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.......................................... : ..... 
Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedısıru binx• 

tiren okuyucumuz KURUN doıt 
toruna kendini parasu aıuaye -

ne ettirebilir, 

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

Yunan harp gemileri Selinik önünde/ Gre~o ~omen 
H .. k" ,. · ,1 .... · b .. 3 t1a/1bıyet 

güreşlerde 

kazandık u ume ın neşre ıgı eyannamege gore.. 45' 

Umumi grev sosyal rejimi devirmek maksadile Yaşar, Saim ve M-u-st-a-fa-rakiplerini 
Yapı acak umumi bir ihtilalin başlangıcı idi sayı hesabile yendiler 

Grev hareketi akim kaldı 
Avrupada 
rejim buhranı 

Esasen ispanya için dahili bir me -
&ele olan ihtilal yavaş yavaş bütün bir 
Avrupa meselesi haline gelmek üzere -
~ir. Bunun sebebi de İspanyada sosya
l-at hü!<umet kuvvetleri ile kralcı asiler 
arasına Fransa, İtalya, Almanya, Sov-
Yet Rusya gibi diğer Avrupa devletle -
tinin girmeleridir. 

t t ,ifa.,~--
. • sa 0 

Lr~-

• Sclcinik önünde Yunan llarp gemileri 

Atina, 6 (A.A.) - Birçok Yunan 
harp gemisi bu snbah Selaniğe gelmiş 
,.e ornda birçok komünist tevkif edil 
miştir. . 

HOKO!tlETIN NEŞRETTIOJ 
JJEYANNAJJIE 

A1ina, 6 (A.A.) - Atina ajansı bil. 
d!riyor: 

Halka hitaben neşrettiği bir he. 
yannamede başbakan Metaksas ezcüm. 
le demiştir ki: 

"1936 ikinci klinununda seçilmiş o. 
lan saylavlar kurulu memlekete bir 
hükumet vermek hususunda iiciz kal
mıştır. 

(Sonu Sa. 4 .Sn.. $) 

lktidar mevkiini almak için isyan 
~ıkışı İspanyada ilk defa olan bir hadi -
•e değildir. Fakat şimdiye kadarki ih -
tilallere hariçten müdahale vuku bul -
lllarnıştı. Bu defa bir taraftan Fransa 
ve Sovyet Rusyanrn hükumete, öbür ta 1 
taftan İtalya ve Almanyanın asile.re 
kar!• gerek harp silahı vermek, gerek 1 

duygu tezahüratı şeklinde sempati gös-J 
terrnek suretile yardımlarda bulunma -
sı Avrupada yeni bir siyasi vaziyet ve f 
ha~k~ meydana gcldi~nin dclili~r. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~u yeni vaziyet ve hareket ise mubtc- ispanyada a" sı·ıer gaı ... ·p 
lif memleketlerde uzun zamandanbcri 
tohurn halinde ve geniş mikyasta mev • 

CUt olan rejim buhranının artık belli ı k ı 
ba .. 11 bir hfidise olarak ifade cdilebi - ge ece o ursa 
leceı. dereceye gelmesi demektir. O -

~~7 ;;~::;::;~;:~~~ıo.rıa~ .. •H~t: kurtrla-cak tieaüdir 
•eler: ·~ 

- Acaba İspanyol karışıklığı bir Av- A .1 1 b b • • 
rupaharbinedoğrumugidiyor?,, Si ere era er çarpışmak ıstı-
ni a~~!~~rı:cr~rar etmekten kendileri . yen eski veliaht geri çevrildi 

Evet, İspanya hadiseleri dahili bir 
harptir. Zahiren başka memleketleri a
lakalandırmat. Fakat işin hakikati böy
le değildir. İspanya hSdiseleri hüku -
metin veyahut asilerin lehine neticelen
~iği farzedildiğine göre yalnız bu mem
eketin değil, diğer komşu memleket -

ltalya, Fransanın 
yerde 

teklifine cevap verecek 
sual soruyor 

DENiZDEN BiR HÜCUM 
YAPILACAK 

Tansa, 6 (A.A.) - Fransız ve lı -
panyol mıntakaları arasında işliyen tel~ 
graf ve telefon servisleri bu sabah ani 
bir şekilde inkitaa uğramıştır. Sanıldı • 
ğına göre bu, deniz tarikiyle bir hü.:um 
hareketine maruz kalacak olan Ceuta' 
ya doğru yapılan askeri hareketleri giz-

Çoban Mehmet, 
hesabi le 

Nuri ve Adnan da sayı 
mağlup oldular 

Kayık yarışlarından" Stars,, te altıncıyız 
' 

Hiııdenburg balonundan olimpiyat stadının görünü~ 

Berlin, 6 (Olimpiyatlara giden ar·l Serbest güreşlerde 
kadaşımızdan telefonla) - Bugün 
Greko Romen güreş müsabakalarına umumi tasnif 
başlanıldı. Maçlara sabah ve akşam 
devam edildi. İlk seçme müsabakaları
nın neticesinde, güreşçilerimizden Ya
şar Danimarkalıyı, Saim Belçikalı~ ı, 
Mustafa da Macarı sayı hesabile yen
mi§ bulunuyor. 

Diğer güreşçilerimizden Nuri· Çinli 
rakibine, Adnan Mısırlı Halil'e Çoban 
Mehmet ltalyana sayı hesabile mağ
lfıp oldular. 

. Serbest güreşte yapılan umumi pu-
van tasnifi neticesi şudur: . 

Amerika 9 puvanla birinci, Maca
ristan 6 puvanla ikinci, Estonya 5 pu 
vanla üçüncü, Finlandiya 5 puvanla 
beşinci, Almanya 4 puvanla nltincı. 
Fransa 3 puvnnla yedinci, Çeko~ovnk 
ya 2 puvanla sekizinci, Türı-; .. " ı -u-

(Sonu Sa. 5 Sü. t) 

lerin Avrupadaki siyasi vaziyetleri ü -
terine mühim tesirler yapabilir. Onun 
için daha ilk gündenberi bilhassa ts -
~anyaya komşu olan memleketler bu 
ihtilalin safh:ılannı pek yakından takip 
tdiyorlardı. İşte bu arada İspanyada 
biribirleri ile çarpışan muhalif kuvvet -
lcre sağdan ve soldan yardımlar, sem -
Patiler, teşvikler başladı. 

Burgos, 6 (A.A.) - Havas ajansı . 
nın hususi muhabirinin bildirdiğine 

göre, Fransız hududunu geçerek Bur • 
6os'a gelen ve Guodarrama cephesi asi
leri ile beraber muharebeye iştirak et -
mek istiyen sabık veliant don Juant 
General Mola'nın emri üxt"rine tekrar 
hududa sevkedilmi§tir. Asi mahafilin 
tahminine göre, asilerin muzafferiyeti 
takdirinde kralhğın yeniden teessüsü 
mümkün olamıyacaktır. Daha ziyade 
General Mola'nın birinci planda bir rol 
oynıyacağı bir askeri diktatörlük kurul-

li tutmak i~nalın~şbir hdbirdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

ASIM US 
(Sonu: Sa. ~ Sü. 5) ması mevzuu bahistir. 

Dün toplanan hissedarlar 

BiR ASI GEMi BATIRILDI 

Madrid, 6 (A.A.) - La Viaz gazete· 
si, hükfimet kuvvetlerinin Sevilla lima • 
nınm mcdhalini kapatan Guadilquivir 
geçidinde 1500 tonluk bir gemiyi batır
mıştır. 

MADRID SIKINTI lÇINDE 

h Ü kom 8• Madrid, 6 (A.A.) - Yiyecek yok _ 
sulluğu hissedilmektedir. Ahali ve mi· 

Şark Demiryollarının 
tirnize satılmasını kabul ettiler ~isler büyük har~de oldu~u gibi vesika 

Cim Londos ile Gürcü • 

pehlivan şehrimizde 
iki pehlivan da biribirlerini yenecek

lerini kat'iyyetle söylüyorlar 
ıle yeyecek vesaıre tedarık etmektedir-

A1;; LERE YEN• KUVVET GELiYOR Cim Londos Şeytandan, Kola da 
:~n~a·.6 .<A.A.>-.~a~asajansrmu· Oskar Vayld'den bahsediyor.' 

Dünkil toplantıdan 

lt Şark Dcmiryolları idaresinin hü. 
Gtnetimize satılma.c:ıı hakkında karar 

;ertraek üzere hissedarlar umumi he
~tt içtimaı dün sabah saat on birde 

bir görünilş 

Sirkecideki Şark Demiryo11atı merke
zinde yapılmıştır. 

Toplantıya Nafia Vekaleti tarife 
(Sonu: Ba. S Bi., 6). 

habınnın ıstıhbanna gore ık: bin asiden 
mürekkep ikinci bir kafile f spanya'ya 
gitmek üzere bu gece Cebelüttarık'tan 
geçmiştir. 

Sonu. Sn. 2 Sii. 11 

Birinciler 
Mekteplerini bi· 

rincilikle bitiren 
gençlerimizin re -

simlerini kaymağa 
devam ediyoruz. 
Fotoğrafını gördü 
ğlinüz H. Tahsin 
Aydaş, Davutpaşa 
orta mektebini en 
iyi derecede bitir -
meğe muvaffak ol
muştur, tebrik ede 

riz. 

I 

-Cim LondCM 
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1 İfarotler 1 
Değişen gençlik 

Bir ,ok ıözler ıöylenebilir. Bet
binler ıom ağızlarını kapamadan 
boyuna gençlerc'en bahsedebilir
ler. Fakat nesillerin değiJtiği ne 
kadar kati, keskin hatlarla belli 
oluyor. 

Nesil ruhunun nasıl yepyeni bir 
p6İkoloji içinde ~alkandığına ağır 
bQJlı, okkalı, kelli /elli misaller a
ramak ıanıyorum ki mantıhıızlı

ğın elik ala.ı olur. lnıan ruhunun 
dönüm noktalarını anlamak için 
onu en ıerbeıt" zamanında, mese
la en havai hareketinde yakala
mak çok daha faydalı olur. 

Onun için ben gençleri kito.p ve 
yüksek nazariyeler önünde bir 
tahlüe tabi tutmak niyetinde de
ğilim. Çünkü bu kitap ve naza
riye oyunu hiç bir zaman hayahn 
hakiki karakterini çizmekte yüzde 
yii:ı: muvallak değildir. . . "' 
B~ küçük mi.aller alacağım; 

bunlar, gen~lerin karakter bakı 

nnndan kendilerinden meıela yir
mi •ene öncelıi adamlardan ruuıl 
aynldıklannı göıtermeğe Jrali ge
lecek ıeylerdir 

1 - E•kiden genç denilen a· 
damltır, bu çağlarını ciddi itlerle 
meıpl olmamanın timıali •anır
lardı. onlar ıiir yazarlardı. Bun
lar sanki komıu kızianna bir aık 
mektubu idi. 

Butün alim veya cahil öyle çe
tin mücadelelere girmiı olan genç
ler "ardır iri; bunlann mevzuları 
mn ciddiyeti karıuında · ağabeyi 

neıli her zaman hahrlarım. Arada 
ne büyük tezad var. 

2 - Bir gazete haberi okuyo-
rum: 

Orilver•lte talebesinden 150 lri
ıi Şark vilayetlerinde altmıı gün 
sürecek bir .eya1'ate çıkacaklar ve 
ıençler Şark lıcuabalarım dolafa
caklardır. 

I ki bin kilometre .iirecek •eya · 
laate gönüllü olarak karar veren 
gençlik, verdiği kararın manan· 
nı bugün belki tahlil etmez. Fakat 
ıehri, lstanbulu, büyük merkez
leri bırakarak memleketin en ucra 
kö§elerine doğru gitmeleri bir 
ruh değiımeıinin alametidir. 

Denizi, çapkınlığ~, rahatı bir 
lıöıeye bırakarak memleketi tanı
mak aıkını bütün bunların yerine 
koyan insanlar yepyeni bir ruha 
malik olduklarını isbat etmiıler
dir. 

Sadri Ertem 

Yunanistan Limniye 

,~NKARADAN ispanyada asiler ıAvrupada rejır11 
galip gelirse buhranı 

Birçok yerlerde buğday 
mahsulü iki misli 

(Vat gam 1 inciıU) 

HOKOMET KUVVETLERi 
ZAYIF DOŞOYOR 

Sevilla, 6 (A.A.) - General Queipo 
de Llano, dün gece saat 23 te radyo ile 
neşredilmiş olan bir hitabesinde vaziye
ti?\ Nasyonalistler için parlak ve hü -
kumet taraftarları için ümidsiz olduğu
nu söylemiştir. 

(lJ.ı,uıu J mrittPJ. 
İptida Fransanm Madrit sosyahst 

hükumetine silah vererek yardım c:ttı • 
ği söylendi. Sonra İtalyanın asilere ta)'"' 
yareler gönderdiği, daha sonra bıı Al " 
man vapurunun asilere bir nezaket ıl
yareti yaptığı haberleri geldi. Bu aıad• 
Moskovada Kızıl meydanda yapılan bır 
toplantıda İspanyol hükumet kuvvet : 

Son yağmurların zararı dokunmamıştır 
~k~ra •. 6 (Telefonla) - Ziraat) 

Vckalctı müsteşarı B. Atıf bu seneki 1 
buğday mahsulü hakkında beyanatta 
bulunarak şunları söylemiştir: ı 
• . ' '.Mahsul Manisa ve lzmirde iyi dc
gıldır. Bursa ve Balıkesir ise diğer sc
~clere ~isbeten daha az rekolte vermiş 
tır. İstıhsallcr ancak bu vilayetlerin 
kendilerine yetebilecek miktardadır. 
Trakya mıntakasmın bazı yerlerinde 
de mahsul noksandır. 

Buralardan gayri bütün Türkiyede 
mahsul iki misli fazladır. 

Avrupa piyasalarında buğday fi. 
yatlan yilkscl~ş bulunuyor, Bu yüz
den, bu senekı m:_ı~sullerimizin epey 
kıymet kespedccegı ve köylünün eline 
para geçeceği kuvvetle ürnit edilebilir 

"Son yağmurlar buğday mahsulün~ 
zarar vermemiş, bilakis mısır gibi yaz 
lık mahsullere faydası dokunmuştur.,, 

Hukuk tedrisatı dört 
sene olacak mı? 
Ankara, 6 (Telefonla) -Maa.rü ve-

kileti yilkıek tedrisat mlifetti§i Bay Ce
vat İstanbul hukuk fakültesinde tedri -
aatın dört seneye çıkanlmaaının üniver
site tarafından teklif edildiğini; ancak, 
vekiletin henilz karar vermediğini ve 
meseleyi tetkik etmekte olduğunu töy
Jemiıtir. 

Diğer taraftan, İstanbul üniverıitesi 
hukuk fakültesinde tedrisat dört ıene -
ye çıkarılsa bile adliye vekiletine bağ • 
lı olan Ankara hukuk fakilltesinde ö • 
nUmuzdeki sene için tedriı müddetini 
uzatmak kabil olanuyacagı ileri sUrUl • 
mektedir. 

Ankara hukuk fakillteainin 4 sene
ye çıkanhp çıkanlnuyacatı hakkındaki 
ıuale adliye mUstepn Bay Hasan ıu 
cevabı vermiıtir: 

''HenUz böyle bir ıey yoktur. Ma -
amafih maarif vekUi Ankaraya döndük
ten sonra bu mesele belki mevzuu bah· 
sedilebilir.,, 

Nafia flekilimizin 
Karadeniz reYtişleri 
Ankara, 6 (Telefonla) - Nafia ve

kili B. Ali Çetinkaya, nafia milıteıarı 

B. Arifle beraber baglin Samsuna hare
ket etmiıtir. B. vekil Karadeniz hava -
lisindeki nafia itlerini teftiJ edecek, on 
beı glin ıliren bir tetkikte bulunacak -
tlr. 

Ankara su tesİ$afı 
Ankara, 6 (Telefonla) - Geçen gUn 

anaborunun patlaması yüzünden şeh
rin bazı tardlan susuz kaldı. Bun 
dan istifade eden sucular suyun tene
kesini beş kuruşa çıkardılar. Ancak 
bütün gece çalışmak suretile boru ta
mir edilmiş ve §chrin su sıkıntısı gide
rilmiştir. 

Ankaraya iyi ve bol su verecek o
lan bilyük su filitrcs 'nin in.5aah bu· 
günlerde bitecek ve ay sonlarına doğ
ru Ankara temiz suya kavuşacaktır. 

Selanik sergisi 
Ankara, 6 (Telefonla) - Geçense

ne olduğu gibi b\1 sene de 6 eylulde a
çılacak olan milletler arası Selanik ser
gisine iştirakimiz kararla§mıgtır. Türk
ofis bu husustaki hazırlıklara başlamış
tır. 

üncü hukuktan Bay Ali de eylulde te • 
kaüde sevkedilecektir. 

Yeniden temyiz azalığına tayin edi· 
lecekler arasında hata Bursada maliye 
temyiz komisyonu reisi olan Vehbinin 
adı zikrediliyor. 

Haı ıcige Vekilimiz 
Ankara, 6 (Telefonla) - Hariciye 

Vekilimiz Bay Tevfik Rü~til Aras'ın 
daha bir kaç gün burada kalacağı anla -
şrlmaktadır. 

Yen1 açı'acak 
01 la mektepler 

HOKOMETİN BILDIRDICINE 
GÖRE 

Madrid, 6 (A.A.) - D·şbakanı B. 
Barcia, havas ajansı muhabirine oe -
yanatta bulunarak asilerin Satago ka -
sahasını zaptetmeğe kalkıştıkları sıra . 
da bu kasaba önünde bir muha~ebe 

zuhur etmiş olduğunu söylemiştir, 
lT ALYA CEVAP YERiNE 

SORUYOR 
Roma, 6 (A.A.) - B. Ciano Fran11z 

Ankara, 6 (Telefonla) - İstanbulda · sefirine İspanya itlerine müdahele edil· 
açılacak olan altı orta mektepten ma - memesi hakkında ve Fransa tarafından 
ada bu sene Çorlu, Bandırma, Bafra, t- vaki teklifi İtalya'nın esaı itibariyle ka· 
nebolu, Muı. ve Ankar.ada da birer or -
ta mektep açılacaktır. bul etmekte olduğunu söylemittir. 

Talebe fazlalığı göriilecek yerlerde Kor:t Ciano ile Kont <J~ C~.:ımrun a · 
de çift tedrisat usulü tatbik edilecektir. rasında görüşmeden sonra neıredi: .:n 
B~ hu~.usta .ma.a~f memurluklarına ta- bir tebliğde apğıdaki üç meıele ileı i 
mım gonderılmıştır. süriilmektedir. 

Yeni tayinler 1 - İtalya, umumi nlimayi§ler mat 

Ank 
buat mücadeleleri ve gönilllil kayıd'e · 

ara, 6 (Telefonla) - Gaziantep 
defterdan Baha Maliye Vekaleti tah- dilmesi suretiyle iki muharip taraftan 
sil umum mildilrlilğil muavinliğine ta- biri hakkında yapılan manevi mUzahe _ 
yin edilmiştir. retin velveleli ve tehlikeli bir müdaha· 

le teşkil edip etmediğini sormaktadır. 
Petrol araştırmaları 2 - ttaıya aktedi1ecek ademi müda 

Ankara, 6 (Telefonla) - Petrol a _ hale itilafının bütün dünyaya şamil 
rama enstitüsü müdürü Bay Cevat E - olup olrruyacağrnı ve bu itilaf ile yalnız 
yüp Adanaya hareket etti. Çukurovada hükQmetlerin mi yoksa ayni zamanda 
yapılan jeofizik incelemeleri gözden ge- eşhası husus~enin de mi mukayyet 
çirecektir. B. Cevat yapılan tetkiklerin olacağını sorar. 
Çukurovada petrol bulunduğu tahmin· 3 _ İtalya Fransa'nın icabında ve 

d'"ı leripe yardım etmek kararı veril ıg 
bildirildi. 

Demek oluyor ki ispanya hadiseJe• 
ri karşıSJnda belli başlı Avrupa dcvlc:t"' 
leri ikiye ayrılmııtır: Fransa ile So" .
yetler sol partileri temsil eden :Madrıt 
hükumeti lehindedir. İtalya ile Alınan • 
ya ise asilere, yani kralcılara tarafta~ 
görünmektedir ve her memleket kendi 
rejimine göre iltizam ettiği tarafın ga• 
]ebesini temin etmek için maddi ,·ey• 
manevi yardımlarda bulunmağa çalıŞ • 
maktadır. Vaziyet böylece devam eder" 
se neticesi açık olarak Avrupada bir re
jim harbidir. Avrupa tarihinde Napolc0

" 

hareketleri ile bunların Avrupadaki 8 " 

kislerini pek iyi hatırlıyan Fransız bil .. 
kumeti ispanya hadiseleri karşısınd• 
devletlerin bitaraf kalmalarını isteı:nİŞ • 
tir. Fakat Fransız hükumetinin bu te .. 
şebbüsüne yalnız İngiltere müsbet tıir 
cevap vermiş, İtalya ile Almanyanın ıa· 
sıl niyetleri henüz tamamile anlaşılıt18° 
mıştır. l" 

Vaktile A vrupanın barut fıçısı 13a 
kan yarımadasında idi ;şimdi bu banıt ~ 
çısı İspanya yarıma<las:na nakletmiş ~'I' 
rilnüyor. Bakalım. diplomatlar bir r r 
bütün Avrupayı attşe atmak is:tiila .

111 

gösteren bu fıçıyı pztlamak tehlikesıPt' 
karşı koruyabilecekler mi? 

ASIM US 
lerini arttırdığını söylüyor. 

A k 
J bir takım kontrol usulleri de tatbik edip --------------

n araua müthiş etmemek niyetinde olduğunu da öğren - D .. 1 sıcak var mek ister. un top anan 
Ankara, 6 <Telefonla) - Bugün bu

rada hararet gölgede 3 7, güneşte de 
63 dereceyi geçmişti. Şehirde sıcaktan 
bayılanlar olmuştur. 

Sıhhiye Vekili 
tetkik seyahatinde 

BnKara, O ('l eJe?Onla} - :Slhhıye VC 
içtimai yardım vekili B. Refik, berabe
rinde iskan umum müdürü B. Cevdet, 
başmüfettiş Bay Fuat olduğu halde, bu
giln Yozgat yolile Tokat, Niğde, Amas
ya ve Konyada yerleştirilen muhacirle
ri tetkik için seyahate çıktı. Bu tetkik 
seyahati 20 gün sürecektir. 

Fenerler müzakere
sinde ihtilaf 

Ankara, 6 (Telefonla) - Fenerler 
idaresinin hilkumet tarafından satın a
lınması etrafında maliye vekaleti ile fe
nerler idaresi arasında uzun müddetten
beri cereyan eden milzakereler betaet· 
le ilerliyor. Bir şayiaya göre müzake • 
reler durmuştur. Maliye vekaleti ile ida 
re arasındaki ihtilaf adliye vekili B. 
Şükril Saaaçoğlunun hakemliğine hava· 
le olunacaktır. 

ihracatın korunması 

kanunu 
Ankara, 6 <Telefonla) - 1ktısat ve-

kaleti tağfişin men'i ve ihracatın korun
ması kanunlarını tatbika ba9lamıı -
tır. 

SOVYETLER BIRLICI DE hı·sseda --lar 
ANLAŞMAYA HAZIR 1ı 

Moskova, 6 (A.A.) - "Tas ajan -
sı bildiriyor": 

Fransa maslahatguzarı bugün Fran
sa drş itleri bakanlrğının emri üzerine 
dış işleri komiserliğine giderek Fransa 
nuKurnennın )()Vyet Rtif}~'" Icp::ın -

ya dahili meselelerine ademi müdahele 
prensibine iştirakini arzu ettiğini, ve 
Fransa - İngiltere - Almanya - İtal
ya arasında böyle bir ademi müdaha'ir 
için yapılacak ittifaka iştirakini arzu 
ettiğini bildirmiştir. 

Aynı gUnde B. Payar, Sovyet hükfi 
metinden şu cevabı almıştır : 

İspanyanın iç işlerine ademi mii 
dahcle prensibini kabul -:den Sovyct 
hükümeti teklif edilen ademi müdahe . 
le ittifakına iştirake hazırdır. Sovyeı 

hükumeti ayni zamanda şu noktalan 
arzu etmektedir: 

1 - Portekiz'in Fransız hükumetin 
le :>:İ l-rc c il~,... mem'ekcler!e b~raber it 
tirak etmesi. 

2 - Bazı devletlerin İspanyanın 
meşru hükumeti aleyhine olarak ui 
lere yaptıkları yardımı derhal durdur • 
malan. 

BlTARAFLIK ANI.AŞMASI 

NASIL OLACAK 

(Ustyam ı incide J 
daire_c:ıl müdürü Naki ile Şark Derrılt· 
yolları hükumet komL<>eri Salahattl~ 
Şark Dcmiryolları idare mecliı;i ikll'I t 
1 Cl:-<l DUVIS, tılN!t!tnU.3ıiCtli1ll Qt;aı1'tfl 
~::ıseriyer, Tuaran Fovestier ~ ' . , 
Garilyan bulunmuşlardır. tf 

Taplantıda yüz bin hisseden rl 
hir bin hisse temsil edı 1 miştir. pd1" 
kil celse, hissedarlar arasında ~ıl\11~ 
bir ihtilaf yüzünden bir saat k:ıd~ 
gecikmiş ise de neticede toplantı '~ 
pılmış, şirketin hUkümete satılrU" 
için Nafıa Vekaleti tarafından yııP~ 
lan teklif kabul edilereı; müznker"' 
nihayet \'eritmiştir. : .. ce

'foJ.ılantıdan sonra şirket h..,... 
darları Ankaraya gidecek murahhıtS' 
ları se('.mişlerdir. 

---------~------------------__.,.,. 
Arkadaşını domuz 
zannederek vur muş 

lzmirde Bucada De.reliöy rh·arı•· 
daki bir bağda kanlı bir nka olJlltl~ 
tur. Priştineli Feyzullatı oğlu .ıU1' ıı 
ile bağ sahihi Mehmet oğlu ~ııı~:r 
bağd.t a:rnı ) erde yatmakta 11n1~ 
Aslan hir iş ic;in arkadaşının )ll 11~: 
dan ayrılm ş ,.e az sonra h'krar ~ııdO· 
ğma dönerken ramazan kendi.c:fnı gi 
muz zannederek üzerine av tüf t" 

asker çıkardı mı? 
.Atiı\a, 6 (KURUN)_ Limnt ada. 1 ürk Yuğuslav anlaşması 

Ankara, 6 (Telefonla) - Müddeti 
20 temmuzda biten Türk - Yugoslav 
ticaret anlaşm:ısmın yerine yapıla~ak o
lan yeni anlaşmanın Yugoslavlar Bel -
gratta yapılmasını istemişlerdi. Bu yüz 
den anlaşmanın biraz gecikeceği zan . 
nolunmaktadır. 

Bütün ihracat tacirleri bu kanun 
mucibince ruhsatname almaya mecbur 
tutulmaktadır. Bu hükme tevfik:m ihra
catçılar vesikalarını ticaret {>daları va
sıtasile vekalete göndermektedirler. 

2 inci teşrine kandr ruhsatname işi 
ikmal edilecektir. Bu tarihten sonra 
ruhsatiyesi olmıyanlar ihracat tacirliği 

Faris, 6 (A.A.) :.... Fransız diploma 
sisi, İspanya meselelerin:.! ::tdemi müda
hale anlaşmasının metni üzerinde çalıı 
maktadır. Bu anlaşma mucibince, İs -
panyaya, İspanyol fasıııa ve İspanya 
hakimiyeti altında bulunarı eraziye her 
türlü silah, cephane, ha. p levazımı, 

tayyare ve harp gemisi .. tmak mcm -
nu olacaktır. Az çok farklı ve nüanslı 
olmakla beraber lncilterenin, Alman 
yanın, Sovyetler birliğinin. Belçikanın, 
Hollandanın ve Çekoalov.ıkyanın müı -
bet cevapları Pariae gelmiftir. Şimdiki 
halde yalnız Portekizin cevabı beklen . 
mektcdir. 

ile iki el ateş etmi ştir. 11 
Başına giren bit klir~un M1.•=~r 

kafa kemiğini kırmış, sol göziJtıÜ tıf· 
ederek çene kemi~ini parc;alap1IŞ d 

lr.la asker çıkarıldığına dair olan şa
jiaı: ~r hakanda sorulan bir suale Baş. 
vekil General Metaks as şu cevabı ver. 
mittir: 

"Hiç bir a.."lker ihracı hadisesi ol
mamıştır. Türk devlet adamlarının 
Türkiye B. Millet l\feclic.;inde de söy. 

]edikleri veçhlle bu hususta tam su. 
rette hakkımız ,·ardır. Lüzumlu gör-

dütümUz zaman bu hakkı istimal ede. 
cet iz.,, 

Habeşistandaki harp 
Roma, 6 (A.A.) - Müstemleke ba

kanlığı, Ras lmru ordusunun yenL 

den tepllUl ettiği ve Desye ile Adis. 
alabaya hücumlarda bulunduğu ha
berlerini yalanlamaktadır. Bu bakan. 

lığın bildirdiğine göre, Habeşistancla
ki İtalyan kuvvetlerinin vaziyeti ta
•a•fll Mflıtmdır ·ye halen geniş 
miktarla temizleme hareketlerinin ya 
pılmasına) alnm )'ağmurlar mürnaniat 
etmektedir .. 

Aşı qarnlan ko,,vn 1cr 
Ankara, 6 (Telefonla) - Ziraat ' 'e 

kaletinin verdiği malUmata göre Bursa 
mıntakaııında şimdiye kadar sun'i to -
bumlama aşısı yapılan koyunuann ade
di l 0.000 i bulmuştur. Bu sene aşıla . 
nan koyunların adedi 13000 idi. Gele -
cek sene 45000 i ·bulacağı anla~ılmak -
tadır. 

AdUı ede takaüde . 
sev~edden er 

Ankara, 6 (Telefonla) - 65 yaşı . 
nı dolduran temyiz azalarından Bay Ta
hir Molla ile Bay Sıtkı tekaüde sevke
dilmi~lerdir. B. Tahir Molla Sivas tem
yerlnde ilk aza idi. 

Kanuni yaş müddetini dolduran 3 • 

yapamıyacaklardır. 

Maarif Vekilinin 
seqahati 

Ankara, 6 (Telefonla) - Maarif ve- I 
kili B. Saffet Arıkanın Eskişehirden I 
sonra İstanbula seyahati teahhura uğ -
ramıştır. B. vekil ayın ortalarına istan
bula hareket ede: ektir. 

1 ele fon müf ehassısıarı 
Ankara, 5· (Telefonla) - Nafia •ve

kaleti telefon idnresi11in teknik işlerinde 
çalışmak üzere f sveçten iki mütehass;s 1 
getirmeyi kararla;tırmıştır. ıütehassıs· 
lardan biri ş::h:'im i ze gelerek işe başla
mıştır. 

Dışorıqa kavun 
gönderece fıiz 

Ankara, 6 <Telefonla) - İktısat ve
kaleti Kırkağaç kavunlarının Londra ve 
Almanya pazarlarında revaç bulması i
çin bu sene yeni tedbirler alacaktır. 
Garbt Anadolu ve Trakyada yaş mey -
valarımız üzerinde tetkikat yapacak o-

iT AL YAN TA YY ARELERlNDE 
NE VARDI 

Pariı, 66 (A.A.) - Havaı ajaaaı -
nrn bildirdifine göre, Oran civannda 
mecburen yere inen ltalyan tayyare!eri 
humda yapılan tahkikat netic9'inde 
bu tanarelerin bomba hariç, harp le· 
vazırru yüklü olduklan ve makinalı 

tijfenlderinde kurıun bulunduiu teabit 
e<lilmittir. 

lan mütehassıs Bay Bade Kırkağaca da 
uğrayarak oradan İngiltere ve Alman -
yaya gönderilecek kavunların fenni am
balajlarını temin edecektir. iyi ambalaj
lann 20 günde temin ettiği geçen ıene
deki tecrübelerde görülmüştü. 

·11ta.&! 
Diğer yarası sol kolundadır. Bı ıa" 
batındaki yara tehli~~idir. ııaoı• 
tutulmuştur. r 

,ıı . 
Aslan hastahaneye kaldırd1111 ıaıtl 

Vakadan sonra Ramnzan aıııt.al' 
evine kaçmış ve: 

- Ben domuz zannederek A•
11111 

vurdum, demiştir. 1,ırıl 
Tahkikata mUddelumuınf ıno ılı· 

Mümtaz tarafından devam edfllll 
tedlr. 

~-----------------~-
Van gölü ıçın 1JaJll•''' 
locak vapur, ar 1 • 

An)Eara, 6 (Telefonla) - ~an ~. • 
Hlnde i9liyecelı: olan iki geııunı~Jt'lıf • 
tanbulda yaptınlması kararlaşttrt11e111crı 
tır. Vapurların yapılmalarıı~a .. ecektİ'; 
başlanılacak ve ilkhahıır~a bıtırıl pıl• 

Van eöllinde bir ti• 'lantivc ;~,, gt' 
cak, gemilerin parçaları btanbul 
tirilerek burad3 kurulacaktır. 'lll~1' 

Gölün itletme kadrosunds '
1 

hiç bir değişiklik yapılmıyacaktıt• 



8aşbaka1ıın son nut
kundan dersler · 

l\liltUr • tlerı 
di ve ulusal hayatın bütün felsef~i KERMES 

• • lt111 ~zlar mukavelesinin Ka. 'ta tasdik edilmesi münasebetile 'fi değerli nutuklarından birini 
ltı'di. Bu nutuk iç ve dı~ po. 
ba};ım··ndan ne kadar önemli 1 

lllern]eket evlatlarına bugün için 1 

için vazifelerini hatırlatmak ba. 

de bu cümlelerin anlattığı manalarda. ilk mektepler 
dır. \ IÇID Dans müsabakaları çok 

t •dan da o kadar dPğerlidir. Ha 
.'e iş içinde pişerek Atatürk0 ün 
itinde olgun ve emsalsiz bir dt>v. 
•danu olduğunu bir cok defalar 

~ eren Başbakan, bu yeni nutku ile 
'14 °tıunıuğunu bir daha göstermiş 
~ "- O kadar ki nutkunun her cüm. 

1Yrı ayrı bir ,·ecizedir: Biz va 
\ "-tlar için, arsıulusal politika. 
barış ve medeniyetseHrlcr ;çin. 

-.,_ 'f eni Türkiye de\'letinin 2J tem 
~ 1936 muvaffakiyetinin sırlarını 
~ 11tıtukta bulacağımız gibi, bundan 
\ 1~. Ttirkiyenln daima yük.::ek alın 
it ~r sesle bir medeniyet müdafii 
lttıt kçisi olmak için ne gibi vazife 
'"'likellef olduğunu da bu nu. 
"M buluyoruz. Derin bir tarih gö 
'1- •lin, ve hadiselerden daima ders 
~ olgunlaşmanın bir ifadesi: 

"Biz korkuya müstenit bir siyaset 
bilmiyoruz.,, diyebilmek ve bunu Tür. 
kiye Cumuriyetl politikasında olduğu 
gibi gösterebilmek hakikati ancak bu 

cepheden görmek ve tedbirleri ona gö
re almak- gerektir. Yalnız eski Os 
manh rejiminde değil, muvaffak ol
mamış bütün rejimlerd" hakikati ol. 
doğu gibi görememek ve milleti hu 
hakiırntlerin icbar eyledikleri istika 
metlerde aydınlatmamak en büyük 
çöküntü amilleri olmuştur. 

l\lıiletle hakikatleri açıkça konu. 
şan ~l·fler, bir taraftan kendi kııd
retlerine inanmışlar demektir. diğer 

taraftan da milletin hakiki varlığın
da onun iyi görme, iyi anlama ''e 
davranma kapasitesine bel bağlamış. 
lar demektir. Bu ne Osmanlı impa. 
ratorluğunda ,·ardı, ne de ulu.."81 dev 
let olml) an tiplerde vardrr. 

Yeni bir mü/redat 
p1ogramı yapıldı 
tık tedrisat müfredat programla

rında yapılacak değişmeleri tesbit et
mek ve diğer bir müfredat programı 
hazırlamak üzere Kültilr Bakanlığında 
bir komisyon tôplandığmı yazmıştık. 

Komisyon toplantısını bitirmiş ve 
yeni bir mUfredat programı hazırla
mıştır. Şehrimizden bu toplantıya işti 
rak etmek üzere giden ispekterlerden 
Fevzi Selen, Mansur Tekin ve Şevki 
evvelki gün Ankaradan şehrimize dön 
milşlerdir. 

Hazırlanan müfredat programında 
okulların hedefleri, ve pedagojik kai
deleri madde madde yazılmış ve her 
dersin gayesi gösterilmiştir. Bundan 
sonra da ders vasıtaları ve ders müf
redatı sıralanmıştır_ Program Bakan
lık tarafından tasdik edildikten sonra 
derhal tatbikine geçilecektir. 

meraklı olacak 
Ağustosun sekizinci ve dokuzuncu 

günü Taksim bahçesinde yapılacak 
Kermes eğlenceleri arasında bir de bü
vük dans müsabakası yapılacaktır. Bu 
dans müsabakasına halkla birlikte he
men hemen bütiln tiyatro artistlerimiz 
ve Avrupadan şehrimize veni gelen 
Belgrat operası Primadonnası Bayan 
Bahriye Nuri Haciç de if;tirak edecek
tir. Meşhur Yunan güreşçisi Ciın Lon
dosun da müsabakalardan sonra Tak· 
sim bahçesine gelin Bavan Bahriye 
Nuri Haçiçle dansedeceği sövlenilmek 
tedir. Bayan Bahrive Nuri Haçiç son 
derece iyi dans etmektedir. Bunun için 
artistler arasında yapılacak dans mü
sabakasını herhalde kazanacağına e
mindir. Belg'I'at bülbiilil "Dans müsa
bakalarını kamnaca~ım ve hediveleri 
alacağım .. demektedir. Bizim artistle
rimiz arasında da Bay Muammer dans 
mfüıahaka.qmda birinci f:elece~i tahmi
nindedir. Bu müsabakanın herhalde 
çok eğlenceli olacağı anlaşılıyor. 

ECLENCEI .. ER VE DUHUL1YE 
FİYATLARI 

iba Bliyijk neticeler, alındığı andan 
' ren ilanihaye teminat altına aiın 
·~ d~ildir. l\filJetler hayatında ila
~ Ye teminat veren nokta milletin 
~"3ıı hayatiyet gö~ terecek olanı 
~ esıd.ir. Milletlerin ha.yatJ, daha 
"-'td\ ılerlemek, daha zıyade çalış. 
~I \'e daha ku,·ntli olmak için mola 
~ llll:yt-n daimi bir ilerlemeden ibar.-t 
~I Şeklinde ne gilzel anlatılm•ştır. 
a.11 ~t düşünce buna derler, uyanık 
~buna derler, ,.e nihayet fer. 

'Montreux, "l\fillet hayatında kuv
vetli hirJik, Ye hu memleket bir 
tehlike.) e uğrarsa hepimiz bir tek kişi 

gibi hiitün varlığımızla ortaya atıla
rak, mem~ek~timizin sınırlarında her 
suretle hazır bulunacağımıza,, söz 
vermiş olmanın muvaffak bir eseri
dir. 

llk okulların okuma kitaplarında 
rast gelinen ve hayat bilgisi ile irti
batsızlık arzeden yazılar hakkında da 
J3akanhk ayrıca meşgul olmaktadır .• 
Bu kitaplarda yeniden bazı tadilat ;,a· Kermes eğlenceleri için duhuliye 
pılmıştır. fiyatları şöyle tesblt edilmiştir: 

Bu sözü 31 temmuz 1936 da millet 
tekra: etti. Bu şu demektir ki Türk 
ulusu, durmada", dinlenmeden bü
tün enerjisi ile ilerlemekte, yüksel
mekte devam n sebat edecektir. 

N. A. 

Univer&iteye kayıtlar 
başlıyor 

tsEKTEPl,ER 

Öeniz Yüksek 
1 icaret Okulu 

Üniversiteye yazılmak istiyen lise 
mezunu gençlerin kayıt işlçrine bir ey-
1\ıldan itibaren başlanacaktır. Üniver
site idaresi her talebenin kaydı kabul 
işlerile meşgul olmak üzere f akilltele
re bazı direktifler verml"tir. Bundan 
başka her fakUltenin kabul şartlannı 
gösteren bir broşürün de hazırlnamaaı 
düşünülmektedir. r- Geçmiş Kurunlar - Hukuk fakilltesinin dört yıla çıka-

i y ı rılması münasebetile fakültenin müf-
' 7 Agustos 1923 redat programında yapılacak değiş-
\ MEŞHUR ELMAS meler tesbit edilerek KUltUr Bakanlı

Paristcn yazıldığma göre sabık 
imparatoriçe Zita, Floranite namın
daki me§hur clm.a.sı scıtmak niyetin
dedir. 1S9J1/2 kırat ağırlığında bu

Ok Beı,iktaştadır. Bu okula gir-: Zırnan ııe Floranite denilen elmas 
bJ;i,a. okul ıaı~Unu ulrua.LJ. au.nwuı.uı cn.._m.cslııı.r ,.z~, ••• cı... .. 

~ yuk yaşla olmamak lazımdır. biridir. Bunun kıymeti bugün 
~hsu müddeti ilç lise ve iki yıl ~0,000,000 Jtalyan lireti veyahut 
~k olmak Uzere beş senedir. Okul 250,000 ilo 300,000 lngiliz liraaı ara
~arı dört yıl mtiddetle mUlazım snıdadır. 
~d ve makinist namı altında gc- .::..----~~~"!"'~~~~--
' e staj gördilkleri müddet zar- J(/ZILAY BALOSU 

kendilerine 60 lira ücret verilir. Milli M\idafaa vekili Kazım özalpın 
N°alla Fen ok ulu himayesinde her yaz mevsimin en zen-

gin. en nezih balosu olan Kızılay ba-
\~11ı ArnavutköyUndcdir. Bu oku- losu bu yıl da Büyükada Yat klübünde 
\);.~ek için orta okul mezunu olmak vcrilcccklir. 
~~a 17 den küçük, 21 den büyük Baloda ~ehrimizin en kıymetli san-
~l)ı k. atkarlarından mürekkep bir caz takı-
\.~; lazımdır. Taliplerin ayrıca mı bulunacağı gibi ayrıca yüksek ka-
~ derslerinden (iyi) dereceyi dm san'atkftrımız Pakize, İzzet Nezih 
it...~ ış bulunmaları da lazımdır. Bu 1 raf d k 
f~:ı.lla~ıı .. haiz olanların bir dilckc:ev. e al i e Bayan Zirkin ta m an eman ve 

piyano konşeri verilecektir. 
ı.:._af iliştirerek okul direktörlü- Bundan baska bir çok sürprizler, 

~vurmaları lazımdır. Rık ve zengin kotiyonlar dağıtılacak-
~- tır. 
""C(J,,,, E / GE E KORUMU !stanbula vapur temin edill}liştir. ~ S R M - Biletler: Bir çift 3 lira bir kişi 2 

NUN BALOSU liradır. 'Şiletlerin satış yeri: Büyükada 
Yat klübü. 

\~~k Esirgeme kurumu Erenköı BEBEK - RUMELIHISARI 
~hk balosunu 8 ağustos 936 cu- RIHTIMI 
~:1~~r:~::~:. Suadiye Plaj ga- Bebek ile Rumelihisan arasındaki 
~~'ite çocukları menfaatine verilen rıhtım ve yol fırtma yUzünden bozul
~ ~Oda Bayan Eftalya, Bayan Afi- muştu. Belediye buranın ke§fini yap
~kt1:e Bayan Saleryan bir kor.ser tırmış, yakında tamirine başlanacak-

ır. tır. 

& -·--·······-···· .. --···-···-
~t arkadaşımız 
-i 0111obitle Orta 
"tupalJı dolaşacak 

~~arkadaşımız otomobille Or
'-ı...~.Pada bir yolculuğa çıkıyor. 
~~\an, Romanya, 1\lacaris. 
~), AVUsturya, ~koslovakya ve 
~ DYada dolaşacak, milli takı
~llrıt Olimpiyatlardan dönüşte S lo'takyada yapacağı maçı da 
\ edecektir. Arkadaşımız ge
~ '6tdUğü yerlere ait intibalarını 
~lnize yazacaktır. '....._OOOOOH_O_O __ OOOHOHH-H 

Matbamnıza Gelen Eserler. __ .._ ____ _ 
Memurin Kanunu 

Trakya umumi müfettişliği baş
müşaviri (Sabri uney) bu defa (Me· 
murin kanunu) adı ile yeni bir eser 
çıkarmıştır. Bu eser 188 sayılı 1nemu
rin kanunu ile bu kanunun 936 tarihi
ne kadar gördüğü tadiller, bu kanunun 
muhtelif maddeleri hakkında Büyük 
Millet Meclisince verilen kararlar, tef· 
sirler. memur tayintne ait dlğer kanun 
lar ile muhtelif vekaletler memurları
nın tayini hakkındaki hususi kanun
ları ihtiva etmektedir. Bu itibarla bil· 
tün memurlar için çok değerli bir eser 
teşkil eylemektedir. 

Gazetemize girecek · 

Resmi ilanların 
~ "rek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 
f._.: Yenipoıtahane kartısında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 

' (165) 

ğına gönderilmi§tir. 

Romanyaqa gezinti 
Talebe birliği üyelerinin tatil ayla

nndan istifade etmek maksadile Ro
manyaya bır aıeyahat tertıp edecekl~ 
rini yazmıştık. Seyahat 12 eyUUda ya
pılacaktır. 

Misafir talebeler · 
Yunan üniversitelilerinden bir ka

file evvelki gtin şehrimize misafir gel
mişlerdir. Dost Universitelileri Talebe 
birliği üyeleri karşılamışlardır. Misa· 
firler dün üniveraite ve mtu.eleri gez
mi.§lerdir. Birlik Universiteliler şerefi
ne bir ziyafet verecektir. 

Vapurlar 

Bojazdan feçerken 
mazot dökemiyecek.ler 
Boğazdan geçen vapurlann liman

da pisliklerini boşalttıkları ve mazot 
döktükleri görülmü$tiir. Belediye, hal
kın sahillere dökUldilğil bir sırada de
r.izlerin pisletilmesinin sıhhi noktadar 
çok mahzurlu olduğunu, bu itibarla 
vapur acentelerine tebliğ&.t yapılıfıası
nı Deniz Ticaret mi1dürlüğüne bildir· 
miştir. 

Kuru incir ve .... 
uzum 

Tutulan bir istatistiğe göre son 011 
yıl içinde kuru incir istihsalatımız tes 
bit edilmiştir. Buna göre 1926 yılında 
23,500, 1927 de 32,000, 1928 de 32,000. 
1929 da 33,000, 1930 da 32,000, 1931 de 
30,160, 1932 de 32,000, 1933 de 28,000, 
1934 de 34:,000, 1935 de 38,000 ton is
tihsal edilmiştir. 

Kuru Uzüm istihsal eden memle· 
ketler 1936 yılı rekoltelerini tesbit et
mişlerdir. Türkiye 77 bin, Kaliforniya 
180 bin, Avusturya 32 bin, Yunanis
tan 21 bin, diğer memleketler 35 bin 
ton üzüm istihasl etmiştir. Buna göre 
cihan kuru üzüm rekoltesi 315 bin ton 
dur. Geçen seneki rekolte 370 bindi. 

Yumurtala1ımız1'östence 
yotile gönderitirse., 
Alman yumurta dairesinden Tür· 

kofis Berlin IJUbesine gelen bir mek 
tupta Almanyaya ihraç edilen yumur· 
ta sevki Köstence yolu ile yapıldığı tak 
dirde büyük faydalar verdiği bil diril · 
mlştir. Nisan ve mayıs aylarında Kös 
tence yolu ile Almanyaya yapılan sev
kiyatta hiç bir ziyan ve kırık görül
me~tir. 

1 - 8 Ağustos 936 cumartesi saat 
21.30 dan gece yarısına kadar numa
ralar ve sabaha kadar balo ve dans. 
Duhuliye 200 kuruş. 

2 - 9 Ağustos 936 pazar sabah ma 
tlnesl saat 10 dan 14 de kadar muhte
lif Kermes pavyonlan ve spor milsa
bakalan (GUreş, iskrim, Bay ve Bayan 
boksörler, gürbüz çocuk) ve-dans mü
sabakaları. Duhuliye 20 kuruş. 

3-9 ağustos 936 pazar günü saat 17 
den 20 ye kadar tekmil pro~amlı say 
fiyelller matinesi duhuliye 200 kuruş. 

4: - 9 Ağustos 936 pazar saat 21,30 
dan sabaha kadar tekmil program. 
Duhuliye 200 kuruş. 

SPOR MUSABAKALARI VE GEÇiT 
RESMİ 

Taksim bahçesinde 9 ağustos 936 
pazar sabahı saat 10 dan 13 çe kadar 
devam edecek olan Kermes spor mü
sabakaları matinesinde her '§tirak ede. 
nin hediyeler kazanacağı birinci, ikin
ci ve UçUncillilğU kazananlara ikrami
yeler verileceği gibi, Gürbüz çocuk 
ve dans müsabakaları da tertip edile
cektir. 

Spor mUsabakalan: Boks, güreş, 
iskriınden mürekkeptir. Bir çift bayan 
tarafından ve Romanyadan gelecek 
boksör ve güreşçiler tarafından yapı
lacak bu müsabakalar neticesinde bil· 
tün iştirak ednelerle bir de resmi geçit 
yapılacaktır. 

Dünkü yangınJar 

' 

Dün akşam Beyoqlunda Perapalas 
arkasındaki .'JO numaralı aparlımanın 
üst katı tutuşmuş, kısa hir müddet 
içinde söndürülmüştür. }'ukarıki re 
simde ıtfalyemizin çalışnıa.sını görü 
yorsunıız. 

HAVYAR HANINDA YANGIN -
Dün gece saa.t 12 de Galatada Havyar 
hanında terzi Mayakm aLl,..;·esinde yan 
gın çıkmıştır. Havanın riizgarlı olma 
sı yangının anide bUyfü'le ıne sebebi 
yet vermi§tir. Fakat derhal yeti~rı 
Beyoğlu ve İstanbul itfaiyeleri faaliye 
te geçmişler ve yangın saat 1 buçukta 
söndUrillmü§tUr. 

Yangının sebebi henüz anlaşılama 
ml§tır. Polis tahkikata başlamıştır. 

Po11s Haberlera 

Azgın inekler 

iplen ku1tuiunca soıuiu 
dükl<.ô.nıarda aidııtJr 

Hayvan komisyoncuları?d~f!. ~aha· 
bettinin Tekirdağından getırdıgı ınek· 
ler Bartın vapurundan vinçle çıkarı
lırken ineklerden biri ürkmüş, rıhtı· 
mm açık bulun!l.n kapısından çıkarak 
köprilye sapmıs, kö~rüyü sü~at!e geç· 
tikten sonra S!rkecıye gelmıştır. 

Azgln inek kendisini yakal~a~. ~
zere peşine takılanlardan da urktuğü 
için Sirkeciden Ankara yokU§una çık 
rnış, oradan vilayet önünden. C?ülhane 
parkına inmiş, burada Fethı ısmlnde 
bir çocuğu yaraladıktan sonra yoluna 
devam etmistir. lnek Ayasofya müze
sinin önünden Ahırkapıya inmiş, bir 
kişiyi devirerek bir kapı kırmış, ora· 
dan sağa saparak Alinin marang.ozha· 
nesinin de kapısını kırarak içerı da\. 
mıştır. . ~- . 

Etraftan yetişenler azgın megı güç 
halle tutaı :ı.k bağlamışlardır. 

Buna benzer bir vak'a da Jtin sa
bah olmuştur: Bandırmadan Anafarta 
vapurile gelen ineklerden biri ipini ko
pararak nhtıından dışarı çıkmış, köp
rüyü geçerek Sultan hamamına, ora
dan da Mahmutpaşaya çıkmıştır. lnek 
Kapalıçarşıya kadar çıkmışsa da hal
kın sopalarla önünü kesmesi üzerine 
geri dönmüş, yokuşu inerken 148 nu
maralı Artinin manifatura dükklnına 
girmiş, boynuzlarile basma r~arını 
da devirmiş, tahtaları kırmış, guçlUk
le yakalanmıştır. 

Her iki ineğin başıboş koşmaları 
geçtikleri yollardaki halkı büyük bir 
heyecana dilşUrmilştUr. 

KANAR SUDAN YANDI -
Fatihte lmam sokağında 80 numaralı 
evde oturan 62 yaşında Yadigar ismin· 
de bir kadın çamaşır yıkarken kaynar 
su dolu ka1.an devrilmiş, kadının muh 
telif yerleri yanmıştır. 

ÜRKEN BEYGİRLER - Fenerde 
Haydar mahallesinde oturan arabacı 
İhsanın beygirleri ürkmüş, alabildikle
rine koşmuşlardır. Beygirler bu sırada 
dokuz yaşında Mehmede çarparak kol 
ve bacaklarından ağır surette yarala
mı~lardır, 

Mehmet hastahaneye kaldırılmış
tır. 

PENCEREDEN BAKARKEN -Fe 
nerde Subaşı mahallesinde oturan F...
minenin oğlu üç yaşında Hamdi dün 
pencereden bakarken düşmüş, yaralan 
mış, Şişli Çocuk hastahanesine kaldı
rılmıştır. 

DNİZE DÜŞTO' - Cengelkövünde 
oturan lstefan ile anası Zabel dün Şir· 
keti Hayriyenin 62 nuınaralı vapurile 
lstanbula velmişler vapurdan rıkar
larken lstefan ansızın bayılmış, ve de
nize düşmüştür. Etraftan yetif;enler 
lstef anı cık artarak hastahaneye kal
dırmışlardır. 

PENCEREDEN DUŞTO - Ca~al
oğlunda Himayei Etfal sokağında 4 
numaralı evde oturan Saadet isminde 
bir kadın C!ün penrereden bakarken 
düşmüş, ıı.ğır -surette yaralanarak Ha
sekinisa hastahanesine kaldırılmı~tır. 

Kırk gün, kırk gece 

1 en iste ljarın kati 
nelice;er alınacak 
Kırk gün kırk gece eğlencelerinin 

programına dahil olan Dağcılık klU
bilndcld tenis maçlan dün de devam 
etmi~tir. Müsabakalar bugün de !!U 
recck, yann kat'i netice alınacaktır. 

22 ağustosta yapılacak itfaiye tö
reni için davetiyeler narasızdır. Her 
istiyen kimse pazardan maada saat 
13 den 16 ·ıa kadar Fntihte itfaiye mü 
düriyeti binasında, pazartesi, çarşam 
ba. cuma günleri de saat 1~18 ara
sı Şişhane yokuşundaki itfaiye merke
z:nc gid;--- r~··"+i••p~:,..; !l'~l-:•.,cektir. 

ÇUBUKLU DEPOLAR/ 
Belediye Çubukluda gaz depolan 

inşasını bir Rus firmasına vermişti. 
Firma Çubukluda on depo ile üç tank 
yapmış, hu3usi tesisat vücuda getir
miştir. Çubukluda bir de tasfiyehane 
yapmıştır. Gelecek petroller burada 
tasfiye olunarak tanklarda muhnf aza 
edilecektir. 

GEÇiT YERLERi 

Şehirdeki geçit yerleri tesbit edil
miş, ancak buralann işaretlenmesi et
rafında tecrUbcler yapılm'I§tı. Bu ara
da yerlerin beyaz renkli hatlar ~klln 
de boyanması, çiviler çakılması da tee 
rUbe ed 'imişti. 

Belediye fen heyeti bu tecrübeler
den aldığı neticeler üzerine yakmda 
bir karar verecektir. 
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Hergün bir hikaye 

Sevgi Yolunda Eşekler 
Nina Biyanka kapıyı mümkün ol

duğu kadar L"(SSi~.:e kapadıktan son
ra, bal a.yını geçirmek üzere kocası 

Servantes ile birlikte geldiği köy evi· 
ne bir dah.-:ı. b1ktı. Ve sonra elindeki 
küçük bavuUa yola koyuldu. 

Bu eve daha bir ay evvel ne kadar 
mes'ut olarak gelmişlerdi. Şimdi ise 
bir cehennemden ayrılır gib. idi. 

Biyanka b"raz gittikten sonra eli 
yoruldu. Bavulunu bir elinden örtekine 
geçirdi. 

Yol kaba ve arızalı idi. Böylece bir 
iki kilometre yürüdükten sonra şoseye 
çıkacak ve oradan tren istasyonuna 
gidecekti. 

Vakit gece .. Mahtap yok. Bütün se
yahat ancak sabaha karşı bitebilecek
tir- Üstelik genç Biyanka'nm hatırına, 
f t'\'antes ile birlikte bir akşam otu
rurlarken köylüden birinin söylediği 

bir hikaye gelmişti: 
Bu hikayeye göre gene onlar gibi 

mes'ut bir çüt balayında iken kavga 
etmişler ve bir sabah gelinin ağaçlıklar 
içinde cesedi bulunmuş. Fakat iş bu
nunla bitse iyi... Genç ve biçare gelinin 
hayali gece yollarda dolaşıyormuş .. 

Esen rüzgar yavaşça sesini yüksel
tiyordu.. Biyanka yorulan ellerinde 
bavulu münavebe ile taşırken az evvel 
kocasile yaptığı kavgayı düşündü. 

Kocası bir banka katibi idi. Fakat 
tatil müddetini "Eşek,, hakkında bir 
kitap yazmakla geçiriyordu. "Muhte
lif devrelerde eşek,. bu kitabın adını 
teşkil edecekti. Ve eşekte akıl, eı;ek
t merhamet, eşekte her türlü hassa
siyet ve gayri hayvani hayat tasavvur 
ediyordu. Bu, Scrvantesin hoşuna gi
den bir boş vakit meşgalesi olmakla 
beraber, Biyankayı sinirlendiriyordu. 

Biyanka o gün kocasına: .. Eşek
ten c:ıha aptal bir hayvan yoktur,. 
el ~mişti. 

G"nç kocası bunun aksini iddia et
miş ve evler:nin az aşağısında.ki çin
~:?ne çerı:;clerindc gördüğü açlıktan ö
Him t.lerccesindeki eşeklerin bile has
r-ıs \·e dUşlln ,.cli manzarasını kendine 
~öre izaha koyulmuştu. 

Servantes, eşeğin tarihini yazıyor, 
eşek etrafındaki bütün fıkraları top
luyordu. 

Biyanka dedi ki: 
- Bir eşek, henüz evlenmiş bir ka

rı kocanın saadetini itmam edebilecek 
bir zeka eseri gösterirse o zaman mev
zuunun ehemmiyetine inanacağım. 

Pakat maalesef eşek yüzünden 
Biyankn'nın Servantes ile arası açıldı. 
Eğer o akşam kavgadan sonra Biyan
ka yatak odasına çıktığı zaman Ser
vantes her türlü mücadeleye rağmen 
onu takip etseydi. mesele kali."nyacak 
belki de barışacaklardı. 

Fnknt Scrvantes bir eşek inadile 

küçük kütüphanesinde kapalı kalmış
tı. Yahut da 

Biyanka ölen gelin hayalinin bu
lunduğu yere gelince filhakika bir ta
kım ayak sesleri işitmeğe başladı 

Pat, pat, pat. Pat ... 
Bu ayak sesleri gecenin sesi yük

selmiş rüzgarları, hışıldıyan yaprak 
lar arasında gittikçe kendini duyuru
yor ve Biyanka'nın yüreği ağzına ge
liyordu. 

Bir ara korkudan kendini kurtar
mak için tekrar Servantesi düşünme
ğe çalıştı: 

- Ne olurdu, diyordu. Ne olurdu 
ben onun hususi işlerine karışmasay
dım. Eşek üzerine veya herhangi mev
zua ait olursa olsun kitap yazmak onu 
saadet veriyordu ya .. Bana bundan ne 
zarar gelirdi? 

Biyankanm ruhunu derin bir neda
met sarmağa başlamıştı. 

Pat .. Pat .. Pat .. Pat. 
Ayak sesleri hala duyulmakta de

vam ediyordu. 
O kadar ki Biyankanm yüreğinin 

vuruşları kadar bu sesler sıklaştı. 
Biyankıı ters yüzü geri dönüp, ala

bildiğine eve doğru koşmağa başladı. 
Eve, Servantesin kolları arasına ... 
Servantes onu hiç görmemiş gibi 

kucakladı. 

- Nerdesin sevgilim. Seni biraz ev
vel af dilemek üzere çıktığını yatak 
odanda görmediğim zaman deli olacak 
tım. Nihayet bu kitabı yazmamağa ka
rar vermiştim. 

- Hayır Servantes. Yaz. İstediğin 
;:ıcyi yaz. Ve benim seni kendi işlerin
den men'e kalkıştığım için af et. Fa
kat bu ayak sesleri! Ben bu ayak ses· 
!erini hala işitiyorum. Hani burada 
bir köylünün anlattığı, birbirlerlle kav 
ga etmiş bir gelin güvey hakkındaki 
efsaneyi hatırlıyor sun ya ... !şte o ge
linin hala dolaşan hayali beni takip 
ediyor. 

Pat.. pat .. Dat .. pat .. 
Filhakika ayak sesleri işitiliyordu . 
Servantes tekrar kavuştuğu, fakat 

şimdi korkudan göğsüne bir .kuş gibi 
sinmiş tiril tiril titriyen karısına bak· 
tı. Ve onu teselliye çalışarak: 

- Ürkme sevgilim, dedi. Bakalım 
nedir? Hiç hayal olur mu? Hayal ta
kip eder mi insanı? Sen muhakkak ya
nılıyorsun! 

Biyanka hala titriyordu: 
- Korkma sevgilim. Aç gözlerini, 

etrafına bak! 
Biyanka zorla gözlerini .ı:Lçtı. 
Çingenelerin çerkesinden doğru bir 

eşek, nalsız ayakları tozlu yol üzerin
de yumuşak, fakat gecenin sükünun
da esrarengiz surette işitilen sesler çı
kararak ge!;ip gidiyordu. 

Yozgat Valiliğinden: 
1 - Yer köy • Y oziat yolu üze rinde yapııacak taruirat kc> ~ah ~arf 

uıuli,-le ekıiltmeye;- konmut olup keıif bedeli (16319) lira (28) ku• 
J11fW)' 

me. 

J. - Bu ite .ıit prtr,ame ve evru ıunlardır: 
A - Eksiltn.e tartnameı; 

B - MukavPlf. projeıi 

C - Bayındı•lık itleri genel ıartnameıi. 
D - Teıviye ıi ~.ıraLiye ıoae ve İcigir intaa!a ait fenni ıartna 

E - Ocak ve yolun vaziy.-tini göıteıır ırafik 
F - TahHli fivat ve rayiç 

J - Keıif vı k~if hüluesı. 
}-~ - Husuıi ,art~t-. 
'3u evrak Ankara ve Yozıat Nafi~ müdürlükle·:nde l>«>delsiz o 

lnrak görülebilir. 

~ - Eluiltm, 17/81~936 pazart.!sı günü saat 14 de vıliyet en 

cüme:ı odasınd3 kıapal. :u.1f u.;ulivle yıapılacakhr. 

~ - Eksiltnıeye gire-hilır~k için ~~ 7,5 hesabiyle (1123) lin 
(95) kurut muvakkat t"minat 'eri:mesi Bayındırlık Hakarılığıhın eh· 
liyetini haiz bulunmaaı Ticaret Oda ıında kayıtlı bulunduğuna dah •·~ 
sika • brazı ıarttır 

~ - Teklif m~ktu('lan üçüncii mad~edeki ıaatte:ı bir Sil~t evve!i 

ne kadar encümen odumda ekailtme komiıyonu reııliğir.e makbu2 

mukabilinde veriiecektir Vilayet encümeni namına fÖnderileceJ. 

teklif mektupları rnuayyec saate kada· gelmit olması ve dıf zarfla 
ruı &nübür mumu il~ kapı.ubmt olmuı .cabeder. Postada "lan ıecik· 
meler kabul edilmez. (110). 

Klerans f enas Esrarı 
Tefrikamız bugün yazılarmuzın 

fazlalığından dolayı giremedi. }'arın 
gerze im sütunlarımızda bulacaksınız. 

Yunan harp 
gemileri 

( üstyanı ı incidt!) 

/]undan r·c 11wlıtelif siı·a~nl 

grupların yardımmdan istifa.le n1l'Tı 

l.:omünizm cesaretle kafasını kaldır 

mış ııc memleketin sosyal rejimini e
he11wıiyclli bir .şekilde lelıdit edere/: 
sosyal ifttilali faal bir şekilde ltazır
lanırştır. Geçen ma:;ıs ayında Selci 
ni/.:le cereyan eden /ıc;discler, bunun 
başlangıcını teşkil etmiştir. Komü
nizm fıundan s~ ı ra /;ışlrılara ajanlar 
göndererek ve matbu beyannameler 
dağıtarak askerleri sosyal harbo. tcş
dk etmiştir. Komünizm aynı zaman 
da külliir müesseselerine de sokulmuş 
ı·e mr.mlekd gençliği üzerinde fena 
tesirler yapmıştır. Komünizm der/et 
memurları arasında da propaganda. 
sına deram edere/: onlarda derletin 
esasları ıııkılma.~ı lcizımqelen yegline 
dÜ.Jman olduğu kanaatini uyandırma
ya çalışmıştır. 

B. :\tetak.-m ın beyannamesi bun. 
dan .;;onra mem lekctin içinde bulun. 
duğu ekonomik mü~küllerin mazinin ' . 
fena idaresinin bir netice.si olduğunu 
kaydetmektedir. Hiç bir siya:'\al ren. 
gi olmıyan şimdiki hül;:ıimet Yunan , 
sosyal dünyasının maruz kaldığı tch. 
likeleri farketmi~ ve derhal fakir ve 
i~çi tabakalar lehine tedbirler almış . 
tır. 

M:etalü;asm beyannamesi. hülc(ı . 

metin bütiin hareketlerine itiraz eden 
ve bir kısım gazetelerin yardımına 
mazhar olan taraftar reakı-iyonu isa. 
ret etmektedir. Grevci şeflerin itiraf 
ettiklerine göre, umumi grev, sosyal 
rejimi de\'İrmek mak.;;adını ta!dp ede. 
cekti. l\tilli ,.e ımsyal feHiketleri:ı 

\•ukuunu tebşir eden bu vaziyet karşı. 
sında hükumet, harekete g-eçmiş ve 
örfi it?are ilanı ile parlam~ntonuıı 
fe.,.hi kararlarını krala tasYİp ettir. 
mi~tir. 

Hükumetin mesul sert olmak iti. 
barile memleketı knrtru·mak için kt>n. 
disine lftzım gekn salfrhiyeti bu şekil. 
de elde etmi· olan n. :\ietaksas, infi. 
lfıJ<ın önüne geçmek gibi ağır lıir va. 
zifryi deruhte etmek kararında bu. 
Junduğunu katiyctle ilfın etmektedir. 
Elbn milleti sükun içinde çalışmak1Ye 
yaşa:nnk istemekte ve sosyal rejimi 
kunetlendirmiş ohm hükumetin Kra. 
lın himayesi altında memleketin refa 
hına ~alışacağı emniyetini duymak is 
temektedir. 

Grev tanı bir muvaffakiyetsizli~e 
uğramıştır. ('alışma hiç bir yerde 
inkin.taa uğramamıştır. Atinn şehrin. 
de normal hayat devam etm~ktedir. 
nu "lahah gelmiş olan bir çok turist 
asarı atikayi gezmi lerdir. Bütün 
memleket dahilinde aynı sükun hü 
küm sürmel\tedir. 

JJAŞVEK/1,IN GAZETECiLERE 
BEYANATI 

Atina, 6 (ltURUN) - Yabancı 
gazeteler muhabirlerini kabul crll'n 
Başvekil General Metaksas demi~tir 
ki: 

"Sosyal vaziyet tamamfle takviye 
olunduktan ve her türlü tehlike ber. 
taraf olduktan sonra, hükumet vazı. 
yeti tetkik edecek ve lüzumlu her şe. 
yi yapacaktır. , , 

TAKSIM BAHÇESİNDE 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 d< 
FLORYA 

Yann ak§am Kerme. 
dolayısile Kızkul 

parkında Halime pa· 
zar akşamı Bilyükde
re Aile bahçesinde 

Cim Londos şehrimizde 
--

l1atsos 
Şehrimizde güreşecek olan Yunan 

ve Gürcü pehlivanları dün gelmişler • 
dir. 

Yunan pehlivanı Cim Londos Park 
oteline ve Gürcü p'ehlivanı Kola Lon · 
dra oteline inmi~lerdir. 

Dün bir arkadaşımız her il:i peh · 
liv:ınla da görüşmüştür. 

Cim Londos demiştir ki: 
"- Çoktandır büyük pehlivanlar 

yetiştirmiş olan rr..oemleketin.:.Ze gelme -
ği arzu ediyordum. Burası pehlivanla -
rm valanı sayılahilir. 

Gcld:ğimdcn dolayı çok mes'udum. 
Yarından itibaren antrenc:naııa başlıya 
cağım. Pehlivan Kola ile yapilcağım 

maçta her zamanki gibi sıkı davrana · 
cağım şüphesizdir. Çünkü pehlivan ne 
de olsa pehlivandır. Çiftçinin biri pa • 
zara şeytan satm:ığa gibr.iş. Tanesini 
bir liradan satıyormuş. Bir müşteri ge 
li.p kendisinden ucuz bir fiyata küçülı 
bir şeytan istemiş. Çiaçi cevap vermiş: 

- Ne cluna olsun h('psi şeytan~ır 

lar. Aşağı veremem! 
Ben de karşılaştığım pehlivanhw 

hakkında daiır.a bu mütaleayı yürütü • 

rüm.,, 

Gürcü pehlivan Kola da şunlarr söy 
lemektcdir: 

"- Uzun zamandrr mcmleketinizir 
şöhretini işitiyordum. Hele lstımhulun 

latif manzarasını görmek bu fırsatla nn 

Dinarlı M ef:met 
ı.o~ ' 

sip olduğu için pek rr.cs'uduın. L~ 
ıtıiİP"" 

dosla yapacağınuz maç cidden 
ve enteresan bir maç olacaktır. . f 

Kazandığım takdirde istikbalf 
~üı>hes:z yeni projelerim olacak. .ş f 
Amcrikaya gideceğim. Güreş kurı: ı• 
biJir. Tnvla ~·a nasıl zar beklerse;1ıt 
rc~te de öyle. 

- ıtı' C:m LondosJa burada yapacai: 
1 
~ 

reşlcn emin bulunuyorum. fa1'.~rut' 
b:ı.',iste çok söyleme~< müta'.ca. Y~-~ 
r.-.dc istemem. ln~iliz edi!ıı a# f 
V l d,. d a·~· ...... b. . aÇ t:l a y ın e ıgı g .uı ır ~eyı 

ç-ğa söylersen kıym~ti kalına%·•• 

Dinarlı ;eh1 m zd" 
eni· '/ Maksos adındJki Yunan P 1<arf 

ve Yunanistanda Cim Londosl:.ı d~ o 
şan D:narlı Mehmet pehlivan 1 

<'elmislerdir. Maksos burada pı;0·' b • ~ 

Mehmetlc karşılaşacaktır. Dinar 
gazetec!lere: ~l 

-" Ren maçın Türkiyede yar 6~ 
smı istcdimdi. Cim Londos ise ~~ 

'f'"rl:' ı evvelfi Yun=ınistunda sonra tı f~ 
yapılmasını istedi. Kabul ettik· iJl / 
rr:açta haksızlık yaptılar. Ring t <' 

. • ı.er , 
mnda olanlar Cımın sırtını kaç . f' 
re getirdiğimi iyice görmüşlerdıt 

1
" 

kat hakem saymadı. Sonra mUd8f~, /) 
ziyctinrJe bulunduğum bir sırZ 
hakem beni mağlıip saydı. ı' 

Şimdi yurttaşların ön ünde \'sf eı i' 
ğrm intikam maçını s:ı l>ırsızlıkl3 

/ 

...;::..;;__....;...~-~-~.;.;::o.~ 

Istanbul Valiliğinden: . 
• ~!~ı 

r rabzon - Ağrı transit yolunun C:rzurum vila.,eti dahilıl\ ~' 
Erzurum - Kop !asmı:ım 0 + 000 dan 14+ 031 inci ı ... ilometrt:sİı1~110~ 
dar olan kısımlardaki ~osE: inşaatiyle bu }olun 38 ine. kilcmetre

51 
jlf 

ki K:uabıyık köp:üsü ve frzurure - Ağrı yolunun Erzurumd~t1 ~e~ 
hare,; 82+350 inct kilometresine kadat olan m uhte!if mah:ıllef (1 

\ 11 • 
şose inşaatı ile b u y olun 46+ 832 n ci k ilometresindek· Badi<."~ J;,ı 
40 :-725 inci kilo!r.etreJindeki Ugu m ve SO-: 071 inci Kilometre.sı~ f( 
Zars köprüleriyle şuse in~aab ilan larmd~ki noksanlık do~ay.sıf 
niden eksiltmeye konulml ştur 

1) Bu işlerin bt:ddi keşfi yüz elli beş bin lir a ..:lört kuru~· 
' 2) - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şurııardır: iti'~ 

h.) Eksiltme şartr:amesi B mukave1tname, C Baym dut.k ~ef~ 
genel ~artnamesi, f husus\ ve fenni şartname, F t ah !;li fiyat ,,e 

- hülasa cetvelleri ve şose ve kum taş gı afik ve mesde cedvelİ· tıt~J 
İstekliler bu şartnamt-leri ve evrak1 fenniyeyi i 75 kuruş auJ 

mukıbilinde Erzu."Um ~af:a m:idiirlüğünden alabilider; ve b~~:,ıer: 
ve Aııkara Nafia !ni~dUrlerine gön derile1. nüshalarn:2a o!:u\ ıtb~ te1'~ 

3) Eksiltme 21 8.19~6 cuma güniı ıaat 16 da En.urunı "
1 

Nafiıı dairesinde ftt):lıl~caktır. 

~) Eksiltme kapal. :u.rf uıuliyle olacaktn. _.J 
S) Eksihmeye gir~ilmek için dokuz bin liralılt muvak~•t ~ 

nat vuilmesi ve bunden batka Ticaret Odaıı vesik:.ıını bati 
göstermesi lazımdır - ~ 

ô) Teklif mektupları yukarıda\ 3 üu-.:ü maddede v~zılı aaa;:;, 
ıaat ~vveline kadaır Erzurum vilayeti Nafia müdür i;ğür.e B ~t#:tit 
rek e.llsiltme komY.;yonu r"'isliğine mak!ıu:ı mukabili:-c!f' veril~/ 
Post.! ile gönderiien Plektupların nihayt."t üçüncü m" lde~e .1•SI~ 
ate k.ıdar gelm;t u!muı v~ dıt zarfın m;.ihür mumu ile iyic,• 1'• 
mış olması lizımc:•r . Postada olacak gecikmeler kah·~~ edil01~•· .,si. 

7) Eksilt:r.ey~ gir!!'ba:nek için istekMerin resmi gazete;a:ll .,; 
sayılı nü-h:ıaında c:l.an taHm4.tnameye tevfikan Ne-.Ha Vekile~~/ 
istih'1ll edilmi~ yol m~!e~hhit ehliyet •eıika11nı h•'• olıra:•" / 
dır. (103) _..,./ 

Halime. 
Pazartesi K"drköy SüreyYa A (.'l li arttırma fi An 1 

bahçesin F L o R y A Belediye sular idaresinden· 
ZAYi TASDiKNAME • ,e# 

Mi.:lga İzmit Sultanisi dckuzuncu Sular id:ır~:sinin Feriköy fabrik:ıuncb mevcut hurda fent b~!'ll 
sınıfından zayiinden aldığım tasdikna· ları açık arttırma ile satılacaktır. ;t' 
mem makamı resmide zayf oldu. Yeni- 1 I tekl"I h• ........ • • "dare k ind lci Le-.-. ,ot" - s ı er sa...., r-- .... amesını ı mer ez e v_..-
sint çıkaracağımdan eskisinin hükmU d 1 1 al bil" 1 .JI' 
yoktur. en parasız o ara< a ır er. tll".r 

170 No. h Huan ofla 2 - Açık arttırma 19/8/936 çarpmba günü aaat 15 ele ldllfe .:.tt 
Cemil Söz-. -zinde yapdacakbr. (.,,.,,, 

ıe 

t 
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Greko Romende 3 galibiyet kazandık ~ Olimpiya 

(ll:;tyaru l ıncıde) · \....., .__ _ _ _ ... 14 

- ----------, 
a ı ı 

-

l'a.nıa dokuzuncu, Kanada 1 puvanla 
Onuncu. 

Diğer müsabakalar 
Bug.ün yapılan diğer müsabakalar

~ Ohio üniversitesi talebelerinden zen 
. 9vens yüz metı:o manialı koşuda da 
~~rınci gelerek Amerika için gene bir 
o.ılın madalya kazandı. Bu Amerikalı 
~tıcinin burada bol bol altın madalya 
Plarnası hayret ve takdirle karşılan

ıı:a~ıa beraber bir çok atletlerin de 
8inirlcnmesine sebebiyet vermektedir. 
lr Eskrim şampiyonu Alman Bayan 

elene Meyerin Almanya için altın 
l!ıadalyayı kazanamaması da Alman 
~~eUerini çok sinirlendirmiştir. Al-
""'lnlar on seneden fazla dünvıı eskrim 
~piyonu olan Helene Meyer'i damar 
"'llnda yahudi kanı olduğu halde yal
~rarak Holandad:ın bı.r~yn getirmiş
etdi. 

H!TLER OLThJPİY A 'ITA 

1 Bugünkü müsabakalarda Bay Hit
~r de bulunmuş ve uzun müddet ya
lincı atletlerle konuşarak oyunları 

_________________ J 

Dilimize çeviren: Vildan Aşir Güçtü 
Eski Yunanlılar cirit atmağa "akon

tisiz,, derlerdi. Ciridin adı akontion"du. 
Bu ciritlerin boyu pek uzun değildi. 

140- 170 santimlik şeylerdi. Uçlarında 
sivri değil toparlak bir demir vardı. Çok 
uzağa atmaktan ziyade bir hedefe vur
maya bakarlardı. Uzaklık düşünüldüğü 
zaman da gene bir hedef tasar -
lanırdı. Atış sayısının da ayrı değeri 

vardı. Sonra onların tiritlerini bizim 
spor ciritlerinden ayıran başlıca şey şu 
idi. Onlar ciridin tam ortasına bir ip 
sararlar bunun bir ucunu parmaklarına 
takarlar ve atarken o ipi de çekerlerdi. 
Böylelikle cirit hem kendi üzerinde dö
nerek havayı daha kolay yarardı, hem 
de savrulduğu için daha uzağa gider -
terdi. Bu ipin bir de adı vardı. Buna "An 
kyle, yahut amcntum" derlerdi. 

tatlı rüyalarını tenbellıkte görüyordu. 
işsizliğin bütün fenalıkların temelinde 
olduğunu bilmiyordu. 

PALES.fRADA 
Ertesi günü ayni kalabalık başka bir 

dekor içinde yeniden toplanmıştı. Töre
ne gene atletlerin geçişi ıle başlandı. 

Skopası bir gün evvelki rekorlarından 
tanıyan halk en candan sevgi ile beğe
nerek alkışladı. 

8eY'retrnigtir. 
ı .,,_!3ugünkü müsabakaları neticeleri 

1 b' ""lüardır: 

Yarışta Skopas tam on iki defa at
tı ve on iki defasında da vurdu. Bu ka-
dar uzun ve düzgün atışı başka kimse 
beceremediği için $kopası burada da bi-

Tören bittikten sonra heladonisler -
den biri alfabe harflerini balmumundan 
yapılmış kabukların üzerine çift çıit 

yazılan bir torbanın içine koydu. Her 
atlet bu kabuklardan birer tane çeke -
cek ayni harfleri çekenler de biribirle • 
ri ile güreş tutacaklardı. Yenilenler çe· 
kilecek yenenler de tekrar biribirleri ile 
karşılaşacaklardı. Fakat aksi gibi güre
şecek 29 sporcu vardı. Yargıçlar da ça· 
resiz sade Yunan alfabesinin on dör • 
düncü harfi olan o ya kadar çift yaz • 
dılar ,bir kişi dışarıda kalıyordu. Har • 
fini çekecek olan da bütün müsabaka • 
lan kazanan ile savaşacaktı. Bu adeta 
güreşmeden savaş kazanmak gibi bir 
şeydi. öyleya onun için yenilmek teh· 
tikesi iyiden iyiye azalmıştı. Güreşeceği 
bir tek kişi de ona gelinceye kadar iyice 
yorulmuş bulunacaktı. 

I 

I 

" !) 

~INLAR ARASDIDA 80 METRE 
Mk~KOŞU 

cı Birinci: ltalya (11,07 saniye) ikin
lr~ ~manya (11,12 saniye), üçilLcü: 
~a (11,15 saniye). , 

ÜÇ ADIM ATLAMA 

0
• Birinci: Tajima (Japon), 16 metre, 

(~lllp1yat şampiyonu; lkinci: Harada 
f apon), 15,56 metre, üçüncü: Metcal
d.~· (Avusturalya), 15,50, metre, dör
h...~cU: Voellner (Almanya), 15,27, 
"l:§inci: Oşima (Japon), 15,07 metre. 

ERKEKLER ARASINDA 100 
METRE MANİALI 

~Birinciliği Ohio üniversitesi talebe· 
iti den zenci Ovens 14,02 saniyede, i
l'll~ci İngiliz Finlay 14,10 saniyede, Ü· 
""!lCÜlüğU Finlandiya kazanmıştır. 

Cll•IT ATlJJA (Erkekler) 

B1rinciliği 71,80 metre atarak Al
~anya, ikinciliği 70,77 metre ile Fin. 
andiya, üçüncülüğü 70,70 metre ile 

itene Finlandiya kazandılar. 

GÜLLE KALDIRMAK 

Almanya 410 kilo ile birinci, Çe. 
kosıovokya 402,:> kilo ile ikinci, Eston 
l'a 400 kilo ile üçüncU oldular. 

li'UTBOL MÜSABAKALARINDA 

Olimpiat stadmdıı ~best gilrc~ler 

çüncü: Finlandiya, dördüncü: Alınan -
ya; beşinci: İngiltere, altıncı: İtalya: 1 

cıltere, üçüncü: Almanya, dördüncü: 

6 metrelik tekneler: 1 
Birinci: İtalya, ikinci: Arjantin, ü

çüncü: Finlandiya, dördüncü: İsviçre, 

Şili, beşinci: Fransa, altıncı; Amerika. 
ST ARST A ALTINCIYIZ 

beşinci: Norveç, altıncı; İngiltere. 
Yolc: Birinci; Felemenk, ikinci: tn-

Beynelmilel stars: Birinci: Alman· 
ya, ikinci: İngiltere, üçüncü; İsveç, dör 
düncü; Felemenk, beşinci İtalya, altın• 
cı: (Türkiye). 

.. lntıi·sarıar-U>M.üdürlüğünden: 
.• •:. '. :4- ~ ~ - ... ,- j .-· • •• ,.:.~~·~.. • • .. ... • • • ı === 1 

Muhtelif eb'a..!da (188) :ldel bayrak 11-8-935 ta:-ihine natlı· 
yan sali günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. lıteklilerin yü2 

de 7,~. güvenme pualarile birlikte tayin olunan gün ve saatta Kaba 

taıta ınhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürtiğündeki alım 
komi&yonuna mür~caatları. (154) 

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

lo mclngal kömür~i &atın alınacaktır. 

2 -Tahmin edileu bedel 336 liradir. 
3 - Muvakkc.t teminat 25 lira 20 kuruıtur. 
4 - Açık ek,iltme 19--8--936 çar2amba günü saat 14 de Istan· 

bul Av Vergileri n:üdü:-iyttinde yapılacaktır. 
l Bugün yapılan futbol müsa'baka- :; - isteklilerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltme

;tında İngiltere Çini 2 - O yenmiş, ye i•tirak etmek üzere ihale gün ve saatinde Balıkanede İstanbul Av 
tru da Finlandiyaya 7 - 3 galip Y 

Relıniştir. VergHeri müdüriyetine gelmeleri. ( 157) 

a::~~R :;~::~:.:~L~~imar. lstanbul Jandarma Satınalma 
~takımını 6 - o mağlup etmiştir. Komisyonundan: 

aftaymda vaziyet 2 - O idi. 

1 
llendbol: AYusturya Romanyayı Teminat bedeli İlh teminah 

8 - 3 mağlup etmiştir. Haftaymda Kilo Lira Kr. lira Kr· 
\taziyet 5 - 1 idi. 10.00J kabara çivisi 2800.00 209 00 

Polo: Arjantin takımı Meksika ı - Miktar, cins ~..ahmin Fedeli, ilk teminatı yukarıda yr.zılı mal· 
la.kıınınr 15 - 5 sayı ile mağlup et. 
ıtllştir. zeme açık eksiltme ile satan alınacaktır. 

Hokey: Holanda takımı Isvi~re 2 - Eksiltme Ge :lik;>a~aJa JandArma dikim evi binasrnda otu· 
la.kıınınr 4 _ ı mağlup etmiştir. Haf. ran lııtanbul Jandarma sc..tın .ılma komisyonununda 10 - 8 - 1936 
taYında nziyet 2 - 1 idi. pazarlesi günü saat on be~te yC\pılacaktır. 
0LtMPlYAT KAYIK YARIŞLARI 3 - istekliler ilk ~eminat makbuzu veya mektuplarını. hüv~yet 

ve ticsret kağıtlarım hami! ola(ak belli ~ünde saatte gelm~l;dir. 8 metrelik yelkenli tekneler: 
"'-Birinci: İsveç; ikinci: Norveç; Ü - ~ - Şart kağıdı 'comisyonda her gLn görülebilir (4R) 

u u 

1 efrıka No. 22 

YA7-A N: K.AD\f.lCAN 

- Başım ağrıyor da ... Bu gece odam
dan hiç çıkmıyacaktım. Lakin sizin ha
ttrınız için bu kararımı bozdum ..• 

Demek için hazrrlandr. 
Lakin buna vakit kalmadı. Genç kız 

delikanlının koluna girdi ve sordu: 
- Yoksa kendisile dansetmeğe il . 

~ık gördüğünüz hiç kimse bulamadınız 
ltıı? Sizi tanıştırayım. Eski ve çok sev
~~li, çok iyi kalpli, fedakar bir dostun 

0Yle bir gece somurtup durması doğru 
Olur mu? 

~ Salonun ötesinde berisinde, oturan, 
~0nuşan veya danseden genç kadın ve 
•lzları göstererek devam ediyordu: 
t~ - Şu sarışın kız pek şirin, değil mi? 
lı a1'fn belki size öyle görünmüyor. O 

nuza gider. Gene siz bilirsiniz; büfe -
den gelen uzun boylu ve bebek yüzlü 
kıza ne dersiniz? Yoksa bunların hiç bi
ri bir valsin sonuna kadar arkadaşlık • 
larma dayanılacak şeyler değil midir? 

Aziz yerinden fırlayıp gitmemek için 
kendisini güç tutuyordu. Çünkü genç kı
zın sesinde ve gözlerinde gittikçe artan 
bir istihza seziliyor gibiydi. 

Aziz susuyordu. 
Genç kız söylüyordu: 
- O halde hastasınız. Neyiniz var? 

Fakat böyle durursanız daha fena o
lursunuz. Ben böyle sanıyorum. Gene 
siz bilirsiniz?. 

Aziz mırıldandı: 
- Hasta değilim ... 
Genç kız bu sesten ürkmüş gibiydi. 

- O halde, kcndisile dansetmek is
tediğiniz hiç olmazsa birisi vardır bu
rada... Ne dersiniz? 

O şekilde söylemişti ki asıl manası 
da bu sözler kadar açıktı: 
ı - Benimle dansctmez misiniz? 

Demek istediği hemen belli oluyor
du. 

Aziz genç kızın kendisine uzanan 
elini tuttu. Birlikte salonun ortasında 
dönen çiftlerin arasına katıldılar. 

Orkestra bir vals çalıyordu: 
"Bir aşk ki bu, ne zaman doğdu, ne 

zaman öldü, bilmedim.,, 
"Bir aşk ki bu ne doğduğunu ne de 

öldüğünü biliyorum.,, 
''Benden önce vardı. Şüphesiz ben

den sonra da var olacak!..,, 
İkisi de sususyorlardı. 
Aziz o anda, elini tuttuğu ve koluy

la sardığı bu genç kızı hiç bırakma

mak, onu alıp uzaklara kaçmak arzu
sile doluyordu. 

Neden onun aşkı böyle olsun? 
Bir kişinin saadeti için neden iki 

kişinin zavallı olmasına sebep oldu? 
Orkestra devam ediyordu. 
"Aşk nedir? Bitince atılan güzel 

bir roman ... ,. 

rinci saydılar. 
Akşam olmuştu. Yargıçların başka

m yanşların bittiğini olimpiyat oyunla
rının güreş savaşlarına ertesi günü pa
lestrada başlanacağım ball::ı duyurdu. 
Seyirciler sessiz sessiz dağılmağa baş
ladılar. Herkes şaşırmıştı. Hiç umul -
mıyan bu sonuç karşısında kims~ ne 
söyliyeceğini bilemiyordu. Atinalılarm 

yahut ta ispartalıların kazandıkları yıl
larda koca stad yerinden oynardı. 

Günün en çok sevinen adamı da Sel
lis olmuştu. Atletlerinin kazanacağına 

iyice inandığı için Skopas ile Alkamen 
üzerinde bire on, bire yirmi iddiaya tu
tuşmuş hepsini de kazanmıştı. Kazan -
dığı paraları koyacak yer bulamıyor -
du. Kendi kendisine: 

- "Ey Sellis ! İşlerin fena gitmedi. 
Tanrıların gönlü hoş olsun. Bir kaç ya
rış daha k~zanırsan Rodosa dönünce 
hiç bir iş görmez yan gelir yatarsın.,. 

Diyordu. 
Zavallı Sellis asıl saadetin çalı~ -

Harfler çekilmeye başlandı herkeı 
merak ediyordu. Acaba kim kime dü • 
şecek? 

Harfi kime çekecek Daha ilk ham • 
lede Pozanyas harfini yakalamaz mı? 
Bütün İspartalılar sevinçlerinden yer -
lerinden fırladılar. Kasketleri bulunsa 
idi mutlaka onu da havaya atarlardı. 

Öyle ya; bir defa Pozanyas güreşçile • 
rin belki en kuvvetlisi idi, üstelik yor -
gun bir atlet ile savaşacaktı. Bu az lie
tünlük mü idi? Kazanamaması için ar • 
tık hiç bir sebep yoktu. En çok korku
lan Klitondu o da iyice yorulacaktı ... 

Talihin birden böyle yüzüne gülme
sine Pozanyas da çok sevinmişti. Yü • 
reği umutla çarpıyordu. 

(Arkası var) 

Tahlisiye · umum müdürlüğünden: 
idarenin fenni tesisahnda kullanılmak üzere açık eksiltme usulile 20 

ton motorin ve iki ton Dizel yağı alı nacaktır. 
Motorinin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 90 lira

dır. Dizel yağının muhammen bedt- li 680 lira ve muvakkat teminatı 51 
liradır. ihaleleri 18/ 8/1936 tarihine rastlıyan salı günü saat on beşte Çi· 

nili Rıhtım hanında Tahlisiye umum müdürlüğü binasında toplanan Sa· 

bnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname sözü geçen komisyondan parasız verilecektir. Muvakkat te

minatların eksilhneye başlayıncaya kadar idare veznesine yabnlması la-

zımdır. (112) 

Kayseri Tayyar~ fabrikası 
direktör~üğünden: 

Kayseri Tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesviyeci ve tor

nacı, kaportacı ustaları imtihanla alı nacakbr. İmtihanlar Kayseri Tayyare 

fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihan da muvaffak olacak usta işçilere de

recelerine göre ( 3: 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve 

imtihan ağustos nihayetine kadar devam edecektir. (191) 

"Aşkın sonu değıl, başı güzeldir .... 
Aziz, valsin ağır ve ahenkli akışma 

yalnız vücudünü değil, kalbini de bı
rakmıştı. Şimdi biraz önce kalbini sa
ran kab:ı ve hırçın çarpıntı. bastırıl

mış gibiydi. Acaba bu sözler doğru 
muydu? Yoksa bu güzel müzik mi onu 
kalbe çok yakın ve uygun gösteriyor
du? 

Genç kız Aziz'in içinden geçenleri 
sanki biliyordu. Onun heyecanını, dur 
gunluğunu, yorgunluğunu hep sezi
yordu. Aralarındaki uzun ~essiıı:liği 

bozmak ihtiyacını duymuş gibi sordu: 
- Benim bu nişnnlanmam hakkın

da hiç bir düşünceniz yek mu? Ne der
siniz? Bunu öğrenmek isterdim. 

Aziz snnki bu sorguyu fırsat bil
mişti. Biraz önce söylemek için büyük 
arzu duyduğu reyler] sormaktan çe
kinmişti. Fakat şimdi o arzusu eskisi 
kadar olmamasına rağmen fırsatı ka
çırmak istemedi. 

- Nişanlanmanız bende sadece 
hayret uyandırıyor! 

- Niçin? 
- Çünkü bana şimdiki nişanlınızı 

hiç sevmcdiğ'inizi söylemiştiniz! 

- O halde ? 
- Bıınll rağmen onunla nişanlanı-

yorum. 
- Fakat sevmediğiniz bir gençle 

mes'ut olamazsınız! .. 
- Ne çıkar? O beni seviyor! .. 
- Bu, tam bir mana anlatmaz! •• 
- Hem de çılgın gibi seviyor. Onun 

arzusuna uymasaydım pek zavallı ola
caktı. Razı olmasaydım ölümü bile gö
ze almıştL Ona acıdım. Onu kurtar
mak bir vicdan borcudur. Bu borcu ö
demekten doğan kalp rahatı da b:r aş
ka kavuşmanın vereceği hazdan daha 
az değerli olmasa gerek •. Ne dersiniz 
buna? .. 

Aziz şaşkın gibiydi. Yoksa işin iç 
yüzünü ve uydurduğu yalanı biliyor 
muydu? 

Hattfı bu yüzden genç kızın ayağı-
na bile bastı. 

-Fakat. .. Fakat .• 
Diye kekeledi. 
Bağırmak istiyordu: 

alde 8tede bir esmer kadın var. Henüz 
~ Sekizinde üç aylık evli.. Anası bir 

Panyoldur ve belki daha çok hoşu • 
Birdenbire değişti. Şen bir yüz ve ça· 
ğıran bir bakışla Azize döndü: 

"Hayatta en büyük tat onu bitir- di 
memektir.,, 

- O sözü henüz unutmadım ve şim 
de sevdiğimi söyliyemem. 
Azizin yüzü aydınlandı: 

- Ben sana yalan söyledim. Beni 
lzmirdc bekliyen kimse yok.. Nişan
landığın ndamm, o budalanın hatırı 

için aldattım seni ... Fakat pişman oJ
dum. Gidelim buradan .. Ben seni sevi· 
yorum. Yalnız seni seviyorum. 

(Arkası 11ar) 
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Na,fia Vekileti 
Sular Umum Müdürlüğünden: Ordu sıhhi ihtiyacı olan 17 ka· I 

1 
Istanbul Komutanlığı I' 

SatmaJma Komisyonu ilanları 
~t ,Devfet ·nem1ry.oll~rJ,iie ··~f.ifı~~:;ı,ai-ı.~iŞ(etmil!!/f 
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aı 

17 Ağustos 1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de An 
karada Nafia Vekaleti binasında Sular Umum MüdJrlüğü odasında 
su eksiltme komisyonunda "138598,, lira ''6,, kuruş keşif bedelli küçük 
Menderes islah ameliyatı sahasın da yapılacak dokuz adet betonar

lem malzeme 24 - 9 - 936 per- Muhammen ~edeli 6~20 l:ra olan 400 ton yerli ke>k kömtirü 17,.,.,. 
§emlıe günü saat 14 de aç .. k eksilt• 8 - 1936 pazarteı~ günü saat 15 30 dıı kapalı zarf •1suli ile Ankara' 
me ae satın almacakt&r Muham· da id~re binasında satın alındcaktır. 
men tutarı 2194 hradır. Şartnamesi llu ite girmek i!tİyenlerin 519 liralık muvakkat .cminat ile kaı>tJ' 
her eün komisyonumuzdL görüle· nun tayin ettıği vel':kalar. resmi gazetenin 7 - 5 · 193C G. 3291 
bil"t ısteklilerin 1 65 !irat.k ille te No. lu nüıhasmdi" inti1a1 etmi, olan tahmatname dah·esindt: ahnııı1t 
mine..t makbuz vava m'ktuplariylf vesika ve teklifleri ıi aynı :.'Ün nal 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
bi•likte belli gün ve sadt- Fındık· vermeJeri lazımdır 

me köprü inşaatı kapalı zarf usuli yle eksiltmeye konulmu~tur. 
Mukavele projesi, şartname ve inşaat projeleriyle buna müte· 

ferri diğer evrak (6) !ira (93) kuruş bedel mukabilinde Sulo.r Umum 
il 

Müdürlüğünden v.erilect;:ktir. 
Muvakkat teminat (8179) lira (93) kuruştur. htek~ilerin teklif 

mektuplarını ve 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalarla beraber res 
mi gazetenin 7 Mayıs 1936 ta~·ih ve 3295 sayılı nüshasında mtışar 
etmiş olan talimatname mucibince Vekaletten aldıkları müteahhitlil4 
vesikasiyle en aşağı elli bin liralık betonarme köprü yapmı~ old'!lkları 
na dair şose ve köprüler reisliğinden aldıkları vesikayı 17 Ağustos 
1936 pazartesi günü saat (14) de kadar Nafia Vekaleti .Su eksiltme 
komisyonu başkanlığına vermeleri lazımdır. (29) 

Nafia Bakanlığından: 
10 Eylul 936 perşembe günü saat 15 de Anlfaratla Naf:a Bakan· 

lığı mıılzeme eksiltme komisfonuodasında 124.000 lira muhammen 
bedelli 24 adet kamyon 8 adet oto hüs, 3 adet komple motör ve 2 adei 
pnjemanm kapalı zarf usulü ile eksilt:nesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı 620 kuruş mukabilinde Anka:ıada Nafıa 
Baka.nuğı malzem~ dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 7450 liradır. 
!steklilerin teklif mt-ktuplarını resmi gazetenin 7 - 5 ·_ 1936 

tarih ve 3297 sayılı nüsha.unda çıkan talimatnameyP. göre Nafıa Ba"' 
kanliğmdan alınmış mütf'ahhitHk vesikası ile birlikle Hl Fylul 936 
perşembe günü ıaat 14 e kada.ı: Ankarada Nafıa Baıı:anhğı maheme 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (33) 

. 

Bir inşaat mühendisi 
alınackatır 

Askeri fabrikalar Umum 
miidürlüğünden: 

l 'i.iksek mühendis mektebin den diplomalı ve aııgari beş sene 
inşaat itlerinde çalrşm~ş ve askerliğini yapmış bir inşaat mühendisine 
ihtiyaç vardır. Talip olan!arm elle rinde mevcut vesa]-.: ile b~rlikte U 
mum Müdürlüğe miiracaatlan. (Sa) / 

lstanpul 4üncü icra memurluğundan: 
Şaziyenin Emniyet sandığına birinci derecede ipotekli olup tama

mına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1838) lira kıymet taktir e· 
dilen Kartalda Mezarık civan me vkiinde 164 numaralı taktiri kıy
met .-aporuna göre istasyon civarında, şimendifer yolu altında, yeni 
33, 33 A numaralı !arkan ve §İm alen denize g~en yol, gar ben Ku
yumcu yolu, cenuben deniz ilemabdut. 

Zemin katında: lki methali olup zemini çimento bir taşlık, ze
mini çimento maltız ocakh iki küplü tulumba ve arka bahçeye met· 
hali olan bir matbah, merdiven altı ve hela, birinci katta: Bir so· 
fa, üç oda, bir gusülhane, çatıkatmda: Basık tavanlı bir sofa, 
bir oda, iki çatı altı, diğer kısmın zemin katında: Altı bodrum 
olan bir oda, bir hela, binanın zemin katı pencerelerinde demir 
parmaklık, birinci kattan itibaren cephenin tamamında bir çıkması 
olan iki setli bahçesinde: Ön ve yan kısmında önü tahta perdel; 
bir kuyu, arka bahçede yan ve aı· ka deniz cihetinde duvar olup erik. 
selvi ve müteaddit zeytin ağaçları ve içinde elektrik tesisatını havi 
ve unıpm mesahası 228 m2 olup 57 m2 bina geri kalanı bahçe olan 
bahçe içinde üç katlı ahşap bir evin tamamı açık arttırmaya vaze-

dilmiş olduğundan 28 - 9 - 936 tarihine müsadif pazartesi gü::ıü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arUırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde en son arthranın te· 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edile
rek 13 - 10 - 936 tarihine müsadif Salı gi.inü saat 14 ten 16 yaka· 
dar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma be· 
deli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geribırakılır. Satış peşindir. Art-

tırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammeninin %- 7,5 nis· 
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha· 
mil bulunmaları lazımdır Hakları tapu sicilli ile sabit :ılmiyan ipo
tekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ev~ 
rakı müsbitcleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin 

zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazmdir. Aksi takdirrle 
hakları tapu sicilli ile sabit olmıya nlar satış bedelinin pay !aşmasın· 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan:dfiyeden mü 
tevcllit belediye rüsumu ve vak•f icaresi ve ZO senelik vakıf icaresi 1 

tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Dz.ha fazla malumat al · 
mak istiyenler 1 - 9 - 936 tar!h inden itibaren herkesin görebilme· 
si için dairede açık bulundurulac?. k arttırma şartnamesi ile 934/ 2413 
No. lu dosyay~ müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebile· 
cekleri ilan olunur. <.4457). 

hd;ı satın alma :-omisyonune. gel Şartnameler paras~2 olarıt.k Ank.uada malzeme dairesindeı1• 
meleri. (62) (]J'; \ Hayt!arpaşada tesellüm Vf" ıev!c şefiiğinJen dağıtılm"ktad:r. (113) 

"" .. .. 
Ordu sıhhi ih.t1y3c1 '>laı. 8 kl\ler Muhammen bedeli 29700 lir" olaıı 1350 ton s•.m'i Ponland çi• 

malzeme 24 EylCJ 936 per~embt ment<1su 21 - 8 - 1936 cum~ günü Sd&t 16,15 de kapalı z;,.rf usula 
günci saat 14,30 da açık eksi1tmt> ile A·:ıkarada idare binasar.da ~atın alm"caktır. 

ile satın i\lınacakt.r . Muhammeı Bu işe girme~ istiyenierin 222750 t;ıalık muvakkat t:eminat ile 
tuta:. 2395 lindır Şa:inames1 heı kanunun tayin ett:j: ve,iknlan resmi g 12eteı.in 7 - · 5 -- 1936 (j. 

gün komisyonumuzda görülebilir 3297 No. lu nüsh ~sında .>ltişu et m iş !>tan tafinıatı:ame Jaires1nde 
isteklilerin İSO liralık il~~ teminat alınmtş vesika ve teklifleı :ni 'lVnt gün &aat t 5, 15 e kA.dat k omisyoıı 
makbuz veya mektup1ariy)e bera reisliğ,ne vermeleri laz.mdır. 
her belli gün ve Hatte F .ndıkhdt Şartnameler 145 kuruşa An kara \'e Haydarpa1a \"eLL~[er.nde 
Komutanlık satın alma komisyo 1atdn.aktadır. (111) 
nuna gelmeleri. (63) (137) 

1 
• "'" :t- Muhammen bedeli 9975 lira olan 61 O tonu ıafi meşe, 720 toJt'I 

Otdu sıhhi ihtıyacı eılan 14 ka· çam gürgen meşe veya bunları:ı mah!utu olmak üzere ceman t330 
lem hpenciyarı malzemeı.i 24 Ey ton odun 19/ 8 /936 çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usuli i1° 
lul 936 perşembe gün:i saat 15 de Ankarada idare binasında satın aılnacakhr. 
ihalesi açık eksiltme ile yapılacak Bu İşe girmek istiyenlerin 748, 13 liralık muvakkat t~minat ile k_~· 
tır. Muhammen tutarı 2852 lira nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/ 5/ 936 G. 3297No.Iı111.15 

dır. Şartnamesi her gün komisyo• hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika "e 
numuzda görület>ilir. lsteklilerirı tekliflerini aynı gün saat 14, 15 e kadar Komisyon Reisliğine verrıı"' 
214 Hralık ilk teminat m&kbu:r: ve leri lazımdır. Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme daire· 
ya mektuplariyle beraber belli gürı sinden Haydarpafada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir~' 
ve 5aatte Fındıkltda Komutanlılı- mağaza tefliğinden, Adapazarındaistasyon şefliğinden, Balıkesirde ıf 
satıualma komisyonuna gelmeleri. letme müdürlüğünden dağıtıJmakta.d:l'. (146) ttjk 

(64) (138) " 
; ~ ~ idaremizin Nafaa romorl!Ö:-line ait kazanı 24/ 8/ 936 pazartesi gü111J 

İstanbul Komutanlı... birlikleri saat l O da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisYD' 
ihtiyacı olan 20000 koii kuru fasul· nu tarafından açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. SO 
ya ihalesi 24/ 8/ 936 pazartesi günü ~ apılaca.k tamirin tahmin bedeli 700 lira ve muvakkat teminab 52 , 

saat 16 da açık eksilbııe ile yapıl~ ştur • . •j 
caktır. Şartnamesi her ün komis- Bu iıe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıg 
vonum d ·· "l bil" Mg uhamm vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat1aı1 
J uz a goru e ır. en 

1 
k 

tutarı 3000 liradır. isteklilerin 225 lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtı ına 
1. al k 'lk . akh k tadır. . • (208) ır ı ı temınat m uz veya me • 
tuplariyle beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutan• 
hk sabnalma komisyonuna gelmele-
ri. (214) 

• ~ .lj: 

Güfhane hastahanesi ihtiyacı için 
85 kalem göz aletleri satın alınacak· 
hr. İhalesi 30 Eylw 936 çarşamba 
günü saat 14,30 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Muhammen tutan 
4031 lira 35 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda görülebi· 
lir. İsteklilerin 303 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle belli 
gün ve saatte F mdıklıdaki Komutan
lık sabnalılıa komisyonuna gelmele• 
n. (218) 

Gülhane hastahanesi ihtiyacı 
olan 80 kalem hariciye laboratuvar· 
lan alat ve edevab satın alınacaktır. 
!halesi 30 Eylul 1936 çartamba gÜ· 

nü saat 14 de açık eksiltme i)e yapı· 
lacaktır. Muhammen tutan 3400 li· 
ra 75 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebilir. istek· 
lilerin 255 liralık ille teminatları 
makbuz veya mektuplariyle beraber 
belli gün ve ihale saatinde F ındıkh· 
da Komutanlık satmalına komisyo-
nuna gelmeleri. (217) 

~ :(. :f. 1 
Çatalca Mst. Mv. Eratmın ihtiya·I 

cı olan on bir bin kilo sade yağma 

verilen fiat makamca pahalı görül
düğünden tekrar kapalı zarfla 25/ 
8 / 1936 salı günü saat 15,30 da iha· 
lesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 
( 8800) lira olup ilk teminatı 660 
liradır. Şartnamesi her gün görüleb:. 
lir. İsteklilerin ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle beraber belli gün 
ve ihale saatind~n en az bir saat 
evveline kııdar teklif mektuplarını 

F mdı~~lıda Komutanlık satın.alma 
kombyonuna vcrcıeleri. (215) 

Çatalca Mst. Mv. Komutanlığı 

için 100 ton leva ve 100 ton Kmp· 
le kömürü 24/ 8 / 1936 pazartesi gÜ· 

nü saat 15,30 da açık eksiltme ile 
ihalesi yapılacakbr. Muhammen tu· 
tarları Levanın 1500 Kmplenin 
1700 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebilir. İstek· 
lilerin leva için 113 kmple için 128 
lira ki cem'an hepsi 241 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye. 
ninde F ındıklıchki Komutanlık sa-
tmalma komisyonuna gelmeleri. 

(216) 

lstanbul Komutanlığı birlikleri 
için 588 ton saman 24/ 3/ 936 pa
zartesi günü saat 14,30 da kapalı 

zarfla ihalesi yapılacaktrr. Muham· 
men tutan 15520 liradır. Şartname· 

si her gün komisyonumuzda görü· 
lebilir. lste!:ii'erin 1172 liralık ilk te 

minat me!dubu veya makbuzu ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde· 
)erinde vesaikle beraber ihaleden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek 
lt1plannı Fmdı'~hdaki Komutanlık 
sntınalma konı!syonuna gelmeleri. 

(210) 

İstanbul Komutanlığı motör1ü 
vasıtaları için lüzumlu olan 48205 
kilo benzin satın alınacaktır. ihalesi 
24. 18/ 936 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla yapılacaktır. Muham 
men tutan 15908 liradır. Şartname• 
si her gün komisyonumuzda görü 
lehilir. İsteklilerin 1193 liralık ilk te1· 
min'.!t makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ma2· 
delerinde yru::ılı vesa:ikle beraber iha· 
leden en az bir saat evveline kadn.r 
teklif mektuplarını Fmclıklıdaki Ko
mutanlık satmalma komsiyonuna 
vermeleri. ( 213) 

Komutanbk birlikleri ihtiyacı o-

lan 2135 ton levamarin kömürÜJ1i.İı1 ~Ilı 
25/ 8/ 1936 salı günü saat 15 de "il' 
pah zarfla ihalesi yapılacakbr. J\fıl' 
hammen tutan 28288 lira 75 kurtJf 
tur. llk teminab 2121 lira 66 kutO'' 
tur. Şartname ve evsafı her gün 1'~ 
misyonda görülebileceği gibi 14 ~~ 
kuruş mukabilinde de alınabilir. Is· 
teklilerin belli gün ve ihale saatiır' ~ 
den en az bir saat evveline kadar il"

1 
'' 

·1 o teminat mektup veya makbuzları & 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ııı~f Yeıı 
delerindeki vesaikle birlikte tekb 
mektuplar;m Fındıklıda SatınaİJ11ş 
komisyonu ba~!cenlığma vennelcrİ-

{212) _._ 
• • • 

ls~n:..ul Komutanlı;yı bu likfetİ 
t> 

hayvanatı için 802 ton kuru ot st~ 
bn alınacaktır. ihalesi 24 18 19~ 
p:ızartesi günü saat 14,45 de kııP 

ttı• 
zarfla yapıfoc:ı.ktır. Muhammen O 
tarı 28015 liradır. Şartnamesi 25 
kuruş mukabilinde verildiği gibi "r 

• -1 d · · .. 1 bil" 1 •ek 
1 

mı:;yonumuzu;:ı :ı. "O~ü e ır. !h 

lerin 2102 liralık ilk teminat ınakbt.Jı 
tı• 

veya mehtuplıırile 2~90 sayılı ka~ 
nun 2, 3üncü maddelerindeki ve~"' 
le beraber ihaled~n en az bir sat-f e~' 
\.'eline kadar teklif mektuplarını fırı' 

kC' dıklıda KomuttınM< sabnalm~ ) 
misyonuna vermeleri. ( 211 

(f 
Gülhnne hastahanesi ihtiyııcı 

lan 37 çe,it asabi 22 çeşit bakteri~~ 
loji ve 6 çeşit dahiliye laboratuva.t 'j 
n alatlan satm almacakhr. thıJeBt 
30 Eylul 1936 çarşamba güni.i şŞ;. 
15 de açık eksiltme ile yapılata~tt· 
Muhammen tutan 850 liradir· ;>P'Jş 
namesi her gün komisyonuJJJııı 
görüleb'.lir. . t 

isteklilerin 64 liralık ilk teııı~, 
makbuz veya mektuplariyle be~8 "O' 
belli gün ve saatte F mdddıdak• 

11
, 

mutanlık satmalma komisyot1~ 
gelmeleri. (219 
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btanbul 5 inci icra memurluP..daa 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ve tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 9510 lira kıymet 
takdir edilen Beşiktaş Atik Teıvikiye 

cedit Meşrutiyet mahallesinin atik De
re cedit Mektep sokağı eski 13 milker • 
rer yeni 1 7 numaralı apartmıan olup 
teşkilat itibarile karasimen bir koridor 
üzerine 4 kömürlilk bir meı

diven bir merdiven altı bir 
oda, bir hala, sabit kazanlı tek • 
neyi havi bir çamaıırhane vardır. Bu 
kattaki dairede bir koridor üzerine iki 
oda bir mutbak bir hali mevcuttur. Ar 
da 13 lira kira ıctirmcktedir. 

ııbul Milli Emlik Müdürlüğünden:'! 
Mub:>.mmen 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

: Y eniköy Güzelce Ali Bağlar mevkii eski 
116 mükerrer ıayılı 4454 metre 93 deıi
metre murabbaı tar lanın tamamı. 

: Yeniköy Kakavya sokağı eski 5 yeni 19 sa
yılı 74 metre 69 desimetre murabbaı ar
sanın tamamı. 

: Çadırcı Ahmet ç~lebi Balipaıa caddesi es
ki 13 yeni 13 - 15 - 17 sayılı imalathane

nin 56/ 840 payı. 
: Seferikoz Fener caddesi yeni 128 - 132 ta

yılı kahvehane ve odaların 57 / 96 hiueıile 
bir evin tamamı. 

ha.tun : Papas köprüsü sokağı eski 3 - 5 - 7 - 18 
20 _ 24 - 26 tapu kaydına göre . 32 yeni 3 
ili 19 sayılı ahpp evleri müttemil 2263 
metre murabbaında bostanın tamamı. 

Haremeyn sokağı e!ki 45 yeni 35 sayılı 57 
metre ve 46 desimetre murabbaı arsanın 

1/ 4 payı. 
: Yedinci ıokağı eski 23 yeni 21 sayılı 171 

metre 23 desimetre murabbaı 
4/ 6 payı. 

arsanın 

hatun: Mahalleti Fesliğen sokağı yeni 41 - 43 sa
yılı 33 metre 32 desimetre murabbaı ana
nın tamamı. 

: Mahalles~ Papas oğlu ve Erik sokağı eıki 
12 yeni 12/ 4 sayılı tapudn Papas sokağın
da bir ev ve mahallen iki evin te.mamı. 

: Birinci kısım Baruthane caddesi eski 135 
mükerrer saydı 206 metre 86 desimetre 
murabbaı ananın tamamı. 
Birinci kısmı Baruthane caddesi eski j9 
ıayılı 57 metre ve 4s desimetre murabbaı 

..asanın tamamı. 

: Emincamii mahallesi Samancı sokağı eıki 
14 yeni 36 sayılı evin 1875/ 2400 hiuesi. 

: Yalı mahallesi Balıkpazan caddesi yeni 55 
sayılı dükki.nm 5760/ 11520 hi11esi. 

: Cafer ağa mahallesi Kuşdili caddesi eski 
1 yeni 103 - 103/1 sayılı bostanın 1/4 pa
yı. 

: Yenişehir mahallesi Dereboyu caddai ea
ki 83 yeni 81 sayılı dükkanın tamamı. 

Mahallesi Kamavula sokağı eski 41 yeni 
59 sayılı dükkanın 90/ 120 hissesi. 

: Korenti ıokağı eıki 3o yeni 26 sayılı arta· 
nın tamamı. 

: Direkçi başı sokağı eski 37 • 39 yeni 45 sa
yılı hanenin tamamı. 

: ikinci kısım Çifte Cevizler sokağı eski 6 
sayılı 84 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Pata : Sahaf Maslahattin mahallesi Cin deresi ıo
kağı eski 4 yeni 17 ili 25 sayılı bostanın 
120 - 360 hi11esi. 

: Umraniye mahallesi Bademli bahçe mev
kiinde Dıt bostan sokağı eski 3 - 4 •. 5 . 6 
6 ıayıb kötk ve ahır ile tarlanın 5 64 pa· 
yı .. 
Divanyolu caddesi Yeni 67 _ 67 / 1 sayılı ev 
ve deponun 119/ 720 payı. 

: Divanyolu caddesi Yeni 69 - 71 sayılı dük. 
kin ve furunun 1/3 hissesi. 

: Kilise ıokağı eski 1 7 _ 19 yeni 9 - 11 ıa· 
yılı ev ve dükkanın 1/ 8 payı. 

: Çirağı Ha.san Samancı odaları eski 77 yeni 
57 sayılı 80 metre 44 deıimetre murab
baı arsanın tamamı. 

Tat merdiven sokağı eski 7 yeni 2 sayılı 
evin 4/ 25 payı. 

Palaa ve Yağhane sokağı eski 13 ,Yeni 103 - 6 
sayılı evin 8/ 10 hissesi. 

: Hacı Bali.f sokağı eski 21 mükerrer sayılı 
287 metre ve 30 desimetre murabbaı ar-
sanın tamam. 

Süruru mahallesi Adalar ıokağı eski 19 . 19 
mükerrer saydı 96 metre murabbaı arsa
nm tamamı. 
Manasbr caddesi eski 10 mükerrer snyıh 
894 metre 22 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 

: Saraylar caddesi eski 19 mükerrer sayılı 
~ 267 metre murabbaı ananın tamamı. 

illi t Kilise ıokağı eski 75 yeni 51 ıayılı evin 1/ 2 
\.._a payı. 
'"iti, : Portokal arkası ıokağı eski 21 yeni 27 evin 

t...,. tamamı. 
~ : lcadiye ft Anamaçi sokağında eıki 73 

75 _ 75 mükerrer yeni 51 - 2 • 4 tayıb ild 
dükkan ve bir evin 9/72 payı. 

kıymet 

Lira K. 

40 00 

30 00 

300 00 

2865 00 

1200 00 

Kıymeti 

Muhammenui 
Lira K. 
112 68 

~·s 73 

360 58 

&2 79 

Teminatı 

Muoakkataa 
Lira K. 

8 46 

6 91 

Osküdarda Selman ağa Atlamata· 
·ıı S 24 s&yılı dül•kinın 1/ 2 hi11e-
ıi. 
Oaküdarda Atik Valide ç.&vu, de· 
resi :ıokağı eski 73 yeni 79 ıayılı 
içinde havuzu C"1?rı müsmires; 
bulunan bostanın 45/ 480 hisse. 

' 27 05 Kadıköy Osmanftğa Scğiit)ü çeşme 

ve Kuyu S. 300, 302, 4. 6 sayılı maa 
dükt~in ev ve 2 a"!anı::? 1/2 hhse. 

48 96 Anadolhisarı yeı:i Körfez eski Hi 
sar ~ad3esinde eJki 36 yeni 21 / 1 
23/t 23/ 2 sayılı içinde ıuyu bu 
lunan Murat B. yalısı Jemekle bf!l• 
li yalının ve dağ mahallinin 5/30 
hine-si. 

Yukarda me\'lti ve cinı ve kıymetl1;ri ya~ılı mahlul yerler 31 gür 
müdc!etle açık arttırm•ya çıkanlmııtı~. ihaleleri 31 - 8 - 93( pa 

14 25 zarteai günü aaat 15 de: K•dıköyün de Vakıflar müdürlüğünde yanıla 
caktır lsteklilerir. mü•ac.atları. (99) 

68 sol ........................... ._ ... , ____________ --= 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

66 64 
Satın alma komisyonu llAnları 

250 

155 

20 kalem • 
resım malzemesi 

00 1'ahmin edilen bede& ( 3200) lira olan yukanda miktan ve cinai yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Sahn•lma komisyonunca 
28 Aimtoa 936 tarihinde cuma günü ... t 14 de açık eksiltme, ile ihale 

l 5 edilecektir. Şartname parua olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (240) lira Te kanunun 2 ve 3 maddelerindeki va.-
ilde mezkUr IÜD Te saatte komisyona müncaadkı. (97) 

Zemin kat: Demir camlı kapıdan 

girildikten sonra bir kaç ayak basamak 
merdivenle bu kata çıkılır, camakanla 
bölünmüş samanlık üzerinden birind 
daireye girilir. 

Birinc.i daire: Camlı kapılarile bö • 
lilnmüş bir koridor üzerine 4 oda bir 
mutbak bir hala bir banyo vardır. 30 li
ra kira getirmektedir. 

2 inci kat: Bir antre bir koridor il• 
zerine 5 oda, bir hal!, bir banyo bir 
mutbak mevcuttur. 

3 üncü kat: İkinci dairenin ayni • 
dir. 32 lira kira getirmektedir. 

4 üncü kat: İkinci ve 3 üncüniln 
aynıdır. Ayda •33• lira kira ıetirmekte
dir. Yeni olan bu bina artırmaya çıka • 
nlmış olup 16-8-936 &ününden iti • 
haren ıartnameıi herkesin görebilmesi 
için daire divanhanesine asılacak ve 7-
9-936 tarihine mUaadif pazartesi ıü • 
nü saat 14 den 16 ya kadar bqinci icra 
memurluğunda ıatılacaktır. Arttırmaya 

iştirak i5in yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır, arttırma bedeli muham • 
men kıymetin yüzde yetmif beıini bul
duğu takdirde ihale yapılacaktır. Abl 
halde on bet gün daha temdit edilerek 
23-2-93& tarihine mtlaadif çarpmba 
gUnil ayni saatte yine muhammen kıy • 

100 - 200 ton mutahhar k metin yüzde yetmiı betini bulduğu pam U takdirde aatılacaktır. Bulmadıtı takdir-

65 143 

558 34 Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda miktan ve cinai yazılı de 2280 numaralı kanuna göre betse• 
ne tecil edilecektir. 2004 numaralı icra 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlağü S.tmalma komisyonunca ve iflb kanununun 126 ncr maddesine 
400 OO 25 EylUI 936 tarihinde cuma gun" ü Mat 15 ele '--11 zarf ile ihale ecliJe. -.- tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla di • 

cektir. Şartname "Dört., lira "50,, kmut mukabi.lincle komisyondan ve- fer allkadarlarm ve irtifak hakkı 1a • 

rilir. TJiiplerin muvakkat teminat olan 5750 lirayı havi teklif mektupla- hiplerinin dahi itbu gayri menkuldeki 
2700 00 nnı ınezkllr günde aaat 14 e kadar komiaybna venneleri ve kendilerinin haklarını ve hususile faiz ve masrafa 

400 
eli ~ n~ P.9'Pl'A\ ı, 3 ~delerindeki veaailde mezkiir P.n ve dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 

00 aatte komia,.ona müracaatlan. ( 145) ~ ıUn içinde icra dairesine bildir • 

432 00 Amavutköy: Dere ıokağı eski 58 yeni 54 sayılı evin 
2/3 payı. 

69 4'~ Amavutköy: Yeni mahalle ıokal1 yeni 45 sayılı 41 met-
re 27 desimetre murabbaı anaıun tam•mı. 

960 00 Arnavutköy: Dere ıokaiı eski 22 yeni 15 ıayılı evin 19/ 40 
payı. 

294 00 Burgazada : Hacı balat ıokağı eıki 21 mükerre sayılı 64 
metre ve 94 desimetre murabbaı arsanın 

211 34 Kınabada 

Kına he.da 

101 57 Çengelköy 

892 50 Kmalıada 

1840 00 

75 

32 

128 

360 

237 

2~0 

8~4 

160 

Kınaltada 
00 

Kınalıada 
l'l 

Kınalıada 
00 

Feriköy 
00 

Burıazada 
30 

Kandilli 
00 

Çencelköy 

22 
Fatih 

20 

tamamL 
: Livadya ıokağı eski2/15 sayılı 405 metre 
murabbaı arsanın tamamı. 

Narlıyan sokağı eski 60 sayılı 57 metre ve 
45 desimetre murabbaı ananm tamamı. 

: Suyolu ıokafı eski 13 mükerrer ıayılı 790 
metre murabblu arsanın tama:ııı. 

: Aziziye LiYadyayi cedit eski 1/ 54 . 56 sa
yılı 676 metre 25 deıimetre murabbaı ar
sanın tamamı. 

: Aziziye Livadyayi cedit sokağı eski 11 / 55 
sayılı 100 metre ve 50 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Kılıçcı caddeıi eaki 28 ıayılı 740 metre 
murabbl'.ı ar1&111n tamamı. 

: Kılıçc caddesi eaki 30 sayılı 1800 metre 
murabbaı artanın tamamı. 

: Birinci kııım Doci sokağı eski 80 sayılı 
258 metre 57 desimetre murabbaı anamn 
tamamı. 

J<ızıltoprak ıokaiı ealci 1 • 11 . 13 ıayılr 
459 metre ve 68 de1imetre murabbaı ar· 
ıanın tamamı. 

Y e:ıi mahalle MekteP sokağında eski 1 ye
ni l • 3 taydı evin tamam, 

: Suyolu sokağı etk~ 13 mükerrer sayılı 430 
metre 95 desimetre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

: Dülgerıade mahallesi Çamaşirh:\ne sokağı 
esiri 1 sayılı ananın tamamı. 

Kadıköy : Osman aia Söiütlü çetme 90kağı eski 1 

meleri lizrmdır. Aksi halde haklan ta• 
pu sicilli ile sabit olmadıkça ntı1 be • 

60 00 delinin paylaımasmdan hariç kalırlar. 
Daha fazla matilmat almak lstiyenlerin 
93411317 numaralı dosya ile memuriye-

35 00 tfmize mOntcaatlan iltn olunur. 

95 00 KIRALIK KAGiR EV VE DUKKAN 

47 46 

Beşiktaıta ikinci Abdillhamlt vakfı 
akarlanndan 5, 15, 21, 29, 30, 30 m, 45 
numaralı evlerle 15, 20 numarab dük • 
kanlar pazarlıkla kiraya verilecegindea 

283 
isteklilerin ağustosun 7 inci cuma gilnl 

50 saat on üçe kadar mezkitr yerde 54 nu
marada miltevelli kaymakamlığına ft 

saat on Uçten on bete kadar Beyoflun
da Telgraf sokağında Beyoğlu vakıflar 

40 22 

395 00 direktörlilfU komisyonuna müracaat et-
meleri. (V. No. 17579) 

KAYIP ARANIYOR 
304 32 Kastamonuda Kavukçu oğulların • 

dan Hacı Abdullah oflu tbrahimin oğ • 
lu Sadık ismini hatırlıyamadığı teyse 
zadesini aramaktadır. 40 20 

222 

Ya kendisinin veyahut kendisini W
OO !enlerin iatanbulda Taksimde Y cnite • 

bir Gölbatı sokağında 28 numarada & 
Sadığa insan'1et namına bildirmeleri 

630 00 rica olunur. 

129 

229 

Kadıköy ikiaci .uDı bukak hÜİnl • 
40 lijindcn: 

Kadıkpyiinde Yeldeğirmcni Yetil • 
ay sokağında: 27 numaralı evde oturua 
Fevziyenin yanmda bulunan Neriman 

CJ4 kızı ve Fevziyenin torunu küçük Gölr 
ne 29- 7- 1936 tarihinde vasi tayin O" 

lunduğu ilAn olunur. <198) 800 00 

323 94 

563 

Kadıköy ikinci ...ıh hukuk bilrimll.. 
ğinden: 

Kadıköyilnde Cafer ağa mahalleaiır 
de Mühürdarda Damga sokağmda 4 ca-

75 00 yeni 30 saydı dükkinın 5 32 payı. 312 50 

10 ki 18 yeni numaralı nde mukim iken 
2- 4- 936 tarihinde ölen ve mahkeme
ce tereekılnln tasfiyesine kanr verilen 
Yorgi Kaluyaniden alacak ve borç ld • 
diaamda bulunanların tarihi illndaa i
tibaren bir ay içinde ve veraset iddia
sırda bulunanların da Uç ay zarfmda 
hlkimliğlmize pıilracaat etmeleri ll1n 

350 
Yukarıda yazılı mallar 14 - 8- 936 cuma ıünü saat 14 de pe 

00 tin para ve açık artbrma ile satılacaktır. Sahı bedeline iıtikrazı da 
hili ve % de bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur ıteklilf' 
rin % de yedi buçuk pey akçeleriDİ vakti muayyeninden eyYeJ y~ 

88 brmalan. (F) (82) lunur. (199) 



• 
KAPALI ZARF USULILE 

• • 
EKSiLTME iLANI 

SUMER B_ANK ... ~. 

UMUMi MÜlll.JRLUGUNDEN: 
1 - Gününd(; iha!e:;; yapılamayan Zafranbolu c.ivarı.nda, 

Kara.bükde lmrubc.ak demir fabrikasır.t' ait ikamet~ıihlarm tt:.• · 
melleri vahidi fiyat uasiyle ve temelden yukarı kısıwlr..r t.o;.tan 
götüra olarak eksıltnıeye .;ıkarıtmıştır. Tahmin ed.len bedeli 
164840,59 (yüz altmış dört bin sekiz yüz ktrk, 59/ 00) liradır. 

2- Bu işe a il eks!ltn:e evrakı ~unlardır: 
a} Eksiltme ;aı tnam€si 
b) Mukavele ?rojes' 
c ) Fenni ~artua.me 
d) Fiyat cetve-li, keş;f hülasaları 
e ) Hususi şartname 
f) Projeler. 
lıteyerıler bu evrakı S.25 1ira mukabilinde AnkaC'r.da z; .. aa• 

Bankası binasınd.:lki Sümer Bank muamelat müdür!~ğünden a · 
la bilirler. 

3 - Eksiltme 17 Ağı· stos 936 pazartesi günü s:ıat 16 da 
Anka;:ada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merke~İnlleki 
komisyondı:. yapıbcaktır. 

4 - Eksiltme kapat zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - lıteklile:il! 9.49; - iira muv~.J.dcat teminat vermes; la

zrırıtln. Bundan ba~ka eksiltmeye girecekler ihale günür.den üç 
gün C\ veline kadar bank<. ya bu işi baıambileceklerini is bat ~de 
cek evrak göstererek bir ~hliyet veıikas& alacak ve l:u vesikayı 

teklif mektuplarına 25 kunışluk pulla beraber leffedecelde r 
c1ir. 

Posta ile gör.derilecek teklif mektuplarının nihayet iha
le saatinden bir saat evveline kadar gc:lmiı ve zarfın kanuni 
}ekil.:le kapadılmıt bulunması şarttır. 

M. M. V ekiletinden: 
Gedikli erba~ huırla.ma mek teple:ine talebe alınıyo!. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaı ha.zırlama mektep 

lerinin ihzari sıuıflıuına 3 ıınıfh ve gedikl! orta kısmın 6. sımflarına da 

Afyon Y etişti~icilerin 
Nazarı Dikkatine 

Uyuşturucu Maddeler inhisarındar; 
Afyon yetiştlricilerln menfaatlerini göz önünde tutan fd8"' 

remiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vasıtasile 
~: doğrudan doğruya müstahsllden alacaktır. 
__ Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar ahm merkezi itli"' 
t=~ haz edildiğ;nden af yon yetiştiricilerin kendilerine en yakıfl 
~~ olan mezkôr şehir \'e liasabalardaki Ziraat Hanl\ası şube veY8 
t-: sandıklarına müra(~aatla icabeden tefsllAtı almaları lüzurııtJ 
Ea ehemmiyetle ilan olunur. 

1 Alım merkezleri; - Amasya, (Akşehir - Ilgın) Afyonk8" 
11 rahisor, Aydın, Balıkesir, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), GiJ"' 
ı:L•-

~ DJüşhacıköy, Konya, Kütahya, (Isparta - Burdur) Malaty84 

;; Tokat, Zile. (177) 

~lllil ~nıı ,ı~ıınmımı~ ıllillıı mmunııııınlllllllll~~ı~mnıııııı ~ı~mırımııı'~Wııım~ınıııııooı~ırnooıijmııımıınııııııııramıımınım~ımıı~u11rıın11ı~ımnıınııımı1111mıu1" 
lstanbul Jandarma satınalma komisyonundan: .. 
i - Jandarma dikim evi ıçin satın alınacak olat. ve a~ağıda mikdar, ~ahmiu bedelleri ve :ik gıı 

meler~ yazılı hulur:.'ln •ltı l.alem malzeme açık eksiltm'!ye kcımılmustur. 
2 - Eksiltmt> 20/ 8 1936 perşembe &ı.at on beşte Gedikr-aşada janaarm!' dikimevi binasındal:i 1'0 

yonumuzda yapıla~akl•.t . Şart kağıdı her gün komisyonumuLda görülebilir. . . 
S - Eksiltmeye koı.ulan malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi, bir veya b!tkaç k~ leJl'1t 

ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 
4 - isteklilerin eks;!tecekleri kalemlere ait ilk tem!nat vezne makbuzu veya banka lı..d;ı fet 

tubiy:e kanunde. yazılı .!a:ı belgeleri de beraber belli gün ve $aatte komisy.:mumuza gelmf:le.-i. {95) 

Malzeme ismi Mikaarı ôlçü.sii Beht>rine tah. Tutarı ilk gi.ivefl .. 
Orh mat halkalı düğme 126882 Aded 0.7C 888,17 66,6~ 
Küçük mat halkalı düğmt: 29932 ,, O 60 179,59 13 5' 
Küçiik kopça 41460 Çift 0

1

20 b2,92 6.Z~ 
Çinko düğme 306273 Aded o; 13 3~8, 15 30 ()!I 
Pantcılon tokan 33914 ,, 0,60 203.48 t5 3~ 
Silindirlenmiş kaf.&aviçe. 520 Metre 30,00 156,00 ı ı . 7° 

1908,31 

5 ıınıflı köy ilk n•ektep mezunları alınacaktır. H B • · v • 

2-Bu mektr.pler yatılı ve paraıızdır. Mektebe girit ıartlar\ as Ankara Numune astan esi aştabıplıgınden: 1. 
kertik ıube başkanlarından öğreni lebiliı. . A • • • • • • • • at ti' 

3 y k d k . ti ta d' )k' b l • t ki' l Hastahanenın 936 m::ılı yılına aıt nııktar, cıns ve tahmul fıyatıyle ek:nltmenın şeklt ve mu"akk &" 
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d0 akn mina~ı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi m~ızeme 31 Temmu'? 936 tarihinden 15 Ağustos 936 ta .. ih: ııe k~ 

oyu çocu arının en eeç y u tarı ıne a aı mensı:p o u .. .. d ~ k · ı k 
! k ıik b ı · .. · akı l I on he~ gun mud e .. le e ' ! : tmeye onuımuştur. _.ı 
arı a:ı er ıu e etıne mt.ı.racaat etmıı ve evr nı tamam t.mış o • . . 
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l IA d (136) (43.ıg) Şartname ve l;steleri Ankara Nümune hastahauesı ba~tcıbıb .1gınden v::; stanbulda S!hhat H' Ç:'. ' 
ma arr azmı ır. · "" muavenet müdurJ.iğün-le görebilirler. Eksiltme 15 Ağustos 936 cumartesi ffl!nü saat 10 da Ankara Nı.:11' 
il ı .. ne h.ıstahanesind~ yap:lac llktr:-. ( 

Inhl. sar] ar Um' um 1 Dikkat: Muvakkat teminatı ~ara ularal.t alınmaz. Para.~vermek istiycnler bir gün evvel hastahJJ1 
ye m üracaat ederek paralarım malıye veznesıne yatt, maları ıazımdır. (lG~) 

' MÜdÜrlÜg..., Ünden: Lira Kr. .Miktarı · Muv~~'::'~:~inaı. c:rsi Eksiltme şekli 

6000.00 238 Kalem 450.00 Ecza': tıl: biye Kapalı zu f 
idaremiz mülhakatında açık ve açılacak ola.-: me!:lurriyetlere 

imtihanla memur alınacaktır. imtihan lstanbuLia ve 12 - 8 -
936 çarıamha günü saat 13 de Sirkecide lnhisar~at ır.'!murin kur
ıu biııasında yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenle!'in aşağıda· 
ki evsaf ve ıeraiti haiz olmaları gerektir. 

750.00 7 ., 56.25 Lastik nı3.lzeme Pazarlıkla 
600.00 5 ,, 45.00 f(" atki!t ,, 
soo.oo ~ 5 ,, 37.50 İpek iplik ,, 
450.00 3 ,, 33. 75 Loko?last ,, 

1 -Laakal orta mektep tahsilini h1tirmiı olmak, 
2 - Askerliğini ''fili veya kın hizmetli,, bitimı!ı o?mak ve· 

ya müeccel bulunmak, 
3 - 21 yaıından aıağı ve 35 ya§ından yukan olmamak 
4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeııj ve .1kli anzala• 

ra müptela olmamak, 

S - iyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhiı bir 
cürl\m veya alel'itlak ağır hapis V<!~a o derece ·.ezayL n.listeızim 
bir fiil ile mahkfun olmamak, 

"Bu beı maddedeki §artların muhakkak tevsiki eıer ::ktir,, 
imtihan mevzuu ıunlardır: 

1 - Hesap, hendese "Hesap: Adadı müı ekkebe, tabimi 
gurama, halita, tenasüp,, faiz, iskonto,, "Hende3e: Sc:.tıhlar, ha· 
cimler,, 

2 - Muhasebe "Usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumi ve Tfü·kiye,, 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre,, 
İmtihana girmek istiyenlerin şimdiden bir ~i!ek<;e i!e ve ev 

rakı mlisbiteleriyle idaremiz memurin şubesine müracaatları Han 
olunur. ( 4379) 

fHTAR: İmtihan günü vaki oJecak müracaı\ tlar kabul ~dil · 
mez. 

Kiralık Emlak 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğün· 

den: 

Mütevellisi taraf mdan idare edilen 
Meryem ana kilisesi vakfından Be
yoğlunda Karnavula sokağında 16, 
18 numaralı ev 30 Mayıs 937 souna 
kadar kiraya verilmek üzere 6/ 8/ 936 
gününden itibaren bir ay müddetle 

pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin her 
ı 

gün Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü 
Mülhaka kalemine gelmeleri. 

"4454 
" 

i L.AN 
Kızılay cemiyeti Kadıköy kaza şu

bemden: 
Kızılay Kadıköy kaza şubesinin 15 

aC·!stos 1936 cumartesi günü akşamı 

( pazıır gecesi) Suadiye plaj gazıno -
sunda vereceğ i aile müsameresi, mev . 
simin en parlak, en neş'eli eğlencesi o
· .,caktır. Pek maruf ecnebi artistler ta-

•••••••ı ~ rafından numaralar yapılacak, diğer 
muhtelif eğlencelerle hazirun üzerinde 

J 

silinmez bir intiba bırakacaktır. Tram -
vaylar sabaha kadar işletilecektir. Ka -

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ pda bild kesilm~~e~nden, muhte -
• v rem azanın Kızılay şubelerine müracaat-

Hacı Osman - Trabya beton yolunda katranlı amelıye yapılacagından la, daha evvelden namlarına hazırlan -
12/ 8/ 936 çarıamba gününden itibaren bir hafta müddetle mürur ve ublJoo l mrş davet mektuplarile biletl erini alma-
ra kaP.alı bulunduğu ilan olunur. B. (220~ lan ehemmiyetle arzedilir, 

Jandarma genel komutanlığı , 
Ankara satınalma komisyonunda11' 

lı~ 
1 - Erat ıçhı (3!l400) metre kaupt!uk, (19200) n\etre k•t ,ı 

biselik kumaı aşağıda ya.zdı gün ve saatte kapalı zarfla satııt 

caktır. (6 
4ı! - Kaputluğa (99120) nra kıymet biçilmiş, ilk teminatı 1'1' 

lira, ~artname bedeH ( 490) kuruş kışlık için de ( 50880) liı" tıJf 
biçilmif, ilk teminatı (3794) Hra, şartname bedeli (255) )'1J 

Şart:ıame komisyondan alınabilir . f'1 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve ıartnamede e 
vesikhlar içinde bulunacak mektup larmı eksiltmeder. bir sa!ıt 
komisyona vermiş olmSJ.ları. ( 50) l· 

Kaputluk kiımaş. 13 - 8 - 1936 perşembe günii s&al 1 
Kışlık kumaş. 14 - 8 - - 193~ cuma günü saat 11. _/ 

Kırıkkalede 6 adet anbar fie 

aft~lye inşası /'~ 
Keşif bedeli (66485) lira olan yukarıda yazıh inşaat ;\ıJ<e 

1 
l~ 

rikalar Umum MüdürHiği~ satın alma k\lmisyonunca 25 Ağ~•';tt 
tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zart ile ihale edilecektır 1,tif 
me (üç) lira (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir· Jif 
rin muvakat temi:'lat olan ( 4574) lira (25 ) (kuru§U havi te~ fe ıı' 
luplaı mı mezkur ~ünde saat 14 e kada komisyona verın~ht•' fi 
cHlerinin da) 249(1 numaıalı kanunun :• ve 3 maddt.leri.ode 

. ' .. t k . .. J (""~> vesati<le muayyen gun t1e ııaa t" omısyona muracaat i'\TJ. ,., ·..ı 
e"'~f~ 

Sahibi: ASIM US - YAKIT Matbaası Ne§riyat Direktörü: Refik A· S 


