 
Teletou 1.00 

de 2490 numaralı kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaikle mezlrur ıün V 

saatte komisyona müracaatlan. ( 145) 

20 kalem • 
resım malzemesi: 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan yukanda miktarı ve cirtsi yazı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalına' komisyonun 
28 Ağustos 936 tarihinde cuma günü aaat 14 de açık eksiltme ile ihal 
edilecektir. Şartname para.an olarak komisyondan verilir. T aliplerirı ll1 

vakkat teminat olan (240) lira ve kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve.-
ikle mezkftr gün ve saatte komiıyona müracaatlan. (97) 

Yüksek Ziraat Enstitüs·· 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar fakül 
telerine kız ve erkek ve orman fa külteıine yalnız erkek para.sız yatı 
lı, paralı yatılı )eyli ve Jatııız talebe almacakbr. Enstitüye yazılabil 
mek için &fağıdaki şartlaıa uymak gereklidir. 

1 - Liıe mezuniyet imtihanım vererek Bakalo•·yasım y;aprnı 

veya lise olgunluk diplomasıru almıt olmak uBakaioryasmı Y.!P.nıa· 
mıı veya olgunluk diplemaaıru al manuf olanlar Erutitüye alınmaz, 
ve Türk tabiyetinde bulunmak lazımdır. 

ı - latanbul ünivenilelinin fen fakültesinden nakleu getece 
olanlar orada okudukları Sömestre Jerden, muvaffak o[mu~lar ııe ikİ 
si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültesinin üçüncü Sö· 
mestrelerine alınır!ar. Ancak Baytar fskültesine girenlerin bu fakiil· 
tenin birinci ve i!cinci Sömestrelerinde okunan Ancttomi dersine d 

lstlkrazlar T1thviller ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakülteıine girenlerin Zİraat ,ıajr 
• 1933 T.Bor. J l!2 80 s:tektı1Jr 00 0-.ı 

----vaJ ıu,
0

10 nı yapmaları gere~lidir •••• o 20,00 ... ~ 
• .. .. • m 21.00 RıJ:ıtmı a.Ob 3 - Enıtitüve ıirec..ek talebenin yatı 17 den a,ağı ve 25 teıı 
• tstik.DabllJ \16fı0 •Anadolu 1 46 4~ karı olmaz. Nihari talebt yüksek ya9 ktıydma bağlı Jeğil.-J;r. 

Ergeni tstflL ~6.UO •.Anadolu D i6.4b b 
ıeıs A M w.oo Aı:ıadoıu ın 11 ~ 4 - Para11z yatılı tal~beden ertik~erinin lüzun. gösterd~ği ~ 
s. ~ 116 2a • MUm-. .. sU A 47 7U den kabiliyeti ve sağlaml.kları haklında tam teşekküllü bir hasbi e"1 

. d kuruiunun raporu lazımdır. 
Taksim Bahçesın e . E . .. l I b .k. . . , "d wl k "e ... .., - nstıtuye yazı an ta e e ı ı ~y ıçın~e yem e11 sag ı 

H A L K ~-:C·l!i!;iiJi sağlamlık muayeneıinden geçiril.erek erliklerinin lu:ıum gösterdi~ 
OPERETi a A ı beded kabiHyeli!1. aöıtermiyenl.erin Erıt1tüden m,:ği kesilir. . ·. 

Bu akşam 21,45 de ~~ ~~ 6 - Ziraat fakültesine girecek t&lebe Ankara;;le Orman ç.ftb 

~, ğinde 10 ay staj görmeğe mecbu?durlar. Bu staj ml:ddetince taleb~ 
F LOR YA ye 30 lira aylık ver:~İr. Yatacak yer çiftlikte parasız uğlann. "5taft" 

yer talebenin yemeai, ~uıeai de Enstilüce sağlandığı takdirde kelf" Büyük operet ., 
3 perde dileriı e bu 30 lira verilmez.,, 

Cuma akşamı Büytikdere Aile 1 - Parasız vah talebesinden staj veya okuma dev.esi içinde 
bahçesinde HA L l M E sonradan· meydantt gelerı miicbir halle. dı,mda olmal< iizere. kerıdl-

-------------- lifinden stajını 'Veya okum&sını bırakanlardan veya cezeJ olarak çl" 

karılanlardan hük'1metçt> yap.lan masraflara ödevec .. kleri hakkınds 
verilecek nümuneye gört. Noterli\ ten tasdikli bir keialetname alınır 

Yeni Ese1 ler 

Yeni Türk E h k• ~~ - nstitüve ıirmek istiyenler yukarıda )'aııl. rapordan 3$ 

Eminönü Halkevi tarafından her nüfu.s kağıdın,, :ışı '<ağıdın pc lis veya uraylardan alac'lk!arı ıı:ı" 
ay çı~ar~~makta olan (Yeni Türk) ün gidim kağıdını, o,.ta me~ tep ve liseler de görmüş oldul.Jan siiel 
(44) uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: d l h kk d k hl" I .. 1. . . k I ı 1 r 2 kl• 
A Ah S L t z· tt' F h · ı ers er a m " t e ıyetname enı ıştirı.ere e yazı.c.n ı.e yaza 

gn ırrı even , ıyac ın a rı, il b" d"l k . Al1' 
Nahit Sırrı, Salinı Münir Çorlu, Sabri rı pu u ır ı e çe ile ve altı tane fotoğı af1 ile birlikte do!jru~a 
Esat Ander, Şerif Hulusi, Naki Tezel karada Yüksek Enıtitü rektörlüğ;jne b.t.tvururlar T.,Jipleı dıltkçe" 
gibi tanınmış imzaların yazılan var- !erinde hangi fakü~teye kayıt o!unmak isteklerini l,ild:rmelıdi .. let• 
dır. Gençlerle münevcrleri alakadar Aksi ~akdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yap1Imaz . 
eden yazıları toplamış bulunan bu mec q - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamıs olan ve 8 itıC:I 
muayı okuyucularımıza tavsiye ede- d _. d l k ~ I ·ı· 'k d ~ d"l k 1 · I • a "ılıt riz. ma ~e e yaz: ı a"ıt aran ı lft oıma ıgı 1 e çe er ge memış • J 

ve bunlar hakkında hiç bir nıt;.amele yapılmaz. . . r "\ l O - Vaktinde tam kii1tlariv le başvuranlar arasmdan pelc ıfl 

Du•• n y veya iyi dereceli olanlar tercih ed'.lir. Kabul edilecek talebe diplO' 
Ve afJD ma derecesine ve başvurma ta:ihlerine ~öre ıeçili~ler Kadro dol~.·-

dığı takdirde orta dereceliler de batvurma 11rasma göre alı:ıabıht" 
!er. 

Tercüme Külliyatı 
Bu kıymetli eserleri sonradan 

güçlükle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

11 - Cevap ıstiyen1er avrıca pul 8öndermeliditler. 

Müteahhit b::z:l!'at mühendis olmıı dığı veya bır ~nüheı.disle be· 
raber bu işe girmeJiği takdirde asgari en metre açıklığır.da betonar· 
me b r köprü yapw1~ oldu~na dair vesıka ibraz etmesi lazımdır 

Teklif mektu..,}armrr 17 - 8 - 1936 pazarteıi günü ~aat (14) 
de kadar Ankarada. §ese ı e köprüler r"ısliğine veritmeıi lA.1ımdıT. 

(72) 

12 - Batvurrnn zarr.anı Ağu,tosun birind günüuden Eyluli'rı ~ 
tuzuncu günü ak~anıma kadardır. Bundan ıonraki bctıvurmt.la1 kşbıJ 

~------------1 edilme:z. (15). 



fiiiiiii;iiji~fiiiii~~=iiiiiilT--·--:T;:u~·-:ırk~ı;:.y:e~·;c::u:m::;h:u~r:i::y:e~t~M~e~rk~;uRB~~k~;; 
1836 

~ 
Şartname ve resmi mucibince 200 adet tütün kıymağa mahsus 

havan bıçağı 18 - 8 - 936 tari hine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de pazarlıkla satın alınacaktır 

İsteklilerin ıartname ve resmi görmek üzere her gün ve pazarlık 
'Çin de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat güvenme paralarile bir 
likte Kabala§ ta Levazım ve Mü ha yaat şubesindeki Alım Satım Ko 
lnisyonuna müracaatlan. (84) 

8/811936 vaziyeti 
AKTiF ==L=lr=a==· P A S i F 

Kasa: 

Altın Hafi kilogra m 17.079.7H!L.24.0'24.068.5J 
Banknot, ,. ., ,, ,, 9.304.051 . -
Utak!Jk , ., ., ., ,, .968.t-93.41 

D ahlldekl Muhabirler : 

Tilrk llraııı : .. ,, L. 1.~t.518.36 
Hariçteki nlühablrJer: 

34.291.012.92 

1.831.518.36 

Sermaye, , 
lhtlyıı.t akçesi 

. . ' 
' . • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

L 158. 748/ 63-

1 : .000 .000-
1.551.182.:.3 

Altın safi kilogra.t 4,398,244 
Altına tahvll1 kabil serbest 

1 - Şartname ve planları mucibince (22500) lira muhammen dövizler . 

bedelli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla satın alınacaktır. Difer dövızıer ve borçlu gtll 

2 - Eksiltme 29 - 9 - 1936 tarihine raatlıyan sah günü saat r.ıng bakiyeleri ' ' • • • 

6. 186.482.30 
1 

300.184.02 

Dorubto edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara.tın.o 
dan vaki tediyat, · 

Deruhte edilen evrakı naktlye-
L. 12.064.61 t -

8.885. 199.- 15.371.863.32 
l Hazine tahvilleri: 1 
5 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesi binasındaki alım ve Deruhte edilen evra.kt naktıyeı • 

•atım komisyonunda yapılacaktır. karşılıg-ı. L 158.748.563-

baklyesl, .. ,. ,. ,, iL 146.683.952-
Karşıhğt tamamen altın olarak 

tedavllle ııa.veten vazedilen L. 16.000.000- 162.683.9t'2.
TDrk Lirası Mevduatı 15.220.. 118.17 
Döviz Taahhüdatı: 

3 - Şartname ve planlar 120 kuruş mukabilinde sözü geçen şu· Kanunun 6 ve 8 inci m ad.- ı 1 
t delerine tevfikan Hazine tara• 
11eden alınacaktır. , fından vaki tedlyat. 1 , 12.064.611- 146.683.952-

Altın tahvili kabil dövizler ,L. 4.2'i3.000.95 
Diğer dövizler ve alacaklı kl-
llrlng bakiyeleri . L.23.614.870, 27.888.471.~ 4 - Muvakkat teminat 1687.50 liradır. Sencdat cüzdanı : 1 Muhteill , , , , , 56.188.881.27 

5 - Fiatsız teklif, imalat resimleri ve montajdan sonraki vu:iyet Hazine bonoları, " " " iL. 2.675.000.-
.,..1:ı .... , .. k · k Ü k 'l .. .. d Ü )' Ticari &enetler , , , , , , 1,, 12.636.391.96 15.311.391.96 
... <uı.1ar1 rnuna aıaya gırme zere e sı tıne gunun en on g n evve ı- Tah 0 .. t "·d 

Esham ve v °' c.u. anıı ı 
be kadar müskirat fabrikalar şubesine verilmesi lazımdır. . fDeruhte edilen evrakı nak.o ~ 

6 - istekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %.7,5 mu- A ltiyenln karııııtı esham vt~T .. . 34.083.373.05 

'lakkat güvenme paras! ile birlikte eksfümeye iştirak edebilmesi İçin B s:~::tt e:::::ıve ::~:e iL. 4. l73.~ 18 38.256.607.22 
oradan alınacak vesikadan maada eksiltme kanununun üçüncü mad- Avanslar: 

,/ 

desinde yazılı vesaikle birlikte yukarda sözü geçen komisyona mü· Altın ve dövlZ Uzerine avans L. 82.939.68 
racaatları. (297) TahvilAt Uzeriııe avans. L.16.751.526.02 16.834.465.70 

lstanbul ·Belediyesi Jla~la~ı · · -- · 
. . ' 

~rla.r 

Muht~Uf 

Yeknn 
1 

4.500.000-
!;,42.'>.791.73 

218.512.605.22 YekOn 

2 Hart 1933 tar1h1ncien Jttbaren : 
İskonto haddi yüzde ~ 1-2 - Altm üzerine avana yüzde 4' 1"2 Senelik muhammen kirası 50 lira olan Küçükpazarda Hoca Hay- __;:....__-"-"'__..._... ........ ..-______________________________ _ __... ___ _ 

reddin mahallesinin Ayazma kapı ıokağ:mda kagir 57 N. h dükkan .... .--------------------------------------------ı,.-
leılim tarihinden itibaren 931 veya 938 - 939 seneleri mayısı •onu· Jstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
na~dark~ayaverilmeküzereaçıkar1hrmaya kon~muş~~ Şar~ ~~-~~~-~-~~~-~.~~~~~~~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~ 
tlames.i levazım müdürlüğünde ıörülür. latekli olanlar 375 kuru9luk 
lbuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28 ağustos 936 
tuıııa günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (340) 

Bir metrosunun 
Sahaaı M. Muhammen Muvakkat 
murabbaı kıymeti teminatı 

F"atih. yangın yerinde lslienderpa
la. mahallesinin Della odaları soka· 
tında 128 inci adada 375 tantim 
>'iizlü arsa. 91,34 
l<aragümrük yangın yerinde Ka-
hirei 1ıtik Alipafa mahlllleıinde 35 
inci a:lada yüzsüz arsa. 25,97 
Aksaray yangın yerinde Mimar 
Kemaleddin mahallesinin Koııa 
caddesi sokağında 13 üncü adada 

3 20.~ 

1,50 2,93 

tüzsüz arsa. 44,10 3,50 11,58 
Yukarda ıemti sahau ve bir metrosunun muhammen kıymeti ve 

teminatları yazılı olan arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık arttır
maya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
lnektubile beraber 28 ağustos 936 cuma günü saat 14 de daimi en-
cümende bulunmalıdır. (B.) (343) 

ı -- -
Devlet ·Demir'!;olları ve Limtın/arı ' işletme : 

· ·,.Umum :· idaresi ilô.~lar-ı ~ · · · . 

İzmirde 1 eylül de açılıp 22 eylülde kapanacak olan panayıra ve 
9 Eylül Kurtulut Bayram~na İ§tİrak edecek yolculara ve panayıra 
tönderilecek eıyanın muayy~n mi ktarrna geçen sene yapılan mühim 
tenzilat bu sene de tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbik edileceği tarih terle 
dan tafsil at alınması. 

~artlar hakkmda istıısyonlar-
( 344) (278) 

. -
Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris atı:?§ tuğ-

laları 28 - 9 - 1936 pazartesi günü aaat 15,30 da kapalı :zarf u· 
&ulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1128 liralık muvakkat teminat ile ka
hunun tayin ettiği vesikeıları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 g. 3297 
No. lu nüshasında intiıar etmiş ol an talimatname dairesiııde alınmış 
Vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon Reis · 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, Hay· 
da.rpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (241) 

lstanbul San'at ve Ankara inşaat 
usta okullarına 

Parasız yatıh talebe ahnması 
1 - Parasız yatılı sınavlar için talebe kaydına başlanmıştır. Kayıt 

İ!lerine en geç 16 - 8 - 936 gününe kadar devam edilecektir. 
İstekliler: Bir dilekçe, nüfus kağıdı, a§ı kağıdı, dört belge fo 

loğrafı ile ilk okul şahadetnamesi ve yahut orta okul tasdiknamesı 
ile Kültür veya OlPıl Direktörlüğüne baş vuracaklardır. 

Y a,ıı 13 ten aşağı, 17 den yuJ.. arı olanlar ile orta ôkulla.rdan 
iki yıl birbir üstüne sınıfında kaldığı için çıkarılanlann dilekçeleri 
lc..buı edilemez. <268) 

Semti mef hur ve maha11eai 

Bal>ıili, Lala Hayreddin, 
Vezneciler, Camcıali. 

Çelebioğlu Alaaddin. 
Haydar, Hacı Ferhad. 
Samatya, Mirabor llyasbey. 
Y enibahçe, Keçecipiri. 
Çartıda. 
Dayahatun. 
Fatih, Altay. 

Bahçekapı 4 cü valiıl lian. 
,, ,, 

Tarakçdarda. 

Kumkapı, Kürkçül>aıı Süley .. 
manağa. 

Cadde ve sokağı 

Beıirağa 
Tramvay C. 

Yenicami a vluıunda 
lrfanzade. 
Aliefendi. 
Y enibah~e C. 

Perdahçı han. 
Yenihan. 
F evzipaıa C. 

:4:mıa katta. 
1 ci ,, 
Küçük Yeni he.nm 

4 cü katında. 
İ•kele C. 

Nr. 11 

7 
96 - 82 

102 - 44 
11 

26 . 20 
6 

53 
33 - 37 
1 - 1,1 

17 
14 
11 

25 - 11 

Cinai 

Be~iraia tekkesi 
Dükkan üa.tünde odıL 

ve ıalon. 
Dükkan 
Tu§mektep. 
Hanenin nısfı. 

,, " 
Dükkan. 

,, . 

Kiruı 

Lira~ --
20 

22 
15,50 
6 
3,50 
1,50 

10 
1 

Altay cami yeri ve hali. 
çeai. 10 

30 
ıe 

Oda. 
,, 
,, 4 

Arsa. 20 

Yukanda yazılı mahaller 937 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek Üzf!re arttmna1ua 
uzatılmıttır. İstekliler muhammen kiralarının ıeneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde p~J' akçelerile 
birlikte 17 ağustoa 936 pazartesi günü saat 15 e kadar Çemberlita~ta lstanbul Vakıflar Batmiidtir\6-
ğünde Akarat kalemine gelmeleri. (310). 

Semti methur ve mahallesi 

Bahçekapı, Şeyh Mehmet Gey
lani. • 
Bahçekapı, Hobyar. 

,, " 

Çarşamba, Cebeci1>aıı. 
Uzun çarşı, Saman viranı evvel. 
Sultanahmet, Üçler. 
Küçük Muıtaf apa,a. 

Cadde ve sokağı 

,, 

Yeni postahane. 

" 

cami altında. 
Dökmeci 1er. 
Fuatpaşa. 

Nr. sı Cinsi 
Muhammen 

kiruı 
Ura K. --

Hidayet camii yeri. 40 

62 Medhal mahalli dükkln. 20 
• 62, 64 Nr. h majaza- 18 

lann 3 cü kabnda 4 o-

da ve heli. 
34 . 170 Dükkan. 5 

41 Dükkanın 8 de 1 hi11eai. 1 
2 Me~~ep mahalli. 5 

Müftü Ali camii ana· 1 
ıında iki baraka anası. 

Aksaray, Molla Gürani. Tatmektep. 49 Bostan. 5 
Çarşamba, Tercüman Yunuı. Mehmetağa. 20 89 Baı-aka ve bostan. 2 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayıa nihayetin~ kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konmuştur. lıtekliler muhammen kirasının ıeneliğinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile 
birlikte 24 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 e kadar Çemberlita~a lstcuıbul Vakıflar Bqmüdürlü-
ğünd\? Akarat kalemine gelmeleri (314) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 1ab 

tLAN Kilo Kurut L. K. 

--
Kızılay cemiyeti Kadıköy kaza ıu· Soğan 4000 3 9 ·00 

beı:.nden: Zeytin yağ 1000 58 43 50 

Kızılay Kadıköy kaza şubesinin 15 Guraba hastanesine lüzumu olan yukarıda yazılı 1ki kalem erzak 
z.: -~os 1936. cu5mard~esi '1~~ü ak§amı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar lığı 17 - 8 - 936 paıaıtesi günü 
(pazar gecesı) ua ıye p a1 gazıno - • .. • d 
sunda vereceği aile müıamereııi, mev _ saat 15 de yapılacaktır. Şartnam esı her gun levazım kalemm e ı&-
simin en parJak, en neş•eli eğlcnceSi o- rülcbilir. (315) 
-~~aktır. Pek man~~ \.cnebi artistler ta- ________ _..,_ __________________ _ 

rafından numaralar yapılacak, diğer vaylar sabaha kadar işletilecektir. Ka • la, daha evvelden namlanna huır1aa • 
muhtelif eğlencelerle huırun üzerinde pıdı bilet keıilmiyeceğinden, muhte • mıı davet mektuplarile biletlerini ~· 
silinmez bir intiba bırakılacaktır. Tram rem azanın Kızılay şubelerine müracaat- lan ehemmiyetle arı:edilir. 

• 



ABONE 

HemleketlmlD 
Yabcmeı yerlere 
Posta blrllgine l 
~yerlere$ 

180 

ŞA.!~ T !. l:.!U 
es aylık a aylılt 

al -
:UI 

7215 400 

l'Urldyen!D her post.11 merkezinde Kt11tUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

JatanbuI. Ankara Caddul, ( \' .uu'I yurdu) 

ild&re: 2t870 
lYazı tılert: ZHU Telefon 

l'elgraı adresi: KURUN ltıta.nbuJ 

Posta lrutuw N~ t8 

. . . ~ 
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Harbiyede • !'' Taz;-Ç=;;.=;:ı;~;:ı~:~~ı 
·~ q G. Mi!!niskl B BE 

bahçesinde 
Mevcut proOrama ilaveten 

Melike emal 

5. Mahdumu !I ................................................ __ 
li IRlUJS çnçekçDsD 
:: .................... -.-............ ___ ___ 
~ BEYOiLU ~ 

ILHristaki-:Pasajı 3-S Telefon: 4170 5 • 
u aı ı n m11-111m111111111::::• 

lstanbul Şubesinden 
Fen Fakültesinde imtihana 

. , 
qırmış 

oian namzetler için 
Revüsü başla~ıştır. 

Fiyatlarda tanzlflt yapılmıştır, harlqten 
meze kabul adlllr. Telefon: 4909t 

1 ' 1 
1 

Istanbul Komutanhğı 
Satınalnıa K.omiıyonu lli.nlan 

10 Ağustos 1936 pazartesi günü Üniversite Fen Fakültesi 

konferans salonunda vukubu1an imtihanı yapmıt olan namzet· 
lerin Ağustosun 13 üncü per~enm!>e günü sabahı saat sekiı 

buçünka aynı salonda bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan ........................................................ , 

Betonarme Köprü 
inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler reisliğinden: 
Balıkesir vilayetinde Ayv~bk- :b:nir yolu üzerinde "25~500,, 

lira keşif bedel!i ~Jtınov&. betonarme kcprüsü inşaaonın k~palı zarf 
uaulit2 eksiltmeıi 17 - 8 -- 936 pazartesi günü ıaat 16 ds Nafia 
:V ekfüeti ıoıe ve J..öprüle1· reisliği eksiltme komiıyon.ı odaaında yapı
lacaktır. Ekailtm: prtns.mesi ve buna müteferri evrak "127,5,, ku
rut mukabilinde §OıSe ve köprüfor reisliğinden alınabii~eği gjbj iıfr 
yenler bu şartnan.eleri Balıkesir Nafia müdürlüğüne müracaat ede
rek gürebilirler. Muvakkn~ teminat "1912,, lira "50,, kuru!tUl'. E~silt· 
meye girmek istİyf'?nlerin resmI gazetenin 3297 sayıJ' nüıhaıında çı
kan l:\limatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vc!ikaıın. haiz ol
maları. 

Müteahhit bizzat miihendiı olmadığı veya bir müh~md~ıle bera• 
lier bu işe girmediği takdi:-de a.ıgari 10 metre açıklığında b~tonarme 
bir koprü yapmı, olduğuna dair vesik~ ibraz elmei\ liz~mdır. 

Teklif mektuplarının 17 - 8 -936 pazartesi günü saat 15 e ka· 
dar Ankarada §OSC ve köprüler reiıliğine verilmeıi lizımd~r. (71) 

Sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma ve 
komisyonundan: 

Kuru soğan 37850 '.45600 
1 

Kabamal patates 34500 43800 
Battal patates 35000 45000 Akliye 1iaıta1ia~eıi i~i~ 

Sıhhi müesseselerin 936 mali yılı patate• ve soğan ihtiyacr kapa· 
h zarf uıulü ile eksiltmeye konulmuıtur. · 

1 - Eksiltme 26 - 8 - 936 günü ıaat 15 de Cağaloğlunda Sıh · 

Jiat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat Akliyenin p:!l tateıi beher kilosu 4,5 kurut :ve 
'diğer müesseselerin 5 buçuk ve soğanın beher kilosu 3 bu.Çuk kurut 
tur. 

3 - Muvakkat teminat 454 lira 61 kuru§tur. . 
4 - istekliler §artnameyi parasız olarak her gün komisyondan 

alabilirler. 
5 - istekliler her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı teklifte buluna· 

biJirler. 
6 - istekliler cari seneye ait Ticaret odası :vesikaıile 2490 ıa 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti mak 
buz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını eksiltme sa· 
atinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (232) 

Kültür Bakanlığından: 
Bölge Sanat okullariyle Ankara İntaat usta okuluna ımavla pa 

raaız yatılı talebe alınacaktır. . 
Sınav 17 / 8/ 1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır 

Sınava. girebilmek için aıağıdaki ıartlan haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmaları. 

2 - 13 yaşından küçük, 17 ya,mdan büyük olmamaları. 
3 - En az beı sınıflı bir ilk okuldan diploma almış olmaları 

19-rttır. isteklilerin bir dilekçe, atı raporu, nüfus tezkeresi ve ilk okul 
dan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan alacaklar1 
belge ve üç tane belge foto~afla riyle birlikte sınavdan en çok bi> 
gün cfnceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek nam· 
zef kaydolunmaları lazımdır. "343,, (277) 

lstanbul Av Vergileri Müdürlüğüden: 
1 - 32 buçuk ton y&ni otuz iki bin beı yüz kilo odun ve 800 ki-

lo mangal kömür:i sahn alınacaktır. 
2-Tahmin edilen bedel 336 liraJil'. 
3 - Muvakkcı.t teminat 25 lira 20 kuruttur. 
~-Açık ek,iltme 19--8--93 6 çarıamba günü ıaat 14 de latan 

lial AY Vergileri müdü::İyt:tinde ya pılacaktır. 
5 - isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltme

ye ittirak etmek üzere :hale gün ve saatinde Bahkauede latanbul Av 
Y~eri ıııiidüriyetine gelmeleri. (157 

CJlunur. (308) 

~ .................. ı ............. . 

IŞIKLI 

REKLAMLARI 
UclYI~ ve ~all:tsn~oce 

p 

Türk 

Bursa 
Maarif Cemiyeti 

Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağu-ıtostan itibaıen kayıt muamelesine başlanacaktır. 

Yıllık yatı i•creti 185 gündüz ücreti 35 lira-:lrr. Mereur, Kar· 

det çocuklara ayrıca tenzilat yapuır. Bu yıl f~n l<•sDL da açı · 

lacaktır. Lisenin resmi liselere muadeleti Kültfü Bak&nlığ nca 
tasdik edilmtftir Beher ımıfa 40 talebeden fazla almmıvaca· 
ğından gereL. eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek ~ale· 
benin vaktirJe lise direktörlüğüne müracaatla,:. (ı;S) 

Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla a J a 
Cilt için zararlıdıı ·~ 

YapdmasL Lôıtmgelen 

siz uyurken cildin zaytfl~; 
mı" ve solmuıı: adaleıerı 

" " · be•" 
aıklaı:ı.tmr ve beş~reyı 

" · be" 
ler ve gençleştirir. Sabahleyın 

1 11 
yaz rengindeki (yağsız) 'foka 

0
,, 

kremi tatbik ediniz. ÇünkU bcY"''e,, 
latıcı ve mukavvidir. İşte bu sııre .. 

le makiyajlı ve solmU§ bir tell yeill 
ni ve cazip bir güzellik tabaıcas 
kuşanır. ____-' 

· ıyt titr ·kitap 1 Kayseri Tayy.ar~ fab.~ik.~~~- . 
.Çok igi bir arkadaştır dırektorlugunden· 

Dün v~. yarın neşriyat!nı takin edin~~· ı Kayseri Tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve 
1
::; 

Muracaat tnahallı: VAKIT ku- nacı kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. imtihanlar Kayseri TaYY 
tilphanesi İstanbul. fab ika, d d ktır y · ih d · iJere de--r ım a yap aca . e ıınt an a muvaffak olacak usta ı§Ç 11e 

ZAYİ recelerine göre (3: 5) liraya l· ~dar yevmiye :verilecektir. Müracaıl\) 
1333 senesi Üsküdar Toptaşı ~So- imtihan ağustos nihayetine kadar devanı edecektir. (19 ~ 

kullu Mehmet paşa okulundan aldıgım =----
şahadetnamemi kaybettim. Yenisini gO 
alacağımdan eskisinin hükmü ykotur. sah·b·· ASIM US VAKIT M tb N . t o· k ....• R f.k A Sefeıı 

Şükrü oğlu Adil 1 1 • - a aası eşnya ıre toru. e ı • 

6&7.) ____ ~---------~---------------------------~~---------------------------------~ 


