
lngiltere - Sovget
ler Birliği deniz 

anlaşması 
(Yazıst Sinci Sayı/cıda) 

Atatürk 
ispanya 
ihtilalinde son 
vaziyet 

1 spanya ihtilali, bütün şiddetile 
devam ediyor. Komünistlerin 

. hakim olduklan sahada, faşist 
•daresi altında bulunan memleketlere 
tı:ıcnsup ecnebiler taarruza ve yağma. 
~a uğramışlardır. Almanlar, Akdeniz 
~anlarına gönderdikleri kuvvetli bir 

0nanrna ile tebealarını tamamen !tal. 
}'an liınanlarına ve buradan Almanya
h nakletmişlerdir. 
r· Duna mukabil İspanya komünistle. 
1
• Fransız sol cenah fırkalarmdan, a

Çılctan açığa, her suretle, yardım gör -
tı:ı~ktcdirler. Bu taraftarlık, İspanya 
~liyctperverleri arasında Fransaya 

rır büyük bir kin adavet hissi yarat. 
tı:ıaktadrr. 

~illiyetperverlcrin galebesi, İspan. 
~rırn, Almanya ve İtalya ile birlikte 

tansa ve Sovyet Rusyaya karşı has
tı:ıarıc bir cephe almasını mucip ola. 
~ktır. Almanyada olduğu gibi, komü
lltatıik burada da şiddetle takibe uğra. 
}'abilı' t k .. • ı · · ı be • r. spanya omunıst erının ga e-

•ı ise bu büyük ve zengin memleke
tiıt Pransız ve Sovyet Rusya ittifak dai
ı-ea· 1ne girmesini intaç edecektir. 

l liangi taraf kazanırsa kazansın, 
;f>anyanın bu ihtilalden sonra büyük 

"rupa politikasında mühim bir rol 
(_rıryacağı ~uhakkaktır. Bu itibarla, 
;:ııanya ihtilali. bütün Avrupada, O-

lyill oyunlarına ra en bilhaua 

1~nyada, derin b1r allka ile takip o
llııtııaktadır. 

nugün, karşı karşıya gelen, ispan. 
~a ihtilalcilerinden hangi tarafın kaza
:tağı kat'i olarak kestirilemez. Al. 
b·trya civan müstesna olmak üzere, 
ııt::n Akdeniz limanları komünistlerin 

tU h ndcdir. Bununla beraber, Katalonya, 
ihaJkı pek muharip olmadığı için asıl 

tilalin can evi, komünistlerin en kuv
"ttl' ~· ı bulundukları Madrit ve civarıdır. 

1l'ılalde, Man~ sahilinde, San Sebasti. 
)an d k l' b. k ·· · k · a uvvet ı ır omunıst mer ezı 
~fllrnaktadır. tyi haber alan gazete-

bt.tc göre, komünistlerin Madritte 100 
ırıl{ . h'l• ~ ' atalonyada 50 bı.ı mu arıp erı 

~trrıı~. Milliyetperverlere gelince, bun. 
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Bugün Şehrimizi 
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~ Ulu önder Ankaradan 
hareket ettiler 

Ankara, 2 (T ıelefonla) - Cumqrreüi Atatürk bu akıam 
şehrimizden l&tanbula hareket ettiler v~ utcuyonda BCl§bakan 
ismet lnönü, bakarlar, ıaylavlar ve bakanlık erkanı tarafından 
uğurlunmı1lardır. 

Atatürkle beraber lçifleri Bakanı "Oe C. H. P. Genel Sekre
teri 8. Şükrü Kay,7 ve B. Fethi de lıtanbula hareket etmiflerdir. 

lSTANBUL 

PAZARTESi 

AGUSTOS 
t936 

-** 

....... ; ................................ ~ ..... . 
Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisinı birik• 

tiren okuyucumuz KURUN dna: 
toruna kendini parasu muayı · 

oe ettirebilir, 
r 
: .................................................. 

Şereflendiriyorlar 

Olimpiyatlarda ·ilk gün 
Gülle, cirit, 10000 metre koşu ve yüksek 

atlamada kat'i neticeler alındı 

Futbolcülerimiz bugün Norveç
lilerle karşılaşıyorlar 

'-:: = ·- = .... ::' = ...... ..::S awwws -= awwwı ::~ I 

Fransa, lngiltere ve 
ltalyaya müracaat etti 

Asilere yardım edildiği için 
Fransa kendini bitaraf kalmıya 

mecbur görmüyor 
Paris, 2 (A.A.) - Havas bildiri- almışlar ve 86 asi öldürmüşlerdir. f 

yor: ASİLER BİR ŞEHRİ ÇEVlRDlCER 
Hükumet, yabancı devletlerin iç iş

lerine müdahale edilmemesi hakkında
ki kaidelere kat'i surette riayet lüzu
muna dair genel bir görüş birliği tesi
si için bütlin devletlere müracaatta bu
lunmağa karar vermiştir. 

Hükflmet, çabuk netice elde etmek 
için, daha dün akşamdan İngiliz ve 
ttalyan hükumetlerine birer telgraf 
çekerek bu husustaki şahsi hattı ha-

etipi bil irmi.§ ve ls~n,Y d · • 
mücadelelerini kısa kesmeğe ve bey
nelmilel münasebetlerde muhtemel ih
tilaflardan sakınmağa matuf teklifler 
de bulunmuştur. 

İngiltere ve İtalya bu telgrafa ce
vap verir vermez, hükumet diğer ala
kadar devletlere de ayni suretle müra
caat edecektir. 

Müzakereleri çabuklaştırmak arzu
sunda bulunan Fransız hükumeti, asi
ler lehine olarak yapılmış olan silfilı 

teslimatı sebebiyle, kendisini, bir ta
raflı tatbik edegelmekte olduğu bita
raflık beyannamesi ile artık bağlı ad
dedememektedir. 

Ümit ettiği gibi çabuk bir surette 
kat'i teminat elde edebilirse, durumda 
seri bir salah basıl olacak ve bu salah 
esasen bozuk olan Avrupa durumu ü
zerinde mümkün akisler faraziyesini 
uzaklaştıracaktır. 

HüKüMET KUVVETLERlNtN 
HAREKATI 

Bayonne, 2 (A.A.) - Asiler mun
tazam kıtaat ve halk cephesi grupla
rı taraf mdan işgal edilmekte olan To 
losayı çevirmişlerdir. San Saba8tiyene 
60 kilometre mesafedeki Tolosa. me
zarlıklarına kadar qıuharebe cereyan 
etmi§tir. 

ASİLER BOZGUNA UÖRATILDI 

Bayonne, 2 (A.A.) - Huduttan 
-.,u:~~0~-111~ı~lw.·-~C ~ C dalupe top
çuau Hn'eri bozıuna ufratmıttJr. 

Asiler Sen Sebastiyendeki Beasain 
üzerine taarruz teşebbüsünde bulun. 
duktan sonra geri çekilmiıterdir. Bu 
bölgeye gönderilen yeni cumuriyet kuv 
vetleri asileri tarda çalıımaktadrrlar. 

HUKÜMET KUVVETLERİNİN 
iŞGALt 

Barselon, 2 (A.A.) -·Havas ajansı
nın Oragon cephesindeki hususi muha. 
biri, albay Villalbanın kumandasındaki 
cumuriyet kuvvetlerinin Hueskaya 12 
kilometredeki Bietano köyUnil iıgal et 

Bugün milll takınumızın karşılaıacağı Nor,ııeç milli takımı 
) . 

Mitli takımınuz aon morlarda 

tiklerini bildirmektedir. H b • 
Hükumet lataatının Hueskayı bu- a eş ımp t o 

giln işgal edecekleri zannediliyor. ara o r u s n 
ŞEHİRDE VAZİYET DUZELtYOR ' •• d 1 • • k 

!'fadrit, 2 (A.A.) - Tiyatroların bir muca e eye gırışece 
çogu tekrar açılmııtır. 

Havas ajansının Samosierra cephe. B • . L . . k 
sindeki nmhabiri asilerin faaliyetinin e- unun ıçın ondrada hır komıte urdu 

tırı istinatgahları Kastil ve Asturinin 
:llhafozakar halkıdır. General Kaba
~:Yas <Cabanellas) riyasetinde teşek. 
e. l eden milli hükumet de bu mıntaka
't nurcos §ehrinde yerleşmiş bulun. 

ktadır. Madrit, 2 (A.A.) - El-Socialista 
gazetesinin hususi kaynaktan aldığı 
bir malümata göre, hükfımet kıtaatı 

'- Sonu: Sa. 2 Sii.. 2) Guadalajara vilayetindeki Kastillo'yu 

B. O. 

:~~~oer~u surette aza1ını, olduğunu Borç para alacak yer arıyor 
Madrit, 2 (A.A.) - Royter bildiri. Londra, 2 (A.A.) 

yor: - Sunday Chronic 
Sokaklarda daima silihlr kimseler le gazetesinin mu

dolaşmakta olmakla beraber, ıehirde habirine beyanatta 
.....___---~~~~~~~~~~~~~~~--

•• •• gunun birinci günü Kırk sükfin caridir. bulunan Necaşi de. 
(Sonu Sa. 2 SU. 3) mittir ki: 

Fıoryada 

üç kişi boğuldu 
I...:ün Floryada üç boğulma hadisesi 

olmuştur. 

Geç vakit yaptığımız tahkikata na
zaran, boğulanların üçü de erkektir. 
Bunlardan ikisi plajdan hariç serbest 
yerde denize girmişler ve sahilden ol. 
dukça açılmışlardır. 

Bu sırada bağrıştıkları duyulmuş ve 
imdatlarına koşulmuştur. Fakat kur. 
tarmak kabil olmamıştır. 

"Memleketimin 
istiklal mücadele
sini katiyen terke. 
decek değilim. Ce
nevrede bir istik. 
raz aktine muvaf
fak olamadım. Fa. 
kat başka tarafta 
bir istikraz aktine 
muvaffak olacağı

mı ümit ediyorum. 

t,,.lt .. 
._ llQ llllh, kırk gece sürecek olan B•lkan fcstiı-aline dün Veliefendi çayınn

~Glı at 11arışl-:ıriyle başlanmıştır. Burada dünkü at yarışlarından bir 
enstantane görülmektedir. 

Uçüncü şahıs ise, Fcneryolu hu. 
dudu haricinde denize girmİ§ ve ken
disini dalgalara kaptırarak açığa sü. 
rüklcnmiştir. Burada kendisini idare 
edemiyen yüzücü boğulmuştur. 

Jandarma hadisenin tahkikatına 

başlamrttır. 

Bolulanlann hüviyetleri henüz tes
bit olunamamıJtrr. 

Bu maksatla bu. 
rada bir komite 
vücuda getirilmiş

tir. Ve şi:!'diye 

kadar elde edilmiş 
olan neticeler, ü. 
mit verecek mahi
yettedir. Bundan 
bayle Babeşistanın 
cenubu garbisin. 
deki kuvvetlerimi Habeş imparator• ailesiyle beraber 

zin yiyecek, içecek, silah ve mühimmatı 
ihtiy_a~n geni! mikyasta temin edilr 

mittir. Benim vazifem, askerledinln. 

. (Utf.en aayfO!J!ı ~-·~ ) ·,. ~ . • • - Yazımız 3 üncü sa~fadadı.r -



iıaretler 

Parise, Londraya, 
Romaga göre .• 

ispanya ihtilali 
lapanya ihtilali yalnız mevzü 

bir ltareket olaTak kalmadı, bilakü 
diinyatla entrenaayoncl gnıplcqma 
faaliyetini iddia edenlerin tezleri· 
ne t11hokkalı imkanını vaJi. F Clfİsl 
beyndmilelinin lapanyadaki faali
yetini illı zamanlarda Roma ve 
Balin ratlyoltJTındaki neşriyatiyle 
takip et/enler, radyo laaliyetinden 
aoma bazı fiili ltareketlere ve ha
ri"en yapılan yardımlara fahit ol
dalar. Baz.ı yabancı memleketler
den gelaelr lapanyol laıiatlerine 
7'Jl"irm onannda &leta cürmü 
meıhut halinde yakalana" tayytJTe· 
eiler, l•panya ltarelıetinin nanl 
beynelmilel bir mahiyet aldığını 

•Ö•termeğe lıôlidir. 
l•panyaclalıi a.ilere hariçten 

~apılan yaTdımlar, rejimler ara
•ndalıi benzeyiflere ve bu beme-
7'flere imnat eJerelı de devletle
rin d., politilıalannclalıi emelleri
ni ttilaalJıalı ettinneie hizmet et-

lngiltere ile 
arasındaki 

Sovyetler Birliği 
deniz anlaşması 

Sovyetter Birliği Uzak Doğudaki vaziyet için 
Japonlarla bir anlaşma yapllmasını istiyor 

Moakova, 2 (A.A.) - Tas ajansı bil 1 
diriyor: 

iki taraflı deniz muahedesi mesele
sinde, 30 temmuzda Londrada Sovyet 
ler birliği ile İngiltere arasında bir an. 
laşma hasıl olrnuıtur. 

İngiliz heyeti murahhaaaar, Sovyet 
ler birliği deniz kuvvetlerinin husu.ı 

bazı ıeraitini tanlllllf ve bir çok Sov;yet 
isteklerini kabul etmittir. 

Buna mukabil, Sovyet hüktlmeti de 
anlaımanm elde edilebilmesi için mil
hinı bir çok tavizlerde bulunmuıtur. 

Sovyetler birliğinin hususi cofraft 
durumu ve dahilt harp ve mildabale. 
ler neticesi olarak mosunun kmmen ·
hmp götürülmUt olması sebeblle, SoY. 

yet heyeti murahhaauı Londra muahe-ı 
desi metnine ban ihtirui kayıtlar koy. 
durmuıtur. 

Evvelemirde, Sovyetler birliği, Ja
ponya ile bu mesele hakkında bir an. 
Iatma temin edilmediği müddetçe, u
zak doğudaki deniz kuvvetleri için mu 
bvele ile bağlanmak imklnmr görme. 
melttedir. 

Bununla beraber, Uzak Doğudaki 
dJğer devletler muahedelerle derpi§ e
dilen hadleri tecavüz etmedikçe, Sov
yetler. Birliği hilldbneti bu hududu geç 
mek tasavvurunda delildir. 

Bundan bqka, Sovyet heyeti murah 
basası, Sovyet deniz inpatmm hıld
pfma ait hususi şartlara bağlı tlç tek-

nik meseledeki ihtiraz kayıtlarında 

da 181'ar etmlgtir. 
Sovyet heyeti murahhasası, müda

faası için kat1 surette lazım olan en az 
tadil tekliflerinde bulunmuştur. 

İngiliz hUkftmeti bu teklifleri kabul 
etmiştir. 

Nihayet, Sovyet hilkfi.meti, muahe
deyi imzaya muvafakatini, Almanya 
tarafından da buna benzer ahdt kuyu
datm kabul edilmesine bağlı bulundur
muştur. 

Ayni zamanda !ııglltere ile Alman
ya arasında da görüşmeler cereyan 
etmiş olduğuna göre, Almanyanm bu 
kabll taahhtttleri kabule hazır olduğu 
f arzedilebillr. 

_,_,,,·. ~ • • . . ~suriler ı:ese~esi • FRANSA Faşizm a:eyhtarlığı 
llttilôlın ilk gününden ıtıbaren /ngıltere 1 urkıgenın "En yorulmaz barış 

Franaa hüldimeti uyana kCIJ'fl. bi- yardımını be'-lı~nor /ngiltere 'De ita/gaga şampıyonu,, 
,_. hldıfuu oe ba maelqa lr ~ :1 " tt • 
panyanın saJece i' politilıaın aJ· Irak ile Suriye hududunda bulunan maracaat e l Moskova, 2 (A.A.) - Tas ajansı 
JettlfW 6ilt1• • ti Aaurllerin isklm halrlanda lıtıkGmetln CUatyam ı melde) ıbitdlriyor: 

ırmq • • t&VB88Ut ve yardımda buJımmuı l8te Hiikfunet ve isyan kuvvetlerinin du- Bugftnldl gazet.ler, bt.ynelmilel 
Ba mrefle Fraıua laalk cephaı, nlyordu. rumunda pek az değipkllk vudır. harp ve faşizm aleyhtarlığı gününe 

llJHll.t7G ltallı eeplaeaine karıı 1fD9 lngiltere Aluriler melleleeinde, in- Genada, Majork ve diler tehirler. uzun makaleler tahc;is etmektedfr?er. 
Jan ebn'11li. F altat, cliinya laalk gllis • Tllrk ~ i8tlfade ·edl- de asiler tlddetle bombardıman edil- Izvestiya gazetesi yazı yer: _,,,.,erinin diifmanı olan ltlfir leret, yeni bir hal teldi buJma11 dtl- mitlerdir. "Habeş harbi heniiz bitmlıtlr. U-
..ıır talaalılnılr eden ymclımı Bnlbr- fQmnektedir. Madrite plen haberlere göre, bir zak dotada, geniş ('in ti.tkl'l!llnin hu· 
.J ... _1... h • Geçenlerde memleketimiz.e- gelmit -~ • biti intfbar --:. --- duttan, tiyatro dekorlan gibi mtite-
ae :W R. cep aıne ma~enet mar ve AtatUrk'le görlloıntl§. olan Lord ,...... uı sa er ya ""~ • -J-

laı artılı lıonuplan bir mevzu ,.,. T __. bu hususta -"ttle demi:M:t: hat IÖn iki cGn zarfmdald muharebede harrik hale gelmiştir. Faşizm, A TI'llpa-
R • l l 6a ...u3u. vv3 v- 8JmUft8r nın göbeğinde bile, vazifesinin harp "'u mqtır. apanya ihtilali - Tllrkiyeye yaptıtmı eeyaha.t flll- Yaba~cı memleketlerden posta çan- olduğunu açıkça illn etmekt~dlr. Harp 
Wımdan FrllltMql ltarekete •eti· naamda Tllrk htıkbıethıin. lııgUtereye Ealan artık geliyor: Fakat bUyilk teab. hiç iJir zaman bu kııdar çab11k tempo rece• bir malaqeı olmlf 1nılallfl7'0I. Drll beeledllf hllBfyata vukuf P81da bur vardır. ile ve bu kadar kışkırtıcı n açık bi,r 
'Frt11.amn hal' ceplaaini l•pa1l7fl" ettim. surette hazırlanmamııtır. Son tecrU-
'tlı lnmd bir fllfÜf it ,ı, Kabilse, 'l'llrk htlkbıet1nlıı bir ko- ~ L d .---a~.kaaL.Rmlaa_.ıauka.. a an e.,, • .. • laylık g&rterecefi kanaatlndeybıı. In- U ı 111 &:'40~n ........ O"W'llSmı·--.:ıı,,,._..;<t~v~em""""e~t~in~n~e~k~a~d!:!"a~r i'ltikrars·~ ve zayıf 
o&a diifünmeğe mecbur ecla. giltere hiikümetini ilma edelim. .A.lurl· Dinarlıyı nendi olduğunu g&terdi. Sovyetler ülkesi 

FO§Ut oldafa İ'"' ltalyaJa bii- terin Tllrk arazisinde lsklm meeeıe.t ' en yorulmaz barış şampiyonu olmak-
71k teoecciila pderilen Franlıo- hakkında mtlzakereye girlellslıı. Ailna, 2 (A.A.) - .AlmDa kadar ta berdevamdır. Sovyetler birliğinin 

__ _ıı_c • Aı..~ • Asuril Tllrk. --..::ı-k d ı dolu otan atadyomda bu akpm gft1'ef ,.,,. nllllllll"nua)'eti RUenızin mü- er ıyeye DA\U a •m ar vazifelerini başarmak için, har~ ih· 
1ıılın 6ir iumı olan lbeiri' yaram olduktanJ;U lsbat edeceklerdir. lııgilte- mtlsal~m=.::.ıı1:=·, mahiyeti• tiyaeı yoktur. Sovyet hiikOmeti, ba
-'---.J /•J .. re hllktUneti durup dlnlenmfyerek TOr- .. d k 11 ktif 1 ti ii _....,..a . ICll)'Clll nül~nan lnıo- kiye hUkftmetinden bu meeelenln bal- de olan ve iki Yunanlı ıtfretçl ar881n- nı avasını ve o ? emn ye m -
.,.,,....,.. manawn ilaJe eder. 1ini temenni etmelidir. da yapılan greko romen tarzında bir dafaaya hazır olacaklara elini uuta-
Bfl,...,. lap.t bir l•pan~mn meo- " ıtlret olmuştur. caktır. Fakat, mUstemleke ve yan mUs-
~J~ ı • 1 Londoe tte Dinarlı arasındaki çar- temlae utuslanna karşı açtJdan mü. 
... .,_. ı-ClfUl'Iİn Alrclenime lmv- Spa nya cadetede elde ettikleri muv::\ffakiyet-
:-_.a • • c•ı.. __ , PlflDa, saat 19.25 de bqlallllf ve ·saat 
..uawıw, J'Clftl IVTmfonan tela· lerden cesaret atar.ık, dah~ ileri git-• ht• ı .... ı · d 2o.22 de Londos'un gaUblyett;yle sona ~ ~mıal demektir. 1 1 a ın e son meği düşünenlerin vay hal!ne. Her 

Septe boiaz.ımn geçirecefi bir ennittir. tftrltl faşist taarrUt.11, karşısında kı-
fdlilte lngiltere için lakayt 1uı1r vaziyet Fransa turu zıt ordunun yennmez kuvvetını ve bu. 
naealıbir luıtlue değildir. Hele Alr Paris, 2 (A.A.) - Bisiklet yarış- ;yük Sovyet ulusunun tevk ve heyeca-

((l•lllfllU ı lnddeJ lannm halkça en ziyade mergub olanı nını bulacaktır.,, 
'4-'2de bir ltalyan - lngili~ nü- Milliyetperverlerin, Madrit tima.lin- yani Fraıuıa etrafında devir yarlflJlın Pravda gazetesi de şıı satırlan ya-

zıyor: 

Gezintiler 

Bir milyona 
bir duvaklı! 

Tabii Amerilıada bir genç 
gazetelere ilan vermif: Evle 
İ•fİ)'onım; lakat beni alacalı 6' 
mın bir milyon dolaT~ık bir 
yiz getirmui •erek, Jemif. 
toprak parç,,.., dünya laarit 
en sonra elılencliii için miJir. 
mem, eskilerden bambtl§kaJıtı 
Bizde aipaivri bir fey, ortulo ti 
düz göriiliir. Zeka, büyülı ve ı'ı 
nİf bir lfllr ai gibi laer oadıfı 
laml§tır. Aklın •on uca çJgırV 
iın ilk •ının hep ba alın ~iıJ' 
Jir. V Mla yofu birlqtir~n bo ti 
gan görüı, çok kere bizleri toı' 
fır, irkiliriz. 

Gazetede kızın ramini 114 il 
teğini görüp olmyanca, beni ..,
fatkanlık itte ba )Ü%Jen doğtla. 

Ba lııoralr ve alflf 6Özlii /ıdl 
rami güzel çılıanltJTdan mıJtll 
yoksa gerçekten mi güzeldir, 1ıll 
tiremiyorum. Fakat kendine ö1" 
bir paha biçmİf, ki ben keneli pi 
yuna yaprağı çevirmekten ~ 
bir ıey yapamtulun. Bir milyon''° 
lar, ancak riiyado kalJllfabilecdll' 
bir yafın. /ı rüyaya kaldıktan,,,, 
ra ue, dolar tomGTları kadar, ~ 
lıaJ1nlar da cömerttir. 

Yalnız bu haap ve kitaba 
lıılıraa, evlenmenm Amerikalı 
mancuı da, galiba bizim anlaJ 
mıza benzemiyor. 

Sen Pol. ve Franaavatlan ~ 
"trahoma,, adet .>lnnqtur. Bıı, 

8CI dininin evlenqte aaadeti "'-• ....1: 
aıytlı. Kurulan )'UVamn tem~ 

bir avuç altın katmalı, yapıyı '"J! 
lamlQftırır Mnılıyordu. Gnçi H'-. 
yam: "Bir bardak fGTap, bir iiilf.. 
elrmek, kucafuru/a da •en ... ,,. f1 
~.-...-ı:..ı.... j,,. -·· &.:. ,,.,_.,,, 
elen geçif Jalıilıtuının çcapıntdl 
laralı bailflanabilir. Yoksa~ 
ekmekle bulenen bir öııfın il': 
JamanJan ela beterdir. 

AmeıiluılıltJTın tuhaflığa 

künliifii cliifüniiliirıe, bu kızcwı•ın. 
nn tabiyui JMlr 1«$tii değil •• 
aalarrnJan altın olalıltJTı •eç~n ~ 
milyarderin, ha meydan o~ 
hOfUllagÜlebilir. Cekdelteri~ 
bir milyonun ehilifinJen ona lfY. 

Amma böyle bir evlenifin ~ 
ne olUT? diyecehiniz. AJam si•,," 
bir btqluı milyarder, yeni 
cek, Jaha •onra ela tae birltl!I 
il ... an ... 'lm müt:atleleri ciddi bir mahiyet de general Mola idaresinde otuz: bin, 31 lndst, bugfln öğleden sonra bitmlş

sldıf: ~artla.- cenupta general Keypo kumanda1mda tir. Belçikalı Sylvere bu milaabakanın 
• • • on bet bin kitilik iki ordul:tn bulundu. galfbldlr . 

"Kuvvetlerin yt-nl bir harp için S. Gezg~ 
seferberliği, diplo'Datik, ekonomik ve ------------
ideolojik btıtttn istikametlerde devam Vehip paşa Yunanista1'" 
etmetdedir. Faşist Almanya mfüıtak-

Atilerin yahut •oayali.ırlerin mu-
#lalriyeti LonJra, Ptaia ve Ro

a tqrt, ayn intiba(arla kGTfr 
~-llllllalllracta. T ab:idir iri· her meı

intiWannı lıenclini memnan 
~•teelı 6ir ,.Jıle aolnnalc emelin-

S•drl Ertem 

Aoerof un barut deposu 
neden gandı 

Atina, 2 (Kurun) - Bahriye ba
lının neırettiil bir teblifde töyle 

IMımelktedir: 

"Leroe adaamdaki 3 numaralı ba. 
nt deposunda bir yanpn çı1muıtır. 

Ba depoda Averof zırhbsına -.it ba
'llulunmakta idi. Barut deposu kl. 

yaDmlf Ye blWaare yangmm a
e ıeçDmiıtir. tnaanca hiç bir zayi. 

JOktur. Sanddıfma göre barut ken
bndlne birdenbire atq alımıtır. 

•111111Lfih aynca tahkikata batlazumt. 

lllldlıallınıda IOll bir mllcadeleye atıl· 
• Her halde acııebl bir toprakta 

ğu tahmin olunuyor. 

Cebelüttank boğarı sol tarafa ilti- Şiddetli SJCaklar 
Cebelüttank boğazı IOl tarafa hmir, 2 (A. \.) _ Şehrimizde bu. 

iltihak eden lspanyol 
1

donanma- naltıcı sıcaklar devam etmektedir. 
sının hikimiyeti altında" oldufun. Dört kişi stcaktan b:ıyılmıştn·. Bunlar
dan Futaki elli bin kitilik mun- dan birisi hastahan,"de ölmiiıtiir. 
tazam ve milllyetperverlere muti or. 
dunun tspanyaya ıeçlrilmesi bbll iz.mitte hararet 37 
olamıyor. Rakamlar, pek dotru olnıı- lzmit, 2 (Hususi) - Blr kaç gtln-
yabilir. Fakat, tapanyanın ihtilllciler denberi hUkUm silren ıiddetll sıcaklar 
araamda mütevuin iki parçaya ayrıl. bugUn had devreye çıkmıgtır. Hararet 
dıp muliplryor. Bunun içindir kt, da- gölgede 37 derecedir. Şehirde gündüz 
bili barblıı usun sürmesi pek muhte. hayatı tamamen durmuştur. Sıcaktan 
meldir. Her halde, bir iki aydan evvel sokakta bayılanlar vardır. 

bir netice almması milmkiln garünmU- Den'zlide zelzele oldu 
yor. 

Saragosun vaziyeti milstakbel ha. Denizli, 2 (A.A.) - Bugün 20,30 
rek!t ve bilhı11a Madritin mukavemeti da sürekli ve şiddetli bir zelz.ele oldu. 

için pek mühimdir. Her iki taraf da _Za_yta_ı_v_e_h_uara __ t_y_o_k_tur_. ---
bu tehre hlkim olmafa çalıpnaktadır. 
Sarap, kıtı olarak milliyetperverterin 
eline ıeçecek olursa Madritin sahille 
irtibatı kesilecek .ve mukavemeti dfha 
kolay kmlabitecektir. 

İspanya lhtDlli, yalnız ispanyayı 

altbdar eden maham ve dahili 'bir me
Hle olmaktan çokt ... n rrkmrş, J>eynetmf. 
lel pek mühim bir P"''itika mevzuu ol
muftur. 

Berlin 30 A !İttstoı 

B. O. 

Rilroet almaktan suçlu 
polisler 

Emniyet mUdilrJUğü• birinci şube 
mUdUr muav·nı Sadullah ve polis Ha
san, casusluktan maznun Teonot iBim
li bir adamdan 1500 lira riltvet iste
mekten maznun olarak mahkemeye 
sevkolunmuşlardr. 

UçUncU cezada muhakemeye bqla
nılmq, mahkemeye gelmlyen Hasanm 
getirtilmesine ve ikl maznunun da 
mevkufen muhakemesine karar veril-
miftir. 

bel taarruzuna şu veya ~u suretle za. dan çıkarlı/ılJor 
rar verebilecek beynelmilel muahede- Atina, 2 (KURUN) - Bir ~ 
leri ve vecibelerini parça parça edi- nin yudıfma göre İtalya hilk~ 
yor. Almanya milletler cemiyetinden Yunanistancla bulunan Habet ~~ 
çıktı. Lokamo mı•ahedeslni bozdu. kumandanlarından Vehip P8P':.. 
koJlektif emniyetle alay etm kte ve f~ memleketten dışarı çıkarblmaJPlll.~ 
şist bir sllel koval!syon teşkil •yle- nan hilldllnetinden istemiı ve htıııa;;, 
mektf'dir. Almany'.'l şiredi Dantzig 1- eski kumandanı Yunanistanı terki 
le Memel'in ilhakını hazırlamakta, A- vet etmiştir. 

vustur;yada en mflhim siyual menilerf E • ı 
ele geçirerek Çekostovakyamn &e"VkUI- nis Behiç ıehrimı• 
ceyş bakımmdan çevrilmesini bapr. (eliyor 
makta, Macaristan, Yagoetavya ve Yu- ~ 
naııWtana ekonomik ~urette nflfuz et- Ankara, 2 (Telefonla) - ,,. 
mekb ve bu ekonomik ntlf.aıunu do- Veklleti it dalreei reisi Bay BDll f' 
ğu;ya dofru genişlftmektedb. Alman. hiç lstanbula hareket etmiftlr· JI.; 
ya ~histanı fiilen 1rendlslnin dotuda nis Behiç latanbuldan ~ 
bir de\'flrme askeri haline getinnft ve decek 0 mmtakadaki it 
Finlandiyayı da flmalde bir taıht ite- esaslarını hamhyacaktır. IJ. 
ri karakolu hali.ne ı•tfnnefe ~tışmak- M ahk emege ver ilen i 
tadır. Şu son &'iinlerde fatfzm lıtPan- Ü ı 
yadaki faşist suikastının tefldllne dof. n 'us memura -r-' 
rudan dofru;ya ifth'ak etmlttir. KaragilmrUk nUfua memuru t)J'll' 

Doluda Japon em!)eryallsmbdn • ile muavini Osman Sultane,hlll~ 
şimdiye kadar harp flln etın•mesi, bO- =u~ mahkemesin:&. bir ~ 
yük bant lllkesl olan Sovy•tler bir- Ah Salinı lsm ~ 
lljlnin ••vcadlyetı ayeııdnd•dfr. Sot- te n~ ~erealif ::ı~· 
yetler blrtljl taksim kabul etmez ha. maznun ° ana tevk 111 ~ 
nt v~ kollekttf emrı!vet ile mflJetler ,,. 
cemiyetinin .satlam bir banş mttesse- de1esine pddetle 1'f'I detf§meı bil 
sesi haline getlrilm~ lpa olan mlea· rette denm ebaeldedir. 
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tihanda dayak qemek 
Qdet değildir ama •. 

40 gln 40 gece başladı 
r 
~ 

, ktör Behzad'm kapısında Nas
eğlencelerinin ilk Festival 

Efendideki at 
'· ~ttin Hocamn bir hikayesi _P_o_l-is_g_a-ze-t-el-e-ri-n 

yarışlarile 

nasıl hatırlanır? vazifesini 
%af~·- hA1:"-l kt 1 k b. l ı d ~· • W4 <ülwem. çı I ar; er en ır prova an varmış k 1 l t r 

~ıa:ı g~l?ürenlerin peşinde nükte da... o' ay aş 1 r m a 1 1 
1.a ak ıçın dolaşırken aktör Büyük Hani meşhurdur: Hoca merhuma! Birkaç gün öne\! emn~yet direktörü 

ıu:.da da şöyle bir uğrayıverelim, bir gün üç dört ziyaretçi gelir. Kapıyı 
.~ t~ tad Salı' .. Kılıç, gazetec.•leri çağ!rarak ko· ı ~ • JS m son günlerde fıkra kü- çalarlar. Pencereden Hocanın başı çı- '' 
:<tdOlduğunu söylüyorlar; bakalım kar: nuşmuş ve polis teı;-ldlatından gazete-
' 1'ernıerri ile yaptığı mübı.hase- - Nasrattin Hoca evde yok. Gez- cileriu istifade etm('leri yollarını te
' i~· 80lll'a hazinesinden bize de lUt- meğe gitti. min edeceğini vaa\letmişti Memnuni-
hıı f ~fıkra ihsan eden Nesip Karaça- Hikayenin ctesi malum. Ziyaretçi- yeti! gazete sütunl:ırına ge~en bıı ha-

'l' 
1 raıarını alt edebilecek mi? lerden biri atılır: vadisin ehemmiyet•ni bugür.. çok car-

,~ba§ında bir sokağın içerisi. - Kendisine söyleyiniz; bir daha h bir vesile ile buıada ekrarlamağa 
~ "la.ahşap bir ev. Üstünde madeni sefer başını da beraber götürsün .. 

l' ~ka.: Dedika: Tuhaftır halialem. fırsat buluyoruz. 
B yy ı Trl Dün vece geç vaKit, Kuml;apıda bir 

l'~.... EHZA T nA.CU * • • ., 
~uanı. L8.f aramızda, bizi güldürenler an- genç çocuğun d~nııde boğulduğunu 
~ PtYt çaldık. keti münasebetile Ercüment Ekrem- haber alan bir ark'1daşımız tahkikata 

, ~~p~ duvar. den de ı:ıunu dinledim: başhmış ve saat 22 yi bulmuş oldu· 
'\ t\ık ere daha. Ve ~ dakllCa fası- - Yaz:larınızda Borazan Tevfiğe ğundan emniyet direktör•üğündeki 

....._ ~~rıdan bir baş: şimdi alkış tutanların fazlalaştığını nöbetçi direktörünü telefonlaarıyarak 

...., "\J.l'lll istiyorsunuz? görüyorum. Fakat Tevfik öldüğü za-
~ 'ttu aıct.ör Biiylik Behzadın evi bu- man, bugün kendisinden bahsedenle- sormuştur. Aldığı cevap şudur: 
~ efendim. rin hiç birisi cenazesinde yoktu; ve - Ben nöbetçi .müdürüyüm. Istih-
~ ~ tecahUiümüze karşılık, san ma- cenazesine tek iştirak eden karagün barata sorun .. 
t~llkada kör körüne parmağım dostu da bendim. Arkadaşımız istihbarata sormuş. 
' kabilinden güneş altında parım - Demek ki çok yakından tanıyor Oradan da şu cevabı almıştır: 

ı Parlıyor. dunuz?.. _ Emir almadan hiç bir havadis 
'i~ ki nezaket ederek böyle söyle- - Şüphesiz.. Yalnız Tevfiğin miza- .' y 

: 1• '\)'ukarıdakı· ses·. h" .f h" .1.w. d k d d" verexneyi~. a nöbetçi komiserinden. 
"' .l, ı şı a ıcı ıgı yanma şunu a ay e ı 
)l· Suratla yoklar efendim. niz: Borazan Tevfik sadece bir mizah- yahut nöbetçi müdüründen sorunuz. 

~ır Yoklar ama, nerdeyse plakayı çı ve nükteci değil ayni zamanda bü- Nöbetçi komiseri vaz~fe ile maka
~~~~nutup yanlış kapı çalıyorsun yük bir insandı da. Pederim Recaizade mından ayrclmış bulunduğundan tek
~ , ~ler. . Ekrem vefat ettiği günü akşamı Tev- rar .nöbetçi müdürü aranmış ''e ara
~? .. caba ne vakit bulunurlar efen- fiğin müsameresi vardı; kendisine hay yan arkadaşımız: 

di Tevfik dedim, sen mtisamerene git.. _ Bu saatte bö;le işler için emir 
~:arın sabah on birde gelirseniz?. 
~·ah on bir. 
,~gene kapının önünde: 
.... Zırrr ... Zırrrr ..• 
'lti ...._ ın o?. 

'-lıııi§t'~endim bendeniz dün rahabuz 
, ı:n de. 
Gı-1-la 4.,-... 

On tıı açıldı. 
~~to h; tni.ikemmel. Üstad işte evde. 
~14' ~u Vestiyere asılı. Yerde de kapı
~ ôrı~kası; bir ceket. Yerde de kapı
' llllde az evvel boyatılmaktan a-

lt ş Potinleri: Gıcır mı gıcır .. 
,endi kendime: 

~ı ~ t§ler yolunda, dedim, üstad şim
ı tııez.eYSe çıkagelir; o büyük misa

• erlikler ' . 
, Aınan efendim bu ne zahmet! 

~~. :estağfurullah efendim vazife-

~~lturaya kadar cidden yoruldur 
, lrn.ern ki dPğer miydi? 

\ ~hçup buyuruyorsunuz efen-

~~ ,~ica ederim inayet buyurunuz. 
ao~ ... Beyin şapkasını alsana! .. 

.._: ;alla.hi kendi evinizde gibi ... 
....., ~kkür ederim efendim 

~ l'aıı ~Stağf urulah.. Arzu ederlerse 
!la l>"Pencereyi açayım; hani rUzga

~. ~t~r alır ki kafir .• Ertuğrul geldi 
~lı: llrur; illaki de bu pencereyi a
~-~ da bu pencereyi açacaksın; 
~idi 1Z<Ia yalnız bu penceremiz onun 
"l. '!:~eki köşkünü yüz defa sa
~~'. nır kahve emir buyurur mu
~ i~: "Yook yook, kızım baksana; 
' : şu:'1P·· Pandelinin buzu bitme-

' ı;;er,uıine iki topaç da buz al. 
...._ ~stüne efendim. 

Bana: - lmk!nı yok, diye cevap ver-
di; seni bu matemin içerisinde bırakıp veremeyiz •. cevabını almıştır. 
da ben nasıl oralarda şaklabanlık e- Nöbetçi müdürlinün çok meşgul ol· 
derim. ması, mühim işler üzerinde bulunm:ısı 

• • • 
Nesip Karaçay da Borazan Tevfi

ğin ankete alamadığım şu fıkrasını 

nakletmişti: 

- Borazan merhum gayetle fakir 
bir ailenin çocuğu imiş. Babası öldük
ten sonra annesi Borazanı sanayi mek 
tcplerinden birisine vermiş; tek oku
sun da cahil kalmasın diye .. 

Fakat efendim nerde, ben nenle .•. 
Borazan okumanın peşinde değil, ze
kasını öteye beriye harcamaktan zevk 
alıyor. 

O senelerde Göksu mesiresi de al
mış, yürilmi\ş. Hele 15 ağustostan 15 
ağustosa yapılan Göksu panayın eğ
ltenceler içerisinde bir tane .. 

İmtihan sırasında bir gün, Boraza
nın külhanbey arkadaşları Göksu pa
nayırına giderler. Ertesi günü Boraza
na: 

- man, derler, kaçırdın partiyi 
dün •. 

- Neyi kaçırdık be? .. 
- Neyi olacak Göksu panayırını! 
- Gelecek cuması yok mu bunun, 

haftaya hep beraber gideriz olur bi
ter .. 

- Avale de bakın hele .. Göksu pa
nayırı senin bildiğin gibi öyle hafta
dan haftaya olmaz: on beş ağustostan 
on beş ağustos~ yaparlar onu .. 

Borazan fena halde sıkılmış, ikide 
bir de: 

- Göksu panayırı.. Göksu pana
yırı? 

Diye sayıklamış, durmuş. 

ihtimalini kabul eCl\!bfllri7~ Fakat bo
ğulanın icabında ailesini ken~iliğinden 
bile haberdar etmek vazifesi üzerinde 
bulunan polisin, kendisininki gibi iç

timai bir vazife ifa ettiği aşikar bulu

nan lıir gazeteye (boğulan çocuk fa. 
landır) diyebilmesi için ~urt:ti mahsu
sada bu hizmette bulunan bir daJrenin 

her nedense tazelenmesine lüzum gös
terdiği emri tek cümle He "-ermekten 
kaçınmasını nihayet bir {keyfi öyle 
istemE"k) ten başka bir manaya nam
letmek mümkün değildir. 

Bunu, şunun içia kaydediyoruz: 
Hl:'m emniyet direktörümüzü11 hu 

yold'l kendi arzuları gibi hareket edi!. 
mesinin bir saat önce temini i~in icap 
edenin yapılması k'lrarına kuvvet ve
rir, hem boğulma hsıvadisinin mahiye. 
ti, boğulanın hüviyeti ne olduğunu. o
kurk,.ım1za niçin bildiremediğimiz 
anlaşılır. 

Radyo 
Bir buçuk c..lJ sonra 

hükumete geçiqor 
Evvelce de yazdığımız gibi, İstan

bul radyo şirketi 15 eylülden itibaren 
Nafia Vekaletine geçecektir. 

Radyo şirketinin bir müddet evvel 
hükOmete yaptığı teklif Uzerinde fen 
heyeti vardığı neticeyi heni.iz işaret et. 
memiş olmakla beraber, bu neticenin 

Dün 40 gün 40 gece sürecek olan 
festival eğlencelerinin birinci günü idi. 
tık hafta, spora tahsis edilmiş bulun
duğundan eğlenceye, Veliefcndi saha
sındaki at yarışları ile girilmiş oldu. 
Veli efendi sahası mutad yarış merak
lılarından başka, festival eğlencelerini 
takibe gelenlerle dolu idt. Tam saat 
üçte yarışlara başlandı. Dilnkü yarış
lar çok heyecanlı ve zevkli geçti. Düneı 
kadar yarış seyretmiyenler bile bahse 
girme şartlarını öğrenerek gözlerinin 1 
kestiği ata rey verdiler. 

Bir liradan elli liraya kadar girilen 
bahislerde isabet çok sık oluyor, ilk 
hevesliler mük8.fat alınca diğer koşu
ların hemen hepsine giriyorlardı. Ça
yırın etrafı yakın köylerden gelenlerle 
dolu idi. 

YARIŞLARIN NETİCELER! 

nk koşu, 2000 metrede, dört ve da
ha yukarı yaştaki yerli yarım kan a
rap, halis kan arap at ve kısraklara 
mahsustu. Birinciye 110, ikinciye 30, 
üçüncüye 15 lira verilecekti. Müsaba
kaya Yusufun Alceylanı, Necibin K. 
Dervişi, Mehmedin Sada II si, Hüseyi
nin Ecder'i. Talatın Sarıkuşu girdi. 
Birinciliği 2,22 dakikada Sarıkuş, ikin 
ciliği K. Derviş, üçiincülüğü Alceylan 
kazandılar. Birinci ile ikinci arasında
ki mesafe bir boydu. ... .-_ 

1K1NC1 KOŞU 

İkinci koşu, 1800 metrede üç yaşın
da ve sene zarfındaki kazançları 500 
lirayı doldurmıyan yerli halis k'lll İn
giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. 
Birinci 280, ikinci 55 lira alacaktı. 

Bu koşuya A. Akson 'un başkanı ile E
mir Salihin Önüsarı girdiler. Birinci
liği 2,2 dakikada ve bir boy mesafe ile 
Öntisar, ikinciliği Başkan aldı . 

üçONCü KOŞU 

Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta 
yarım km arap. halis kan arap ve kıs 
raklara mahsustu. Birinciye 120, ikin
ciye 50, üçüncüye 20 lira miikafat ve
rilecekti. Mesafe 2400 metre idi. Yarışa 
Tevfiğin B.Sadası, Yusufun Alceylam, 
Eminin Necibi, Rızanın Demiri girdi
ler. Birinciliği 2,55 dakika ve bir bo
yun farkı ile Necip, ikinciliğı Alccy
lan, üçüncülüğü B. Sada kazandılar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Üç ve daha yukarı yaştaki halis 
kan tng:Iiz at ve kısraklarma mahsus 
olan bu koşu 2100 metre üzerinde ya
pılacak, birinciJe 245, ikinciye 55, ü
çüncüye 20 lira verilecekti. Yarışa 
prens Halim'in Copain'i, A. Aksonun 
Markizi, A. A tmamn Sorompoım, A. 
Aksonun Tomru'su girdiler. Birincili
ği 2,15 dakikada ve bir boy mesaf ile 
Tomru, ikinciliği Markiz, üçüncülüğü 
Copain kazandılar. 

BEŞ!NC! KOŞU 

Son ve beşinci koşu 1400 metrede 
üç yaşındaki yerli y:ırım kan İngiliz 

.erkek ve dişi taylara tahsis edilmiı;ti. 
Prens Halim'in Tihus'u, E. Salibin GU
lizarı, Mareşal Fevzi Çnkmnğm Bay. 
burtu, Fahrinin Andran Budini, B. 
Binns'in Barlight'i koşuya girdiler 
Birinciliği 1,33 dakikada ve iki boy 
mesafe ile Gülür.ar, ikinciliği Bayburt, 
üçüncülUğıi Barlight kazandılar. ~gile ~ffedersiniz hakikaten sizin 

'· nıeraklrsı olduğunuzu unuttum 
Tam bu vak'anın geçtiği gtin de 

din derslerinden imtihan varmış .. Tev
fik düşüne düşüne imtihan kapısının 

önüne geldiği sıralarda içerden sesle
nirler: 

radyo §İrkt-ti lehinde olmıyacağı saml- ----------------
maktadır. YENi YIL MAHSULLERiNE ........ ~f e.ndım' 1 'c ... 

~. eçerken Abbas'm kahvesine de 

>ıı~~:endirn rica ederim kerem bu
~- , ~· bendelerinl •.. 
~e btrOOk.. Sen uğra kızım, uğra .. 
,.)~kt· tane boş doldursun .. Evet ne 
~~ liik lzn; efendim, Allah iyilik ver
°'<lil"t ?net Feridun işleri bozdu; kim 

l<'aıı: gazetecilerle konuşursa .. 
l\ at o d . ., 

~ \Jttad . a nesı ... 
~'d ıç taraftaki kapının hemen 
~ta"~ duruyor: göbeğini belli be
' ıı=r ediyordum: 

endi:ın BehZ2.t BeY. sabahleyin 

Diğer taraftan şirket, hükOmetin iş. AiT REKOLTE T AH'WJNLERI 

- Tevfik, Tevfik efendi. 
Borazan içeri girer. Bir sUrU sarık

lı mtimeyyiz; Tevfik din dersinden im
tihan verecek. Fakat hocalar Boraza

letmeye el koymak için hazırlık yap. 
makta olduğunu göz önilnde bulundu
rarak, yeni bir teşebbüs daha yapmayı 
Hlzumsuz görmektedir. 

nın ne mal olduğunu zaten bilirlermiş: ---------------• 
- Şuna, dem.işler, haccın ne vakit- ede~~::a~=Y~e~k~onraları hikaye 

ten ne vakite yapıldığını soralım da 
hemen çıkıp gitsin: - İmtihanda dayak atmak adet de-

- Söyle bakalım Tevfik: Seneden ğildir ama, dermiş, o gün bütün hoca
seneye ziyaret edilen mübarek yer ne- lar beni bir temiz döverek kapı dışan ı 
residir. etmi3lerdi. 

Tevfik birdenbire atılmış: K. Dellkamçı ı 
- Göksu panayırı efendim. 

Bu senenin yeni mahsule dcıir ilk 
rekolte tahminlerine dair malilmat her 
taraftan gelmeğe başlamıştır. Bu ma
lUmata göre, bu seneki buğday rekoL 
tesi fevkaladedir. 

V c 934 rekoltesinden 500.000 ton 
daha fazladır. 934 rekoltesi 2,500,000 
tondu. 

~g~ m::ı!abe:nda be !enen!n Uzüm 
rekoltesi 580,000 çuval ltadar olacaktır. 
Bu miktar geçen sene 555.000 çuvaldt. 
Tütün rekoltesi de 50,000,000 kilo tah. 
min edilmektedir. 

günü Veli 
başladı 
Polis HabE rle~r 

55 yaşında 
bir kadın 

Başını hızla demire 
çarparak Öldü 

Dün sabah köprünün Boğaziçi İll· 

kelesine doğru vapura binmek üzere 
koı;arak gelmekte olan Azapkapı ls
kender caddesinde oturan 55 yaşların
daki musevi Raşel başını birdenbire 
demire çarpmış ve derhal yere yıkıl
mıştır. Etraftan yetişenlerin yardımi
le Raşel kadın hastahaneye kaldırıl

mışsa da bir müddet sonra ölmüştür. 

BEYGİRLER KAÇINCA - Kasım 
pa.~ada Tabakhane meydanı 74 numa
rada oturan arabacı Şükrü beygirleri
ni arabaya koşarken elinden kaçırmı~. 
ve at Tersane caddesinde tütUncU Meh 
medin camlnnnm kırılmasına ve adam 
cağızın parmaklarının kesilmesine se
bebiyet vermiştir. 

' YAKALANDI - Üç gün evel bele-
diye lokantasına ait olup Mahmudiye 
otelinden çatal tabak çalan Hüseyin 
oğlu Osman yakalanmış, hakkmd:ı. talı 
kikata başlanmıştır. 

ÇUKURA DÜŞTüLER - Dere i
çinde oturan Saide kadın Osman çavuş 
yokuşundaki açık kanalizasyon üzeri
ne konulan tahtalardan geçerken ku
cağındaki Yılmaz çocukla çukura düş
müş, çocuk başından yaralanmıştır. 

DEN1ZDE - Kızıltoprakta Kala
mış iskelesi civarında denizde yüzmek 
te olan dokuz yaşındaki lsak, arka
daşlarından Marko tarafından kova
lanmış ve ayağı camla kesilmiştir. 

BlRBlRLER!Nl YARALADI-
LAR - Üsküdarda Ahmet Çelebi ma
hallesinde Zeki ile ayni evde oturan 
Recep aralarında kavga etmişler, Zeki
nin attığı tabanca Recebi k"l ve göğ
sünden yaralamıştır. Bunun üzerine 
Recep de Zekiyi altına alarak yumruk 
la yüzünün muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. Her ikisi de hastahaneye kal 
dırılmış, tabanca müsadere edilmiştir. 

. 
Galatada 

Yeni bir yolcu selonu 
planı hazırlandı 

Liman idaresi, Galatada büyük bir 
yolcu salonu yapılması için bir plan ha.. 
zırlamıştır. 

Bu plan, bugünlerde İktisat Vekale. 
tine verilecektir. Yeni plana göre, Ga
lata gümrüğünün tam ortasına tesadüf 
eden geniş kubbeli kısım en modern 
Avrupa limanlarrndıtki şekilde bir yol~ 
cu salonu haline getirilecektir. 

Bu salon. iki katır olacak ve vapur 
vo'cuları müteaddit köprtiler vasrtasile 
sahrıun doğruca ikinci kf tma çıkacak. 
tardır. 

Burada eşyanın salon muayenesi ya
pılacak ve gerek yolcular gerekse eşya 
asansörlerle doğruca salon kapısında 

bekliyen nakil vasıtalarının önüne ine • 
ceklerdir. 

EMNiYET MODORI UCUNDE 
DECIŞIKLIKI.ER 

Ankaradan bildirildiğine göre, istan 
bul emniyet müdürlüğünde bazı deği
§iklikler yaprlmı~, bu m'eyanda İstan. 

bul emniyet mildür muavını Kenan, 
emniyeti umumiye ikinci şube müdür. 
lüğüne tayin edilmi§ ve boş kalan ye
re de İstanbul emniyet birinci şube mil 
dilrü KAmtVan tayin edilmi~tir. 

Ayrıca beşinci ve üçüncü şube mil. 
dilrlcri emniyet mil!cttişliğine tayin e. 
dilmi§ler, emniyet milfettişlerinden Ek
rem İstenbul birinci şube müdürlüğü. 

ne, Mehmet Tameri de üçüncü şube mü 
dürlüğüne getirilmiştir. 
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Klerans Terras J MEKTEPLER L 
Yüksek Oğretmen 
okuluna 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
P.skeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: ESRARI girme şartları Keşif bedeli (136032) Itra (86) kuruş olan Y&lkarıda yaıı 
intaat askeri fabrilalar umum mü dürlüjü satın alma koJIJ~yo~ı:ııı~ 
14 ağustos 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı zarfla aba 
edilecektir. 

-. - - - - ---
Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 

l-/eyecanlı Maceraları 

Okul üniversitede kendisine ayrı. 

lan binadadır. Okula girmek i~in lise 
mezunu olmak, olgunluk imtihanını ka
zanmış bulunmak lazımdır. Bundan baş 
ka aynca bir de müsabaka imtihanı ya. 
pılır. 

Şartname (alb) lira (81) kuruş mukabilinde komisyondaıı. ~e 
rilir. Taliplerin muvakkat tem~nat olan (8051) lira (65} kuruşu ;s 
teklif mektuplarıru me~kfu. günde saat e kada.- komis't "na ~~ 
mele.-ı ve kendil~;nin de 2490 nu maratt kanunun 2 ve 3 ınaddelerı 

- - .. _. 
Yazaı.: Arnauld Galopin 

Kalktım. Halının üzerindeki kan le. 
kelerine dikkatle baktım... Kan leke
leri merdivenlere kadar devam etmi. 
yordu.. Adam elini bir mendille sar -
mış, merdivenleri öyle inmiş olacaktı. 

Tekrar odaya geldim. Öteye beri. 
ye atılmış olan eşyaları ayaklarımla 
.ittim, hepsini birer birer gözden ge
çirdim. 
Odanın bir ucunda bir yazıhane 

vardı. Çekmeceleri kırılmış dökülmüş, 
yerlere atılmıştı. Yalnız bir göz oldu. 
ğu gibi duruyordu. 

Bu göz boş gibiydi. Fakat içine eli
mi sokunca yumuşak bir şey buldum. 

Hayret! Bu da siyah ipekten bir 
maskeydi! 

Bu maske beni büyük bir hayrcb 
düşürmüştü. Baktım: öteki maskenin 
ayniydi. Yalnız bir farkı vardı: Öte. 
ki maske takılmıştı, bu yepyeni idi. 

Bu hadise bir polis hafiyesini çi
leden çıkaracak bir şey değil midir? 
Bereket versin böyle bir tahkikatı 
birdenbire yolundan çeviren ve yeni 
baştan başlatan hadiselere ben ahş. 
mışımdır. 

Şu muhakkak olarak görünüyordu 
ki Mak Fersonun yerde bulduğu mas
ke de bu gözden çıkarılmıştı. O halde 
ortada bir maske takıp adam öldür. 
mek hadisesi yoktu. Maskeler, hiç 
şüphesiz, Betsi Hogartındı. Bu mas -
kelerle o ne yapıyordu? Şüphesiz bu. 
nu da öğrenecektim. 
Yatağa doğru ilerledim ve kadını 

gözden geçirmeğe başladım. Betsi Ho
gart güzel bir kadındı doğrusu! Bir 
kaç kere eğlence yerlerinde görmüş. 
tüm. Hatta, son defa Elhamrada gör 
düğümü hatırlıyordum. Sahneye ya
kın localardan birindeydi. Yanında 
iki erkek vardı. 

Adamların taV1ralrından Betsinin 3-
şıkları olduğu anlaşılıyordu. Kadın et
rafına güneş gibi güzellik saçıyordu. 

Arkasında mavi ipekliden son dere. 
ce dekolte bir rop vardı. Elbisesinin bu 
kadar açık olması bazı kadınlann gözü. 
ne çarpmışmış, uzaktan gözlüklerile 
bakıyorlar ve ayıplıyan bir tavır takı
nıyorlardı. 

Betsi her kımıldanışında boynunda. 
ki elmaslann işıltısı gözleri kamaştırı
yordu. Etraftan kendisine bakıldığının 
farkında olmıyarak gülmesine, perde a
ralarında da yanındaki erkeklerle şaka. 
laşmasına devam ediyordu. 

İtiraf ederim ki, şimdi onu yata
ğında böyle kanlar içinde uzanmış, göz 
]eri kapalı, elleri yumruk şeklinde sı

kılnuş bir vaziyette görerek içim sız. 

lıyordu. Bir çok acılı;lı sahneler görmüş 
ve böyle şeylere alışmıştım. Fakat, Bet
si eskiden tanımış olduğum bir kadın
dı ve onun için bu maktül karşısında 

şimdiye kadar hiç duymadığım bir te. 
essür duyuyordum. 

Sağ eli bir şey tutar vaziyetteydi. 
Uzerinde de mavimsi bir leke vardı. 

Elini tuttum kaldırdım. O zaman, avu
cunda bir tutam sarı saç bulunduğunu 

- -3- Çevireı.: V. &. 

gördüm. Bunun katilin saçı olduğuna 

hiç şüphe yoktu. 
ölünün parmaklarını zorla açabil

dim ve avucundaki saçları aldım. Port 
föyüme, kart vizitlerin arasına koydum. 
~onra araştırmalarıma tekrar devam 
ettim. 

Sol elinin bileği incinmişti. Bu bi. 

Tahsil müddeti dört senedir. ihti. 
yaca göre talebe alınır. Alınacak tale
benin sayısı her yıl bakanlıkça bildiri_ 
lir. 

Okulu bitirenler 25 lira asli maaş. 
la stajiyer olarak orta okul öğretmen
liğine tayin edilirler. Staj bir yıldıT. 

Kabul için şu vesikalar lazımdır: 
ı - Nüfus kağıdı, 2 - Olgunluk 

diploması, 3 - Aşı ve sıhhat raporları, 
4 - Dilekçe, 5 - Fotoğraf. 

KADIKôY SU ŞiRKETi 

Jeği sıkan elin son derece kuvvetli ol
duğu anlaşdryordu. Çarpışma çok şid
detli olmuştu. Kadm şüphesiz bağır. 

mıştır. Bu vaziyet karşısında, hizmet - -
çilerin bir şey duymamış olmasına hay 

Haber aldığımıza göre, Kadıköy su 
şirketi, mukavele hükümlerine göre, 
taahhütlerini yerine getirmediğinden 

mukavelenin feshi cihetine gidilecek -

ret ediyordum. Fakat, odanın iki kapı
smda da kalın kadife perdeler vardı. 

Kadına bir kere daha baktım. Yü. 
zil katılmıştı. Bal mumu sarılığrnda L 

d 1 .ki .. k . .. ,.aatıar e yazı ı vesaı e muayyen gun ve saatte omısyorıa ınura... ) 
(42 

Dahiliye Vekaletinden: 

di. tir. 

Vekalet bahçesinde kapalı zarf usulü ile yaprmla~ak 5 h• , 
ve bordür İn§aatını 15 - 7 - 1936 çarıamba günü '3at 15.30 da~ 
pılan eksiltmesine iştirak eden ~stek lilerin kanuna ve tartnaıneye · 
gun vtsaik ibraz edememelerine binaen ~omisyonca bu ekııiltıct:~ 
6 - 8 - 1936 perıembe günü sa at 15,30 da yapılmasına kara,P ı· 
rilmi~ ~lduğu~dan tar.~name ~e ke tifleriyle planlarını görınek. ~;;e 
mak ıstıyenlerm her gun Vekalet levazım bürosuna ve eJrsılt d• 
gireceklerin de 2490 say1lı kanun da ya211ı şartlar dahilinde yu~';,ıı 
gösterilen gün ve saatten bir s.ıat evvel muhammen keşif bedeh .?ıılif 

Sonra odayı baştan başa tekrar do· Yalnız şirketin merkezi, fesih kara. 7894 lira 16 kuruşun <}7o 7,5 Ü.ı.erin den 592 liralık teminat ve t: 
taştım. işime yanyacak başka bir şey rı verilmeden evvel hükOmet ile mil- mektuplannı vermeleri ilin olunur. ( 11; ~ 
bulamadım. zakereye girişmeğe çalxşmaktadır. Ya- ---------------------------

Kara maskeyi ceketimin cebine koy kmda salahiyetli bir mümessil gelecek Ziraat Vekaleti satına ima 
dum ve odadan çıktım. ve temaslara başhyacaktır. 

Dışarda bir erkek hizmet~i ile kar. Müzakerenin kısa süreceği tahmin komisyon undan:. ı·.J 
şılaştım. Bu adamın, kapıyı kapamak edilmektedir. ı• 
için benim dışarı çıkmamı bekleğdiği --------------- Ankara etlik baylan merkez serom binasının taJil ve ilaveıı ti· 
anlaşılıyordu. Bunu da Mak Fersonun - Geçmiş Kur unlar - şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmPye konulmuş keıif bedeH t96

11
dif 

tenbi~ etmiş olduğu muhakkaktı. 3 Ağustos 1923 ra 32 kuruştur. ihalesi 17 - & - 936 pazarertesi günü nat 15 tt ~1 
Hızmetçi: Umumi ve hususi ~artname ile ke tif varakası bedelsizdir Pl~~tl 
- Ne müthiş felaketi Dedi. Kim BİR ÇÖKME görmek ve mahallen 4:etkikat yapmak ,,e fazla izahat alroa~ iıt!lı'( 

derdi ki bayan böyle bir cinayete kur- Evvelki gün saat birde Amerika- l' 1 h 1 d bl ta ıp er er gün için ahoratuv arlar müdürlüğüne müracaat e e 
ban gidecek... lı seyyahlar tarafından ziyaret edi- l 

- Yanında uzun zamandanberi mi len, Ortaköyle Beşiktaş arasındaki er. ııbıl 
Muvakkat teminatı (1470) lira 85 kuruş olup banka 111eJcl·fl' çalışıyorsunuz? Şarkı Karip Muavenet cemiyeti bina-

- On sekiz ay oldu, bayım. Bura- sında bir kaza olmU§tur. Seyyahlar-
ya yerleştiğindenberi. dan altmış kadarı yukarıdaki bir o 

- Kaç hizmetçisiniz hepiniz? dada otururken ani olarak odanın 
- Üç kişiyiz. Bir aşçı kadın, bir o. tabanı ortasından ayrılarak çökmeğe 

da hizmetçisi, bir de ben. başlamış, odadakfler derhal dı§arıya 
- Buraya çok fazla gelip giden o- fırlamışlardır, çöhme neticesinde 

luyordu tabii? beş kadının el ve ayakları zedelen-
- Yol O kadar çok değil. Gelenler mi§ iki sinirli erkek bayılmıştır. 

hep ayni insanlardı. Ara sıra da tanı

madığım birisinin geldiği olurdu. 
"Her zaman gelenlerdenbiri Bay 

Edvards'dır. Biri de Bay Rid. Sonra, 
bir de Bay V~tson vardır. Ötekileri de 
tanırdım amma isimlerini bilmezdim. 

"Vak'ayı duyunca hepsi çok müte. 
essir oldu. Hele Bay Rid. Çocuk gibi 
ağlıyordu zavallı ... Bay Vatson da çok 
müteessir olmuştu .. . 

· PROFESOR AFET 

Profesör Bayan Afetin memleke
timizde yapılan Eti Türkleri eserlerini 
meydana çıkaran son hafriyat münase. 
betile konferanslar vermek üzere Os
luya gideceği haber alınmıştu. 

Bayan Afetle birlikte arkeolog 
bay Remzi de Osluya gitmektedir. 

= ~yd::ava;:l~edi. .. Zaten daima r .. ··o·ü·~·····~·~·····y~·;·~·~ ...... 
seyahate çıkar. O da duysa ötekiler 
kadar müteessir olacaktır tabii. Çünkü 
bayanla çok iyi dosttu. 

- Aşıkı mı idi acaba? 
- Zannetmem. Daha ziyade arka. 

daş gibi idi. Asıl aşık Bay Rid'di. 

Tercüme Külliyatı 
100 kitap olacaktır. 57 si çıkmış

tır. 

Müracaat mahalli: V AKIT kitap 
evi. 

- Anlatın bakayım bana her şeyi.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bildiklerinizi söylemekten hiç çekinme- DAMGA PULLARI 
yin ... 

"Betsi Hogart en son kiminle gö. 
rüştü? 

- Bilmiyorum, çünkü ben dün izin 
liydim. Kapıcılığı Lisbet yaptı. Belki 
de kimse gelmemiştir ... 

- Lisbet hurda mı şimdi? 
- Burda olacak ... 

(Arkası var) 

Kıymeti bir liraya kadar olan arap 
harfleri ile basılmış damga pulları bir 
müddet evvel tedavülden kaldırılarak 

Türk harfleri ile basılan pullar çıkarıl. 
mıştt. 

Bu defa da damga matbaasında bir 
liradan yukarı kıymette olan damga pul 
lan da basılmış ve tedavüle çıkarılmış
tır. 

veya vezne makbu:ru ve kanunun tayin ettiği vesika lariyle te~ı 0ıı 
rinin ihaleden bir saat evveline ka dar 'lekalet satın a!ma ko011~~. 
reisliğine vermeleri ve ihale saatin de kc-misyonda ha:ıır bulunıııaı 

(32) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

~~ 
Teminat bedeli ili. tetf1'~,. 

'<ilo Lira Kr. Lirtı ('/J 
10.00J kabara çıvısı 2800.00 2o9 ,ı· 

l - Miktar, cins J.ahmin bedeli, ilk teminatı yukarıd:ı yı:ııh ısı 
zeme açık eksiltmP. ile :ıabn almaca ktır. 

0
rJ' 

l - Eksiltme Ge lik:>aiaJa Jandarma dikim evi binasıııd•1938 
ran İ&tanbul Jandarma sc..tın alma komisyonununda ! O - 8 -
pazarlesi günü saat on beşte y!lpıla caktır. .1e& 

3 - lsteklilec ilk !eminat makbuzu veya mektuplarını. hiiv 
ve tic&ret kağıtlarım hamii ola(ak belli günde saatte gelmelidir· 

4 - Şart kağıdı komisyonda her g~n görülebilir. (48) 

' Istanbul ili baytar direktörlüğündef1:. 
Ziraat Vekaleti Merinos yetiştirme merkez te§kil~tı için "'~'\,, 

lınac.ık bir tane Respirasyon aleti bir tane Defordeı.ı cihazı ve ~'r,~ı~ 
ne de hayvan yemlerini un yapacak küçük labratuvar değirnıe011,~ 
eksiltmeye çıkarılmıttır. Bu işin muvakkat teminatı 214 lira 

0 gii"~ 
tahmin edilmi§tİr. Bu işin ihalesi 26 Ağustos 936 çarşamba .. Jı • 10.-
saat !5 de İstanbd vilayeti muhase becil~ğinde toplanacak koJ1J11

1 
~lj' 

yapılacaktır. İstekli olanlc .. r şartnameleri parasız olara klstarıbd 
yeti baytar işleri direktörlüğünden alabi!irler. (130) 

M. M. Vekaletinden: ııtf' 
936 senesi içiade ahnacak Ala mankiri erat binek eğer ta-~re•j 

nı al:naya talip firmaların tekHfler ile birlikte §arlname mü:ıe ~o· 
için 15 Ağustos 936 günür..e karlar M. M. V. fen ve ıanat uJ1JUJXS 

_n_e_m_u_·r_a_c_a_a_t_e_tın_e_ıe_r_i_._<_4_2_o_s_) ___________ ~---~ 

C. H. P. Genel Sekreterliğind~~:.~ 
10 Ağustos t-\rihinde müc.aka sası dan edilen S:neına tn•1'• b11 

ve sair malzemen\ıı münakasa günü bazı firmalar tar&fr.ıd•0 ,tJ'e' 
müddet zarfında 1eklif yta.pılamıya cağı anlaşıldığından ve . f,.rt~bo'' 
de ba21 tadilat yapı!dığ•nrtan dola yı 15 - 9 - 1936 taribH\e 

temd11 edilmiştir. 1'•''0~ 
Yeni şartnameler 5 - 8 - 19 36 tarihinden itibaren "~••"'" 

C. H. P. genel ıekreter!iği ve htan buld3 C. H. P. iJ,.önkutUI 
lığı tarafından parasrz ..>hra.k verile cektir (111) 

Marksizim Bibliyoteğinin 
kitabı çıktı 

Gürde.eli Hüseyin llı•ni Kada!Jıfçıoğlunun kızı Bayan Seyll11c ile Ziraat 11an
kası /.o,;lanbul şubesi memurlarından Bay Nadir Güres'in edenmeleri ";iina-
11ebetiyle Sipalıi Ocağında yapılan kut lulama gecesinde genç evliler aüL 

iyi bir kitap 
Çok il}i bir arkadaştır 

Dün ve yarın neşriyatını takip 
ediniz. 

Stalin Diyor ~is 
Çeviren: Ha.san .AJ.ı btılll' 

Fiyatı: 25 Kr. Her kitapçıdıı ,,JJ 
kanı ve davetliler arasında- Müracaat mahalli: V AKIT kü

tüphanesi İstanbul. nur. ~ 



Olimpiyat müsabakalarının ilk günü lln 
Gülle, cirit, 10000 metre koşu ve yüksek atla

mada kat'i neticeler ahndı, rekorlar kırıldı .. 

.. ... ..... 
°"1nplgada hazırlanan bir yÜ:ıü":; 

t efrika No. 18 

lh._lıd cencin biribirlerine iyice ıokul -'S Olarak yürUmelerinden fÜphelen • 
~ defildi. Bunu sadece genç kızın 
~ Önce dütmek korkuıile yaptığı bir 

tket ve onun devamı sanıyordu. 
'l>a?Ja'yı büyük bir incelikle ıelim -

'-: Genç kız bir ona, bir de Azize bak· 

.... Bu kimdir? Tanımıyorum ... 
l:>eınek iıtiyordu. 

ltL ~ıiz hatırlatmak maksadile hasta 
qdttına döndü: 
~ .... Geçmit olsun Adolf 1 Demek kalk

ba 1.. Pakat, acele etmit olmıyaam !. 
~\'la'nın gözlerinde bir aydınlık 

dü. Hatırlamıttı: 
1' .... Benden de geçmiı olsun 1 Sizi böy-

18rUııce doiruau üziiJ!!'ekten _~dl • 

Futbolcularımız bugün lvorveçli
lerle karşılaşıqorlar 

mi alamadım.. Bunda hiç tüpheaiz be • 
nim büyük suçum var. Bağıılamanızı ri· 
ca ederim. Çok zayıflamıpmız. Bence 
de biraz daha evde kalsaydınız, daha iyi 
olurdu. 

Azize döndü ve her zamanki tatlı 
gülümseyiı ve tatlı sesile sordu: 

- öyle değil mi? 
Adolf ıu kısa konuıma sırasında her 

teyi öğrenmiş olmalıydı. Halbuki Za • 
vallı delikenlı heyecan içindeydi. San
ki uykuda geziyordu; sanki rüya görü· 
yordu. 

Beraberce derslere girdiler. 
Öğleyin konferanı salonunun kapı • 

aında Azizle Pavla karıı karııya geldi· 
ler: 

- Pavla! .. 
- Ne varl 

Gilreşçilerlml:ı 

- Senin ıöylediklerini ben bir türlü 
cesaret edip de arkadatıma anlatama • 
mııtım. Onu hasta halinde çok sarsar 
diye korktum. Bu bir kabahatıe, beni 
mazur görür müsün? 

İlk defa bakıtlannda belli belir • 
ıiz bir dargınlık ıeziliyordu: 

- Söylemeliydin. İyi olmadı bu ..• 
Ukin sözünü henüz bitirmitti ki bir

denbire gözlerinin içindeki dargınlık 

bulutu dağıldı ve bir aydınlık görüldü: 
- Hayır, yanılıyorum. İyi yaptın 1 

Haklan var .. Lakin artık hiç bir engel 
kalmadı. Bugün söylenin, değil mi? 

- Bunu yapmak çok güç geliyor. 
- Neden? 
- Çünkü bu çocuk ıeni aahiden ıe-

viyor. Senin anlıyabileceğinden daha 
çok ... 

- Lakin ne hakla? Ona bunun için 
kim izin verdi? 

- Gönül bu .. Dinler mi? Bir kurun
tuya dütmüı itte .. 

Genç kız tatırmııtı. 
Bir kaç saniye düıünceli durdu. Son

ra batını kaldırdı: 
- Seni takdir ediyorum. Çok etraflı 

ve inceden inceye dütünüyorsun 1 U -
kin benim de bu bahai açmam doiru o-

Jannda kazanan atletler şunlardır: 
Birinci grup: Kuntsi (Fiı.landiya), 

Zaitz (Amerika), Viding (Estonya), 
Stoeck (Alman), Torrance (Amerika), 
Francis (Amerika). 

ikinci grup: Hoplicek ( Çc.koslovak
ya), Woelke (Alman), ThrTr.nyi (Ma
car), Douda (Çekoslovak), Baerıund 

(Finlandiya), Berg (İsve~) 
Ytiksek atlamada 1,85 metreyi ge

çerek kazananlar şunlardır: 
Birinci grup: Allıritton ( Amerlka). 

Kuus~ (Estonya), Brasser (Felemenk) 
Gelaeıert (Japon), Yata (Lehistan), 
Placwczk (Alman), Torlblo ı Filiııln a
daları), Bodosa (Ma~ar), Otto (Dani
marl•a. 

İkinci grup: Asakuma (Japon). 
Eggt-nberg (İsveç), Thacker (Cenuhi 
Me~.ılfe (Avustura'lya), Ko-.kas (Fir.
lantliya), Haley (Kanada) Johnson 
(Amerika), Oedma:-k (lsv~t). Wein· 
koet.t (Alman), Ta~ıaka (Japon), New
man (İngiliz), Ka~•ma (Finlandiya), 
Turb4! (Amerika). 

Alınan kat 'i neticeler 
Berlin, 2 (A.A.) - Ym<st.k at.ama 

müsabakalan, Amerikalıların kazan
mış oldukları üç galibiyetle sona er
miştir. 

Bfrinci Cornelh (Amerika), 2.0.12 
mettt. atlamış ve dünya şampiyonu ol
muştur. 

ikinci Albritton (Amerika), dır 
Rekor 2.03 metre. 

lamaz. Hem bana ne? isterse böyle bir 
kuruntuyu besliyedursun !.. Farzcdin ki 
benim bundan haberim yok .. 

Aziz de ona hak veriyordu. 
Konuşr.ı3lar ve bu bahis şimdilik 

böylece kapandı. 
Koridoru geçmişlerdi ki Adolf'la 

karşılaştılar. 

Genç kız kapıda ayrıldı ve yemek 
için ~vine gitti. 

Şimdi Adolf arkadaşının koluna gir
miş, anlatıyordu: 

- Aziz, yatağımdan yalnız onu gör . 
mek arzusile kalkt1m. Eğer bu arzu ol -
masaydı buraya kadar gelebilmek için 
lizım gelen kuvveti ne kalbimde ne de 
vücudumda bulacaktım. Onu gördük -
ten sonra ise öyle mcs'udum ki .. O ne 
tatlı gülü§!.. O ne pürüzsüz ve içten ge
len seı ! .. Her şeyi çok güzel değil mi? 
Aziz? Allah için söyle, bu kadar güzel, 
bu kadar sıcak bir insan gördün mü 
ıen? Ona ilk fırsatta hemen bugün, kal· 
bimdekileri açacağım. Babamla anneme 
anlattım zaten .. Onlar da pek iyi kar -
tıladılar. Onun annesile babası da hiç 
zannetınem ki engel olsunlar 1 Bende 
ne kusur bulacaklar? Sen bunun hak -
kında ne düıünüyonun? 

Olimpiyatta çalışan fofoğr alçılar 

Üçüncü, Thurber (Amerika), re. 
kor 2 metre. 

10.000 METREDE iLK UÇ MEJ'KI 
DE FINLANDIYADA 

8erlin, 2 (A.A.) - 10.00C metrelik 
koşu, Finlandiyalılann büyük bir mu
vaffalı.iyetini temin etmelerine vesile 
nrmiştir. Finlandiya atletleri, Ame
rikalıların yüksek 11tlama mUsabaka
sınd.ı yaptıkları gibi ilk üç mevkii el
de etmişlerdir. 

Çok güzel yapılmış ve s~yredf'nle
ri büyük bir heyecana kaptırmış olan 
bu müsabakanın neti~eleri şunlardır: 

Birinci, Salminen (Filandiya), re
kor .'30,1:> 4/ 10 dakika. 

1kinci, Askola :Finlandiya), 30.15 

6/10 dakika. 
Üçüncü, lsoholo (Finlandiya), 30. 

15 2/ 10 dakika. · 
Dördüncü, Murakoso (Japon). 30. 

25 5/10 dakika. 
.Beşinci, Burns (İngiliz), 30.28 2/lO 

dakika. 
Altıncı Zabala (Arjantin), 31.22 

dakika. 

CiRiT ATMA MVSABAKASI 

Kadınlar arasında yapı:an drid 
atma müsabakasında şu neticeler alın
mıştır: 

Birinci: Tilly Fl<'isclter (Alman), 
rekor 45.18 metre. (Yeni bir olimpiyat 
rekorudur). lkinc!: Luis~ Krueger 
(Alman), rekor ~ metredir. UçUn· 
cü: Marja Kwsniewska (lehistan), 
rekor 41.80 metredir. 

D ün alınan madalqalar 
fJe kırılan rekorlar 
Dün yapılan müsabakalarda Al

manlar iki birincilik, bir ikincilik ve 
bir üçüncülük, Finlandiyalılar bir bi
rincilik, iki ikincilik, iki UçUncUllik, 
Amerikalılar bir birincilik, bir ikinci
lik, bir Uç:üncülük almışlardır. 

Gene dün yapılan müsabakalardan 
yüz metre seçmelerde dünya rekoru 
Amerikalı Ovens tarafından kırılmıt
tır. 

Ayni z::ı.manda güllede ve kadınlar 
arası ciritte iki olimpiyat rekoru Al
manlar taraf mdan kırılmıştır. 

Bu müsabakaların dünya rekoru 
gülle: 17 ,40 ile Amerikalı Turansta ve 
kadınlar arası cirit de 46,74 ile Ameri
kalı Kindeldedir. 

- Senin ne kusurun var ki? .. 

- Hemen niıanlanmamaızı teklif e-
deceğim. Şimdi nipnlanmz. Gelecek 
yaz da balayı için ttalyaya, Niı veya 
Venediğe gideriz. İster misin, bmire. 
sana kadar gelelim? 

- Bunlar tatlı hulyatardır. 

- Hulyası bile bu kadar tatlı .• 

Aziz kendisini güçlükle tutuyordu. 
Bu zavallıyı bu tatlı rüya ve hulyaam
dan ~yandırmak ona ağır geliyordu: 

- Gördüğü kadar görsün, uyanına 

kendisi uyansın 1 

Diyordu. 

Kendisinin de bu genç 
derin bir aşk duymasına rağmen ba.zaa 
onun bu hsata delikanlıyı ıevmemiı ol • 
masına üzülmek bile istiyordu . 

Lakin onun en çok canını sıkan te1• 
arkadaşının sevgilisini ayartmıı gibi git 
rünmekti. 

Bir hamle yapıp da her geyi bu me
lankolik delikanlıya anlatınak ve aç • 
mak ise o ağır ittihamı kendi clile yilk
lenmek demekti. 
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Yeni Eserler ! Bir inşaat mühendisi 
Diyarbekire da.il' aJınacaktır . 
üç değerli kitap y d E k 

Diyarbekir vilayeti umumi meclisi eni Oğan Ve SeD ent istasyon 
KURUN'un ötedcnberi özendiği, be- b • 1 "' t k •it • 
ğendiği, imrenerek özlediği eserleri ına arı ınşaa IDln e Si mesı 
ortaya koymakla belki bu yolda ilk ör- !halesinin tehir e~il..iiği evvelce ilan olunan Ha) darpaşa - An· 

Askeri fabrikalar Umum 

nek vermiş değildir; fakat peşinen kara hattının 504 ~ 490 ve 53S + 920 nci kilometrelerindek: Y enido- Yüksek mühendis mektebin den diplomalı ve aıgari bet • 
ta_kdirl~ s?.ylemek ge~e~tir ki yeni ve ğan ve Esenkent :stasyoıı binalarının inşası kapalı zarf usu!;yle reni• in11aat iı:lerinde çaiı~m~· ~e askerli g~ini yapmı• bir inşaat mühendiı 
güzel bır ornek vernııştır. d . :r :r :r :r :r 

müdürlüğünden: 

Bahsetmek istediaimiz Diyarbekir en eksıltmeye ko;tmu~ru. ihtiyaç vardır. Talip olan!arın ellerinde mevcut vesa:.k ile birlikte 
a.dlı üç ciltlik eserdir~ 1 - Bu iki bina inşaatının ke§if bedeli ?.4372,63 liradır, mum Müdürlüğe miiracaatlan. (Sa) 

B~inciciltD~a~ek~in lırihine 2 - İsteklikrbu ~ea~ şartname proje v~ait evrakı Dev~t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ta.hsis edilmiştir. Ülkenin eski yer ve Demiryoll2!rının A":lkara VP. Ha11darpap veznelerinde 122 kunış mı..tka· 
soy bilgisinden başlıyarak ve büyük bilinde alabilirler. 
Türk güçleri önünde Di!arbekirin mev :i - Eksiltme 14 Ağ1ıstos ':l36 cuma günü saat 15 de Ankarada 
kini göstererek Sanı oğullarına kadar . . .. .. .. ~ .. . 
Diyarbe!drin merkez olduğu veya mu- Devl~t Demıryollan !~l:trr~e umu1:'1 mudurlugu yol daıresi binasında 
bitine dahil bulunduğu bUtün siyasi toplanacak merkeı bırmcı komısyonunca yapıla'"'aktır. 
ve medeni tarih bu cildin sayıfalarıru ı - Eksilımt·ye gire'1ilmek için is.teklilerin aş.ığıda yazılı te· 
işgal ediyor. minat ve vesaiki aynı gün sa~t 14 e ka~ar komisyon reisliğine teslim 

Yerli ve yabancı, Diyabekir tari- et.mit olmaları Jaztmdır. 
hini alakalandırabilecek hemen bütün 2490 , k 16 17 · dd ı · "1828 'h zı . .. d . ildi~· . .. .. A - sayııı anuııun ve ncı ma e erıne uygun. ,. 
me a erın goz en geçır gını goru- r 1 . 
yoruz. Bu itibarlıı Diyarbekir tarihi ıra ık muvakkat lemmat. 
bize Diyarbekirin geçmişini tanıtır- b - Kanunun hyir ettiği vesikalar, 
ken bütün bir Türk tarihinin de ana ~ - Kanunurı 4 üncü maddesi mucıbince eksiltmeye gİrmeğe bh 
çizgilerini çızmış oluyor. Muharririnin mani bulunmad!ğı .;a de.ir imzaıarı tahtında bir mektuı.. 
dediği gibi eser Fırat ve Dicle havzaları d - Bayındirlık Bakanlığın dan musaddak eh!iyet ves;kasa 
içinde Diyarbekir tarihidir. Ve gerçek- 5 - Teklif mektı-pları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu 
ten muvaffak olmuştu. l b. ·· d k . . ı· -· ·1 k · p ·ı .. · 

!kinci cilt Diyarbekirin geçirdiği bü- ~a nır. e omıl"yun reıs ~gme verı ece tar. osta ı e gonderılecek tek• 
tün devITlerden kalma kitabelerin ya- lif mektuplarının ıadel• teahhutlü olması ve nihayet hu saate kadaı 
zılarmı ve tahlillerini ihtiva etmekte komisyona gelmit -.>lmuı lazımdır. 
ve her iki cildin zengin bir resim kol- Bu it hakmda fazla izahe.t almak istiyenler D X D Yolları Y 0 ) 

leksiyonu ile de değeri artmaktadrr. dairesine müracaat etmeleri. (83) 
Üçüncü cilt Diyarbekirin yıllığıdır; 

bu cilt coğraiya ve idare bakımından 
Diyarbekir vilayetini ve içtimai hayat Muhammen ~edeli 6920 Era olan 400 ton yerli kok kömürü t 7 -
bakımından bütün, Diyarbekir mınta- 8 - 1936 pazartes) günü· saat 15. 30 del kapalı zarf •ısuli ile Ankara· 
ka.smm bu gününü göz önüne seren bir da idz.re binasında satın alınacaktır. 
e:erdir ve hem Diyarbekir tarihinin Bu işe girmek i!tiyenlerin 519 liralık muvakkat ~eminat ile kanu· 
l;>ır tamamlayıcsı, hem bundan sonra , • · ~ · •L 1 o • 7 5 G .. . f 1 1 1 n· b k" d . nun .ayın ettıgı Veıi..Ka ar_ resmı gazetenın - - 1936 . 3297 
munasıp ası a ara ıyar c ıre aır N I .. . . . . . . 
vücuda getirilmesi arzu edilen yıllık- o. u nushasında ıntııar elmıt olan tahmatname d~ıresındt. almmış 
lann mükemmel bir başlangıcıdır. Ya- vesika ve tekliflerhi aynı :!Ün uat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
zıları 376 sayıfa, resimleri 112 sayıfa- vermeleri lazımdır. 
yı bulan bu cilt Diyarbekir havalisini Şartnameler parasız olarak Anka:rada malzeme dairesinden 
tanımıy~ ~htiy~cı olan herkes için göz- Haydarpaıada teselJüm ve sevk ıefliğinden dağıtılm3.ktad~r. (113) 
den geçırılmesı şart sayılmalı. Hele 
milli bir vazifeleri olanlar bu ciltten 
bir kere imtihana çekilmelidir. Zira Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sım'i Portland çi· 
bu malflmat Diyarbekirde faydalı ol- mentosu 21 - 8 - 1936 cuma günü saat 16,15 de kapalı Z<Lrf usulü 
mak istiyen herkes hesabına toplanıl- ile Ankarada idare binasmda "atm alınacaktır. 
mış bir hazine hükmündedir. Bu İ§e girmek istiyenlerin 222 750 i(rabJC~m~u~v~akJCat teminat ile 

(Diyarbekir), iyi kağıtta temiz bir kanunun tayin etti~: vesikaları resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 G. 
tabı ile vücut bulmuş, resimleri hep 3297 N 1 .. h ... d · · 

/ 
• l taı• d · 

k k
A. d .. . b 

1 
t o. u nus ~sm a mtışar etmıı o an ımatname aıresınde 

uşe agı ı uzenne ası mış ır. l . . . • .. • 
Diyarbekiri sevdiği pek iyi anlaşı- a ınmıı vesıka ve teklıflermı aynı gun aaat 15, 15 e kadar komısyon 

lan Bay Basri Konyar büyük bir me- reisliğine vermeleri lazımdır. · 
rak Ye özenç ile kaleme almıştır. Şartnameler 145 kuruta An kara ve Haydarpaıa ,·ezıı.elerinde 

Bay Basri'nin mülkiye müfettişliği satılmaktadır. (111} 
vazifesini yaparken içtimai ve ilmi 
kabiliyetini pek iyi ve faydalı kullan· 
dığmı anlatır. Muhammen bedelleriyle miktar ve vuıfları apğıda yazılı (10) 

Eser bir cildinin başında BUyü'k ön- ~rup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edi!mek üzere biza-
der'in şu sözlerini hatırlatıyor: iarında yaıılı tarih ve günlerde Haydarpaıada gar binası dahi!inde 

"Diyarbckirli, Vanlı, Erzurumlu, 1 inci işletme komisyonu tarafından ı:ıtın alınacaktır. 

Nafia Bakanlığından 
ô Ağu.ttos 936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa 

kanlığ~ ma!zeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 
muhammen bedem 900 metre 1...ulinde 200 m/ m liık ve 200 metre 
linde 70 m/m !ik dikitsh. manıonlu çelik boru, 116 adet itlenııı 
329 adet işlenmemit çelik rekor, 8 adet bridli Volanlı vana ve 1 
det Klapenin pazadıkla ekaütmesi yapılacaktır. 

Eksilbne fartnamesi, ve teferruatı parasız ~larak Bakanlık Dl 

zeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. 
isteklilerin 16 Ağu:stOd 936 perıembe günü sa3t '15 <le Anka 

da Bakanlık malzeme ebiltm~ komisyonuna müracaatlan lazund 
'(2) 

Betonarme Köprü inşaatı 
eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti Şöse ve Köprüler R eiıliğinden: 
Muğla vilayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25,0 

lira keşif bedelli Namnam betonarme köprüsü inıaatuını kapalı ı 
usuliyle eksiltmesi 7 - 8 - 936 cuma günü saat (16) da Nafıa 
kaleti fOSe ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o~asmda yapıl 
caktı.r. 

Eksiltme prtnamesi ve buna mütefeni diğer evrak '(125) 
mukabilinde şose ve köprüler reisli ğinden alınabileceği gibi istiyenl 
bu fa1tnameleri Muğla Nafıa müdürlüğüne müracaat ederek görO 
lirler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyeıı 
rin rtsmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimabıameye te 
fikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz ol.malan li.zmıdı:r. 

Teklif mektuplarının 7 - 8 -936 cuma günü saat 15 e 
Ankarada §ose ve köprüler reisliğine verilmesi lUmıdır. '(4) 

M. M. V ekiletinden: 
Gedikli erba4 ha2ırlama mekteple:ine talebe almıyo!. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat hazırlama mekte 

terinin ihzari sıuıflarına 3 sınıflı vegedikli orta kısmın 6. sınıflarına d 
S sınıflı köy ilk ırektep mezunları alınacaktır. 

.2 - Bu mekt"pler yatılı ve parasızdır. Mektebe girit ıartları 
kerlik fUbe baş~anlarınd&.n öğrenilebilir. 

3 - Yukarda.ki şartlar1 taşıyan ve gedHki erbat olmıya istekli ol 
köylü çocuklarının en eeç 20 Eylu1 936 tarihine kada• mensup old 
!arı aokerlik şubeledne midacaat elmi§ ve evrakını tamamlamıt 0 

malan lazımdır. (136) (4349) Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve M.a.- hteklilerin hiz<\larmda yazılı muvakkat teminat ile kanunun ta• 
k~ooy~ı.~pbirrrkm~ınu~,hey . •w• • _ •• • • • • • ----------------------------
ayni cevherin cUı.marlarıdır.,, yın ettıgı vesıkalatı ve kanunun 4 uncu maddeaı mucıbınce lfe gırme-

(Diyarbekir) bu duygunun benim- ye maııii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Tapu ve Kadastro Umum 
scnmesinden doğmuştur. Memleketin Bu işe ait prtnameler Haydarpa.şada\ 1 inci iıletme komisyonu ta· Müdürlüğünden: bir parçaı:ıını bu mükemmeliyette ta- rafından parasız olarak veri!mektedir 

famirin Seyd;.köy nahiyesı hududu içindeki AvL!nduk zadele 
ait olup Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulgurca dftliğinin k:a~ 
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayıiı kanunun d inci maddetı1' 

nıta:n ve yaşatan bir eser tecrübesini .. . • . 
A- • Be . Be t 

1
.
1
.w. d .. .. l - 500 kg karbon murekkebı mı&hammen beielı 1375 lıra ve 

..nL.mı ym ru va ı ıgın e gorm.uş- k . . .. ·· 
tük! Umarız ki bu örnek öteki vila- muv.3. kat temınat! 103 lıra 15 kurut olup 6. 8. 36 ı:terşembe ıunu 
yetlere de feyzi sirayet edecek ve mu- saat 10 da. 

göre etlakahlarca bilinmek üzere ilan :>!unur. (94) fasal bir Anadolu ve Tra'kya tarih ve 2 - 6 adet hassas oturak terazi 10 ve 25 kiloluk, 14 adet teraz: 
oo~~~runın m~wm~ b~~~w·~npiri~dirhem 9ad~d~medemkdlıhemmuM~if~~~~ı----~------------------------
yer,.;er ·hıtaz5ı0r?'l!'+nmoış+olacaktır. . takım bir gramdan bir kiloya kadar terazi için dirhem, ınuham· lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 40 liıa olup 10. b. 36 

vç cı 8 70 kuruş fıyatla d 1. S . k . 1. günü saat 10 da. (4092) 
ayrı ayrı da edinilebilrr. men be e ı 11 lıra 87 uruş ve muvakkat temınatı 8 ıra 70 kuru, 

E~cri takdir, müellifini tebrik ile olup e. 8. 36 perş-=!mhe günii saat 10 da. Muhammen bedeli 9975 lira olan e10 tonu safi meıe, 720 t~~ 
bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 3 - 1 ~det 3oğuk demir destere tezgahı mu'1ammen bedeli çam, türgen, mete veya bunların mat.ıutu olmak üzere cem'an ıf ıJ 

Ademi 
iktidara 

5 

iHT iYARLl<':JI 
YOK EDE;R 

1400 lira ve muvakkat teminab 105 lira olup 6. 8. 36 perşembe gü• ton odun 19-8-1936 ç<ı.rşamba günü saat 15,15 de kapalı :ze.r 
11ü saat 10 da. suliy~e Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ]<, 

4 - 29 kalem hırdavat malzemesi muhammen bedeli 314 lira 41 Bu işe girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminc..t j)e 2~ kuruş \•e muvakkat teminatı 23 lira 60 kurut olup 6. 8. 36 perıembe nunun tayin ettiğı vesikaları, resmi gazetenin 7 - S - 193€ G. 3 e' 
günü ~aat 10 da. No. lu nüshasında intişal" etmiı olan talimatname dairesinde alınrJJ~~:, 

5 - 15 kalem 1225 adet muhtelif ~ekil ve eb'aUa eğe muham· sika ve tekliflerini aym gün saat 14,15 de kadar kcmisyon reiılıg~~ 
men 1>edeli 608 lira 85 kuruş ve muvakkat teminatı 45 lira 65 kuru,. vermeleri lazımd-r. Şartnameler parasız olarak Ankarada IJlalıeı. .... 

:r k' .. ıı•' 
olup 6. 8. 936 perşembe günü saat 10 da. daire::iinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğ;nden Es 1~l ]<e" 

6 - 3560 adet kuru pil küçük ve orta, 100 adet seyyar telgraf ma· ele mbğaza ıefliğinden, Adapazarmda ;~tasyon şefl:ğind~n, Ba 
1 

kinesi pili muhammen bedeli 1870 lira ve muvakkat teminatı 140 li- sirde işletme müdürlüğün<Jen dağıtılmaktadır. (146) 

ra 25 kuruş olup 10. 8 36 pazartesi günü saat 10 da H d. • , t "d .. I" V•• 1 h k' 1. v• • J her giiJJ 
Tafsil.Jt: Galata P. K. 1255 Hormobin · • paşa a ı~.:.e me mu ur ugu 1nslm e ım ıgı e'!lrm<.ıe tf ? - l~S adet demir levha 3 X 2000 .x 1000 ~ıın muhammen saat fL-12 ye ve 1!derı17 ye kadar bulur.mak üzere kı·palı bir ~~o~ııt 

Diin ve Yarın bedetı 725 lıra 4o kuruş ve muvakkat temınatı 54 hra 4o kuruş olup bil açık eksiltme ilı- ve 1-,ir sene müddetle 6.8.1936 pe: emhe günll 1 tJ 

1 _ K. .. . 10. 8. 36 pazartt-si günü saat 10 da lOd H d d b. d h·ı· d k. 1 · · • l~ t koıJJİ•Y0JJ ercume \.UlillJalı a ay arpaşa a gar ınaaı a ı ın e ı ıncı ış eme 
tık beş seri yani 50 kitabı ta- 8 - 10 adet yuvarlak zımpara taşı (350 X 40 X 50) muhammen tarafından kira ile tutulacaktır. • i1' 

mamlannııştır. 6 ıncı serinin 7 kita- .lede!i 140 lira v~ muvakkat teminatı 10 lira 50 kuru§ 10. 8. 36 pa" Bu iş için muhammen aylık kira bedeli 160 liradır. fstekb?et g. 

t . .. .. t . o d . Jd _,,JştJll 
bı çıkmı~tır. ?ar esı gunu saa 1 a. 144 lira muvakkai: teminat vermeleri ve otomobil sahibi o ~ ıııii' 

AI_~ız ve okuyun~z! 

1 
9 - 4000 kg. üstüpü muhammen bedeli 1680 lira ve muvakkat dair vesikalarla birlikte eksiltme 2'Ünü saatine kada~· ko!llisyoıı~ rıJ' 

. Muracaat mahallı: VAKIT kitap lemiuatı 126 lira Qlup 10. 8. 936 pazartesi günü saat 10 da. racaatiarı lazımdrr. Bu ite ait şartname komisyondan parasız 0 
al 

evı. 1 10 - 13500 «det Marsilya biçimi kiremit muhammen bedeli 533 dağıtılmaktadır. (116), 
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lstanbul Telefon lstanbul sıhhi müesse~~ler arttırma ve eksiltme 

D k ı d komisyonundan: f"' 

ire tör üğün en: Azı Çoğu Tahmini Garanti IJıale 

liıaau.ı telefonunu pua muka bili halkın konuıma11na a.çık buıun 
k IUretiyle telefonu bir kir vasıtüı olarak kulh,nan dükkan 

~- e, otel, ev ne oluraa olsun bu kabil yerlerden yaptJrılacak be 
--llllfnıa mnumi merk~zlerde olduğu 8İbi 7,5 kuruttur. 

~~İli.fında hareket ederek halktan fazla para a•dığı sabit olar; 
ııı..~on aahipleri umumi merkez ler hakkında tatbik olunan t&kiba• 
.~ kalacaklardll'. (4358) 

Nafia Vekiletinden: 
Fi1101 - Zonguldak hattının Filyostan Çatalat~ına kadar olan 

)edi kilometreiik birinci kısım ray f erıiyatı kapalı. zarf usuliyle 

1 
Ya konulmuıtru 

- Münak~ 17/S/ 1936 pazartesi günü saat on bette Anka· 
· Nafia Vekaleti Demiryolları İnfaat dairesindeki münakasa ko
~111lncla yapılacaktır. 

3 
- Bu itin muhammen bedeli (32000) liradll'. 
- Muvakkat teminatı (2400) liradır. 

t4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel ıartnamesi, nhidi 
ij cehreli, münakasa ıartnamesi, poz talimatnamesi ve d1ğer plin 
.j.1erden mürekkep b~r tak.mı münakasa evrakı (160) kurut mu· 
'~nde Demiryollar infaat dairesinden verilmektedir. 
~ - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. h kanun mucibin 

lrna mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 - 5 - 1936 ta· 
)e 3297 No, lu resmi ceridede ilin edilen talimata göre bilOmum 
~ itlerini v~ya demiryol intaat itlerh1i yapabileceklerine dair ve· 
~ Jııüteahhitlik vesikaımı ve fiyat teklifini havi zarflarını meze 
~.~nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17 - 8 - 1938 pazarte
·ı· \l l&at on dörde kadar Demiryollar inpat daireaine makbuz mu-
~ vermeleri lazımdır~ ( 49) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
llıa ve eksiltme komisyonundan: 

~ ... '1 . 'a."' el:ie Yurdu 
~e hastanesi 

Kok kömürü 
'.Azı Çoğu 

120 160ton 

Odun 

Tahmini fiyatı Mu Garanti 

1850 222 

~ >'e hastanesi 40 60 çeki 240 10,80 

~aJ>alı zarfla eksiltmeye konulan 5ıhht müesseselerin mahrukat 
. rndan Tıp Talebe Yurdunun Kok kömürü iç.in talip zuhur et

'at·;. den lstilaiye hastanesi Kok kömürü ile odununa ~if edilen 
"1j 'hk hadde görülmemit olduğund&n pazarlık suretiyle yeniden 
~Ye konulmuıtu;• 
~ ._ Ekıiltme 7 Ağıutos 936 cuma günü saat 14,30 da Cağaloi
\ Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binaı!Dda kurulu ko

;nda yapılacaktır. 
· ........ ŞartnamP. 317 kurut bedel mukaltilinde komisyondan alma· 

*'~ı~ lıtekliler her müessesenin ihtiyacı için ayrı ayn eksiltmeye 
•rler. 

~-. İ!tekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikattiıle 2490 ıa· 
Unda yazıl, belgeler ve bu İ§e yeter muvakk:ıt banka teminat 
~ \reya muvakkat garanti makbuzlariyle birlikte belli gün ve 

~ıniıyona gelmeleri. ( 4238) 

tiafia Bakanlığından : 
\ ıo Eylul 936 pertembe günü saat 15 de An.karada Nafıa Bakan· 
lı.l~~Zeıne eksiltme komisıonuodaıında 124.000 lira muhammen 
'-j~ 1 24 adet kamyon 8 adet otobüs, 3 adet komple motör ~e 2 adet 
~ın kapalı zarf usulü ile eksilt:nesi yapılacaktır. 
~~e ve teferruatı 620 kurut mukabilinde A.nkarada Nafıa 

,.,_ lııı matze~ dairesinden alınacaktır. 
t lll'a.kkat teminat 7450 lira dır. 

~ •&teldilerin teklif mdttuplarını resmi gazetenitl 7 - 5 .:_ 1936 
~l'le 3297 say1lı nüshasında çıkan talimatnameyt. göre Nafıa Ba• 
~l!ıdan alınmıı mütt-ahhit!ik vesikası ile birlikte 10 Fylul 936 
~U I~ ıünü saftt 14 e kada..- Ankarada Nafıa BaKanlığı malzeme 
~ne vermeleri lizımdll'. (33) 

~ lstanbul sıhhi müesseseler art-
19llıa ve eksiltme komisyonundan: 
~nbul leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri için mevcut nümune 
~--~esine göre 94 takım elbise açık eksiltme ıuretiyle vaptırıla• 

' ,,ı ".:"' Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul sıhhat ve :çtimcıi muavenet 
~, 'llfij binasındaki komictyonda 12 - 8 - 936 çar§amba gü· 

~ l 14 de yapılacaktır 
~ ._ Muhammen fiyat bir takım elbisenin fiyatı 12 liı a 25 ku· 

' a 
t-.. Muvakkat teminat (86) lira 3f; kuru,tur. 

\.~-.. İateklilc: nü:nuneyi Çenherlita~ civarında Fua! paşa ti.:rbe 
~dlıtrıda Tıp Talebe Yurdu merkezi&ıde görebilirler. Ve ıanna· 

g' Parasız olarak alabilirler. 
\)'t ._isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasi)le v~ bu 

· et lrlU\ralc:at temİllat makbuz veya banka mektuplariyle birtiktf' 
en. evvel ık:>miıyona gelmeleri. ( 4212). 

Kilo Fiyat Muvakkat Saati 
Sana.torylim ile c;ocuk nastalianesi Zeytin yağı 
Ebe yurdu ve Kuduz tedavi mües· Zeytin 

2200-2800 
750-1050 

63 
27 

) 
) 337,18 14 

ıeaesı. Sabun 5700-7000 35 ) 

Nümune Haı. Hevbeli Sanatoryo-ı Toz teker 11900-1550! 27 ) 
487,88 ıs mu, Kuduz tedavi müeueıesi.. Kesme teker ssnn-sooo 29 ) 

Baıbunyı. 1100-1500 13,5 ) 
Anekadm 330C-4500 13 ) 
Çal. 2200-3100 14 ) 
B:unya 900-1300 ıs ) 
Pırasa 300G-4100 4,5 ) 
Lahana 2200-3100 5 ) 
Bakla 1500-2700 5 ) 
İspanak 4400-6000 5,25 ). 229.25 16 
Sırık domateı 3900-2800 6 )' 
Yer domates 3900-5400 6 ), 
Enginar adet 3~00-4500 6 ) 1 

lstı1aiye liaatalianf'ai ve Heylieli Sakız kabak 2400-3500 8,5 ): 
Sanatoryomu için. Patlıcan 5500-7500 9 ) 

Semizotu 700-1100 4,5 ) 
Yukarda adlan yazılı ııhhf müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konu!an 1936 mali yılı zeytinyaJı. 

zeytin, ıabun, toz teker, kesme §eker ve yaı aabzeleriniu b.r ktsmma teklif edilen fiya~lar fazla gö • 
rülmilt ve bir kıamma da hiç talip çıkmamıı olmasına binaen pazarlık suretiyle yeniden eksiltmeye kcr 
nulmuftur. 

1 - Pazarlık 5/8/936 gününde hizalarmda gösterilen saatlerde Cağaloğlunda Sıhhat VI! lçtimal 
Muavenet müdürlüğündf' kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Zeytin yağı, zeytin ve sabuna ait ıartname 120kuru§ bedel mukabilinde ve diğerleri paraaıs 
olarak komisyondan alınabilir. 

3 - lıtekliler her müesıeae ihtiyacı için ayn ayrı pazarlığa girebilirler. 
4 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 ıayıh kanunda yazılı belgeler ve bu ite 

yeter muvakkat g~ranti makbuz veya banka mektup!ariyle birlikte belli gün ve saattt> komisyona gel
meleri. (4193) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satinalma komisyonundan: 

1' - Ana.rada .-.kil ı. taburunun ihtiyacı için ıatın alınacak yiyec.ek, ye111ı ve yakaçajın çeıit' 
miktarı, talimin !;edeli, ilk t-ninat ihale gün ve aa.\\tieri a.ıağıya. yazıldı. 

2 - Her )>4rti toptan Yeya ayrı ayrı Uteklitine ihale edHebilecektir. 
3 - Şartnameleri parasız yalnız komisyondan verilecek olan bu yİyeceli, yem ve yalCacalC eliıilt· 

mesine airmek iatiy_onlerin &f&iıda ve ıartnamede yazılı teminat1.arı ile tam vaktinde komiayona baı· 
vurmaları. 

Enca 

Ji.- 1500 Ka. 

500 Kg. 

B- ~ 
6500 
1000 
1000 
1500 
4500 

40 
3000 

500 

C- 8000 

D-·80000 

E-30000 

1LAN 

BiiiM 

2000 Kg. 

800 Kı. 

.. 
- 500 
8000 
1200 
1200 
2500 
7000 

60 
4000 
800 

10000 

120000 

50000 

Galatada Hüdavendigar hanında 71 
numaralı yazıhanede mukim ve nakli
yat ve ihracat işlerile meşgul Kırza

de Şevki ve şürekAsı kollektif şirketi, 
Alacakhlarile konkordato akit etmek 
için İstanbul icra tetkik mercii tara
fından 18 j7 /1936 tarihinden itibaren 
iki ay mühlet verilmiş olduğundan 

mezkQr borçlu şirketten alacaklı olan 
alacaklıların biküml" vesikalarile bir
likte bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde 1stanbulda Yeni postaha
ne caddesinde Ananyadi hanmc'ia 1 in
ci katta 2 numaralı yazıhanede avukat 
lhsan RUştUye her gUn saat 14-16 
arasında müracaatla alacaklarını ka
yıt ettirmeleri ve alacak vesikalarının 
suretlcrilc birlikte getirilmesi lüzumu 
ve hilüına hareket edenlerin konkor
dato müzekkeresine kabili edilmiye
cekleri ilan olunur. 

MezkUr y0Z1hanede mukim: 
Komiser avukat Ihsan Rü.§tü 

Ci~ 

Sade 

Beyaz peynir 

ll"arlian• 
Kuru fuülye 
Mercimek 
Nuhut 
Kuru soğan 
Pat~te. 
Çay 
Bulgur 
Zeytin tanesi 

Sığll' eti 

T aliıriin &iJeli Teminat 
L. Kr. 

ı1700.00 

320.00 

2020.00 
85.00 

880 
144 
120 
150 
420 
216 
400 
240 

2655 
2200 

, 

L. Kr. 
128 00 Açrk e1Cıiltmesi 10. 8. 936 

pazartesi s. 1 o 
24 

152 
7 00) 

66 00) 
11 00) 

9 00) AçrlC e'ICsiltmf!ıİ 
12 00) 10L'.8L1935 P.erteti S. it 
32 00) 
17 00) 
30 00)' 
1s oo): 

204 
165 00 Açık eksiltmesi 

11/ 8/ 1936 Salı S. 10 
Arpa 5400 'l05 00 Kapalı 'Zarf eksi!tmesi 

11/ 8/ 1938 Salı S. 14 
Odun 1000 75 00 Pazarlık 12/ 8/1936 çar-

ıamba sut 1 O dL 
(13) 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektep lise ve yüksek olmak üzer-.: bet yıllıktır. Yatılı ve 
bedavadır. Ga)esi Tecim gemilerine kaptan ve makinist yetittir
mektedir. 

2 - .Mektebin yalnız lise b:rinci ımıf ına talebe alınır Bunlann 
orta mektebi bitirnıİf olm!lları ve ya1ları on hcften küçük ve on do
kuzdan büyük olmamaları ıarttır. 

3 - >/. azdma ıti içir. pazartesi, çnrıamba, cuma günleri mekte
be bat vuıulmalıdır. 

4 - ısteklileriu Mektep M"idüriyetine lcarıı yazar.akları İıtidana
melerine !ıüviyet .:üzdanlarını aşı kağıdlatmı, mektep diplomalan· 
nı, veya tasdikli diploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal ki
ğıtlarım ve velilerir.in izahlı &.dres ve t~tbilr imzalar.nı ve dört tane 
vesikalık fotoğrafları !liştirmeleri {;'erektir. 

5 - Yazrlma iti 7 ağustos 936 cuma gününe kadardu. İsteklile
rin muayenei sıhhiye için o gürı saat sekizde bizzat mektepte bulun
maları gerektir. 

6 - F" azla ta1silat için aynca post&. pulu göndermek ıartile 
mektupla mektep müdüriyetiue müıacaat edilmelidir, .(~564}. 
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Ordu sıhhi ihttyacı olan 2 çeıit 

Mu •• du·· r ıu·· g~ ünden: kloretiller Atın a!ınacaktır. fhaleıi 
7 Eyiul 936 pazanesi günü ıaat 14 

idaremiz mülhakatında açık ve açılacak ola::ı memurriyetlere 
imtihanla memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve 12 - 8 -
936 çarıamba günü saat 13 de Sirkecide lnhiArlar D."emurin kur
su binasında yapılacaktır. imtihana girmek istiyenle~in apğıda
ki evsaf ve teraiti haiz olmalan gerektir. 

1 -Liakal orta mektep tahsilini b;tirmit olmak, 
2 - Askerliğini "fili veya kın hizmetli,, bitirm!t o!mak ve

ya müeccel bulunmak, 
3 - 21 yaıından apğı ve 35 yatından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, sari hastahklara bedelli ve '1kli arızala• 

ra müptela olmamak, 

1 
5 - iyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir 1 

ciiı'üm veya alel'itlak ağır hapis veya o derece cezayı müstelzim 
bir fiil ile mahkum olmamak, 

"Bu bet maddedeki prtların muhakkak tevsiki ier:?ktir,, 
imtihan mevzuu tunlardır: 
1 - Hesap, hendese "Hesap: Adadı müıekkebe. taksimi 

gurama, halita, tenasüp, faiz, iskonto,, "Hendese: StAtıhlar, ha
cimler,, 

2 - Muhasebe "Usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumt ve Türkiye,, 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre,, 
imtihana girmek istiyenlerin timdiden bir dilekçe ile ve ev

rakı müsbiteleriyle idaremiz memurin ıubesine müracaatları ilin 
olunur. ( 4379) 

iHTAR: imtihan günü vaki olacak müracaııtlar kabul edil-
mez. 

Istanbul Milli EmlAk MfldUrlUğUnden: 
Mnhammen kıymet 

Lira Karuı 
Bllyükçarıı: Kazazlar tokalı eski 40 sayılı dük-

kinın tamamı. 250 ... 
Kadıköy: Cafer ağa mahallesi Nazmı bey İo-) 

kağı yeni 2/ 4 .. yılı. ) 
Kacldroy: Cafer aia mahallesi Çanakka!e sc•) 17 40 

katı yeni 14 sayılı evlerde fi=-ari) 
Andromahiden metrUk ev efy&Sı ) 

Kachköy: Cafer aia Yoiurtçu çetmesi ıokai• es-
ki 35 M. yeni 33 sayılı ananın tamlllDı. 919 38 

Boğaziçi: Boyacıköy Kona cadd•i eeld 5 il& 13 
mükerrer ve ıs yeni 7 ili ı 7 ve 68 ... 
yılı dört diikklnla iki araanm 86/ 120 
payı. 635 25 

Osküdar: Selimi Ali mahalle ve caddesi eski 363 
yeni 343 sayılı dükkinın tamamı. 500 00 

Kurtulut: Çeıme meydanı eski 78 yeni 76 sayılı 
araamn 20/ 240 payı. 12 00 

Kadıköy: Raaimpqa mahallesi Çayır caddesi es-
ki 42 sayılı 294 metre mUTabbaı ar 
l&DIJl tamamı. ı 176 00 

Kuziuncuk: Paıa limanı caddesi eski 132 yeni 139 
sayılı 324 metre murabbaı arsanın ta-
mamı. 630 00 

Yukarıda yazılı mallar 18-8-936 sah glinü aut 14 peıin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satıı bede!:ne !stikrazı da
hili ve % bet faizli hazine tahvilleri de kabui olunur. lstekinerin 

1Cfo. yedi buçuk pey akçelerini vakti ıı1uayyendt:n evv'!l yatırma
lan. (M.) 

Senirkent Urayından: 
1 - Senirke&lt kasabasının ( 42200) lira bedeli keıifli su lesi

~ bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uzablmıttır. 
2 - Eksiltmenin yapılacağı yer: Senirkent Be!ediye dairesinde 

BMediye encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - ihale 17 Ağustos 936 pazartesi günü saat: 15 dedir. 
4 - Tesisatın isale kısmı, çelik boru ve armator. ve teferruatı 

&J1'1C&, tevzi ıebek"si, Font. bo'!"Ular ve teferruatları yine aynca tesi• 
sat, betonarme, inıa1ıt ıı.ksa.mı da ayrı, ayn veya umumt1 birden eksilt
meye konulmuıtur. 

5 - istekliler: proje ve harita ve fenni ıartname ve tahlil fiyat 
cetvellerini ve eksiltme ıartnarnelerini görebilmek için Ankarada Ulus 
ıazeteıi, ilin memuru Bay Galipten, lstanbulda İstanbul Urayı Su
lar Direktörlüğünden, lzmirde İzmir Urayı Sular Direktörlüğünden 
Senirkentte de Belediye Dairesinden bedebiz olarak görebilirler. 

6- Eksiltmeye girebilmek ıartlarını haiz olan istekliler evrakı 
müsbite ve muvakkat teminatlan ile birlikte ihale gününde Senirkent . . 
lielediye encümenine müracaatları ilin olunur. (51) 

Istanbul gümrükleri sabş işleri 
müdürlüğünden: 

Alustoı 25/ 936 günü kapalı zarf usuliyle 867 kilo ipekl: pamuk
la menaucat satılacaktır Almak istiyenlerin Haber razetesh)in 2~8/ 
936 Grnu.basındaki ilanımızı okum.alan ilin olunur. (13ı). 

de açık ekıHtme ile yapıh~caktır. 

Muhammen fiya!· 1800 liradır. 

Şar!namesi her <!Ün komisyonu
muzda görülebilir lıtekl:lerir. 135 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarıyle beraber belli gün 
ve Aaatinde Fındıklıda satın alma 
komisyonuna gelmeleri (4132) 

• • 
Ordu 11hhi ihtıyacı olan 150 ki• 

lo Bııryomiıı veya Sinanimi satın 

alınacaktır. lhaiesi 7 Eylul 93E 
pazartesi günü s:ıat 14,30 .da açık 
eksiltme ile )apılacaktır . Muham-

VEA&N 

men tutan 270 l~adır. Şartname~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hergün komisyonumuzda g~rülebi· 1 
lir.lsleklilerin 21 ıiralık ilkteminal l!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!§~!!!!! 
makbuzu veya mektupluiyle bera· etÜI' 
be~ belli gün ve vakti muayyenin• 30 Ton Kriple kömür 8.: iazi~i prubuna bağlı 3 depoyıı l 
de Fındıkhdll komutanlık satnı al· 29 ,. " ,, Usküdar ,, ,, S ,, ,, 
ma komisyonuna relmeleri. (4133) 36 " ,, ,, latanbul ,, ,, 6 ,, ,, 

10 ,, ,, ,, Cibalid~ Kutu fabrikasına • • • 
Ordu 11hhi ihttyacı olan 400 tüp 

gomenol satın alınacaktır. ihalesi 
7 Eyl6l 36 ~zartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen tutan 575 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonu
muzda görülebilir isteklilerin 44 
liralık ilk temina~ makbuz veya 
mekfuplariyle beraber belli sün 
ve vakti muayye.fJnde Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonu
na ıelmeleri. (4134). 

• • • 

50 ,, ,, ,, Meddiyede Likör fabrikasına 

-· 
158 . ~ 

Yukarıda isimleri yaı.ılı müe11esele!:'imize teılim ıartiyle tSI~ 
kriple maden kömdrü 6/ Vlll/ 1936 tarihine rastlıyan perıem~, ~ 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin prtnametiOI 
mek üz.ere her gün ve paı.arlık için de tayin olunan ıün ve --_, 
7,S muvakkat güvenme paralariyle birlikte Kabataıta levazım ., 
bayaat ıubesindeki alım satım komisyonuna müracaatlan. c1•> 

1 - ldaremiıin Cibalideki Fa brikuında yeniden yapı~ 
23147.97 lira keıif bedelli inıaat ve tadilat kapalı zarflı ektiJll'"' · 
konulmuıtur. ~ 

3 üncü tayyare top &tan tabu- 2 - Eksiltme. 19 Ağustos 936 çarpmba günü •aat 11 de f 
nmda mevcut bulunan 490 çift köb tafta levazım ve ınübayaat ıubeıin deki aiım satım kcmisyonuııclt 
ne f otin ile bir tane gemici feneri pılacaktır. 

sablacaktır. ihalesi 4 - 8 - 936 3-Muvakkat temin&t 1736.09 liradır. / 
salı günü saat 14,30 da açık art· 4 - istekliler ihaled<n en az üç atln evvel inhisarlar ıaf"' 
brma ile satılacaktır. Muhammen besine gelerek ve bu gibi itleri muvaffakiyetle yaptıkl•rına c!ait 
tutarian 49 lira 5 kun11tur .. Köh· mJ ,, ... & pterer•k 116 laanat .... kalnlinde münakasa enak.., 
ne fotinleri ve ıemici fenerini top· yebilirler. ~ 
çu tayyare atan taburu debboyun· 5 - Teklife ait kapalı zarfları en geç ihale sünü saat -.i.I 
da görebilir!er. isteklilerin 8 lira· kada; adı geçen komisyon reiıliii ne makbuz mukabilinde , 
lık kat'I teminat makbu2 veya mek olmalıdır. (124) 
tuplariyle beraber belli gün ve sa· ___/ 
atte Fındıklıda komutanlık sa· --------------------

tın alma komiayc.nuna gelmeleri. lstanbul gümrükleri satış işleri 
(4135) 

.. . . 
Nakliye taburunda mevcut bu

lunan 222 çift k5hne fotin satıla
caktır. ihalesi 4 - 8 - 936 salı 
günü ıaat ıs de açık artırma ile 
yapı~acaktır. Muhammen tutan 22 
lira 20 kuruıtur. Köhne fotinleri 
Ahukapıda nakliye taburu debbo· 
yunda görebilirle•. isteklilerin 4 
liralık kat'I teminat makbuz ~eya 
mektuplariyle beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık ıatın 
alma komisyonuna gelmeleri 

(4136) 
• • • 

Ordu 11hhi ihtiyacı elan 1 O ka• 
lem lastik mutamma ve malzeme 
satın alınacaktır. lhdesi 17 - 9 
-1936 pertembe günü saat 15,30 
da açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 3330 lindır. 
Şartnamesi her gün komisyonu· 
muzda görülebili:. isteklilerin 340 
lirahk ilk temin:ıt mıP.kbuz veya 
mektuplariyle beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(67) 
• • • 

Ordu sıhhi iht•yacı olan 700 ta• 
ne tahlisiye ipi 'atın alınacaktır. 
ihalesi 17 Eylui 1936 pertt-mb~ gü· 
nü saat tS de açık eksiltme ile a· 
bnacaktır. Muhammen tutarı 525 
liradır. Şartname'i her gün komis· 
yonumuzda görül~bilir. isteklile
rin 10 liralık ilk teminat makbuz· 
lariyle veya mektaplariy!f' beraber 
belli gün ve saatt~ Fındıklıda Ka-

müdürlüğündens ~ 
ı8 Aiustos 936 günü kapalı zarf uıuliyle 65650 ki!o ta$ ~ 

satılacaktır. Almak istiyeı.leri:ı münakas• gazetesinin 26 ·- 7,,,; 
günü Lüshasındaki ilinımııı.ı okumaları ıli.n olunur. (133) /. 

mut.tnhk ıatın alma komiıyonuna her gün komUyonumuzd• ~ 
gelmeleri. (68) biHL. Isteklilerin 165 Iirab1'.pr::;I. 

• • • minat makbuz veya m~khJr~ 
Ordu sıhhi ihti,acı olan 10 çeıit birlilde belli ıün ve saatte f 

Ekistamiyon cihazları sa.bn alına· hda satın alma :,omisyoauo' 
caktır. ihalesi ı 7 Eylw 1936 per meleri. (62) (131) 
ıembe günü ıaat 14,30 da açık ek- • • • ~ 

siltme ile yapılacaktır . Muham- Ordu sıhhi ihtıyacı .,1_.. 8 ~ 
men tutan 473S liradır. ŞartnA1De- malzeme 24 EylGI 936 pet'7J 
si heı gün komisyonumu~da görü• .. ·· 14 30 d k e~ 
le bilir. isteklilerin 356 liralık ilk gunu saat ' a açı ~~ 

ile satın alınacaktır. Mu~_..f ll'r 
teminat makbuz veya mektuplariy- tuta'?'ı 2395 liradır. Şart_.,.....~ 
le beraber belli gün ve ıaatte Fın· gün komisyonumuzda ı6rfJJV J 
dıklıda Komutanl.k Mlın alma ko- isteklilerin 180 liralık ilk ~ 
misyc.nuna gelmeleri. (69) makbuz veya mektuplarifl~ 

Ordu sıhh;iht;vac: :>lau 1000 ta ber belli gün ve saatte fiSl;;itf 
Komutanlık satın alına k 

ne harp paketi to;-bası satın alına· (t31) nuna gelmeleri. ( 63) ul 
caktır. ihalesi 17 Ey!al 1936 per • • • 

1
,,.. 

ıembe günü saat 14 de açık eksilt- Ordu llhhi ihtıyacı o~ sifi 
me He yapılacaktır. Muhammen lem lspenciyarı malzelll~~t ıf' 
tutar, 2500 liradır. Şartnamesi her lul 936 perıembe ıünii ,..ı 2 
gün komisyonumuzda görülebilir. ihaleıi açık eksiltme ile~ iiı': 
isteklilerin 188 li!'a ı'k teminat tır. Muhammen tutan 1Jffll' J 
makbuzu veya m'!ktubiylc beraber dır. Şartnamesi her giiı• ~ 
belli sün ve saatte Fındıklıda Ko- numuzda görülebilir. Jıt .,..-' 
mubnlık satın alma komisyonuna 214 !irahk ilk teminat 111;1' ~~ 
gelmeleri. (70) ya mektuplariyle !>erabel' ~ 

Ordu ııh:i ih~i,.:ı o!an 17 ka- ve saatte Fmdıkbda JC~ 
aatmalma komiıyonuna(14~, ,(t. ~~ lem malzeme 24 - 9 - 936 per- ~~ 

ıembe günü saat 14 de açık ekıilt- ---------~~ 
me ile satın alınacakt&r Muham- Sahibi: ASIM us - VAıa;: ~ 
men tutan 2194 liradır. Şartnamesi Netriyat DirdrtGrll: Refik 


