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ıtaıraaıar bir' lıpaaroı 
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>fatlrilU .;pu,ler laı/~ evltlr 1 · A lıtil.ine ko•-1~ 

Son Kristof ~olomb da kurşuna. dizildi! 

Yehi bi 1 • ·ı 
müstemlekesi mi 

~ugosl~r.a Jntıb!lf!:ı - ...,_ ~ --
Eski aguza~da 

Çek Cumharı;m.ın,-sııırımi•rı 
doatlaıımız var,. 190,. :-~.-.-. .... IMlelilta 

Ulcragna oe Siher
gagı iatemigormuı 

Bertin, 20 (A.A.) - Dnb. Ajan8ı, 
Httıer'ln Nttrenberg nuttmıun gllJ& 
Almanyamn UkraJD&, Ural Ye 8fber.. 
yayı istediği tanmıd& teaftrlıd llcldet· 
le )rot.elto e4erek &Jor 1d: 

BltUır aaıalr BolfeYllt •• .-,...ı 
_,.uat ek6nolnl Njtmlelt lrumda 
bir •• ,_ yapmd lı!Jtemfttlt, 
Diler'~ Nlrelıbergde ~ 

.. BolllVUS aleJ'taı ımtuklaı'ı .... 
Dll8)'& UI SoQ'ltler .&rMlldllı:l ·nor
...ı m~awatta ~lltlkllk ~hiç 
bir fW hareketle tezalıUr qeDıJeµr. 

Y ananistanda 

Kll .. r Bakaalıtıma i'ra .. clakf 
Ttlrk talebe •IUe.&tifl il. Reşad Şem
aeüln tlla .hkara;ya ıftmJftir. 

•ıai~• (H-.a> -uıuıa.,... 
at!f~ .. .,.._, lrtint••••un .... ı>MIMllal*H ~lW,JWIMladMiı3' •9111ıı1t11 MJll!ice DllMJVlllJr·IDllll 
dintlıte Çekoelovak eu-ttttlıtit B. 
Denet. söylecUti bir natakta tl1Je 
demlıtir: 

"Harpten korkma,.,_ lla tlll1' 
beraber ktba lp&Di ol•;:,,~
mlzdea vele lair lffl -
eap edene tek kiti 11aı .. ~,. ka-
dar IMJNllJIMll-

in-
·~lil'W9•ft. san Ba-

Küçük anlaşma 
ve Fransa 

plf idB • u Uflcillfin 
veliaht Pauı bulwcztaı. 

aaA Mlinv.LtJdll 8AıfV.lla 
MEKTUIHI 

Atina 2 (A.A.) - Atina ajanu Wl· 
~ti 

OauteieJ'. bir ....... 1*aftftdan 
hı1'Mlra-.11aderilea bir---. ut . 
rediyorlar. ıııeırtepli 1ıa mebabunda 
b~t tua(mdan ı.veuW t4ilma fi • 
nanaa1 bJJanma ftlne :vardım olarak 
m~ut bir dolanıu baplaı.qa ıBnder· 
mektedlt. Bat~ k111cll el )'Uıll lJe 
cnap nmü'ftir. Oueteler blı hareketin 
Me~ hOlrilmetinhı u1ua taratindan 
fle b&r lnlft •e .,.gt ne takfp fdn • 
mekte oldufunu ga.terdiğine cle1il tet
ldl ettilfni ka7dedi7orlu, 

gtıa kalelli içinde yapdıjuıı ~· 
Yalall·~~
nlkin altı neli pır evvelki hayap ile 
b~ llt.1*i."1Jıdaı~ var
dır~ Bu da bu kale du,,.rlİn anamda 
,...,._. ı'**IM Mtı aullı

çu_ ofmuı o r.amaııkl aara:rlarm içbae 
4tlkk&n1ar, mağualar, kahveler, gut. 
--.16-oıar kuru1muı, buralarda 
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Yua &ıari BR1BJI 

Ljandlar ınlek 
li tutmayınca, usta 

Halle 

..,,ulu 
Diyemedi. Dedifini göyle zihninde 

Sovyet Rusyada 
Tetkik gemi ,..,.. 
muharrir ve muatlimh!., 
rimiz döndiifer 

~~Dt-19Wiiiiıö:eı.lm-... ınf'",,_~--~~~~..,cl·•ML --~~3.M!~,~ 
kurtUlaeak, fakat kendisi ffciBPOdarm 

dolu t.1llt*llrtDI batırlatua J\mdeD1.. 
ctomnel JdJI ... raJm Jaba da pne 
h&rlcl temler budlnl hl•t.ttrlr· 

BU klllle Reme mtmarllli tçtn cle
ilJ, UbWer taptılı 1çbl delil • .r.a
ııeei için gilzeldlr. Onun içüı Cart.ea 
d'arge1 bir yu melankouatne ._.... 

Kral blrtDCI earı t:anftndall nattt-
1'8 edBen ba manutar inmdU'lll llal
blnde iki mUntın hatıruml oohNh-
m. 

.-ne mdtlrtllecektl. Kadın bir bqta
--~,dalla ..... ~ 
mbnarm ac1IİlJ " ,.paım,an, meha
retilz adam cUye ~ 

Dillnl Jlll'lr gtbl llÖSfhltt ıeı11e lttL 
l!onra bdma tatlı, tatb baktı: 

"- 8u temele bu, dur dec1f •• 
Ka4rn kocumm emrine lttru et

medL Derhal ayaldarlm temele koy
du. 

Belediy 

Radyo iflnl lyt bir eetnde tamtm 
için Userine a1mJI oJaa Jfdl& büml
.......... ~olln 
ndJo hrmp fl'O~ ....... .. 
tar. Bu projqe pe ....,.._ .... 
lebtJmlw~ ........_ 
ıtlmrUbb IÜ'Jlllll t1m111 ..uwaı. 
dlr. 



-- 4-KURUN' 

Melih dün Romen 
boksörü dövdü 

T eodoresko bütün 
meydan 

boksörlere ringte 
okudu 

Dünkü bo'laJ maçın dan iki görünil§ 
Geçtin pazar gilnü Rum boksörü emda koyu renkli penyuvarı ile balko • 

Kiryako.}'.ı bayılıncaya kadar döven nun yanındaki merdivenden indi, kop. • 
Romanyalı boksör Teodoreıko dün Me- rak ringe çıktı, halkı selimladı. San • 
lihle karplaıtr. Saat on beıte milaaba • dal · · ya11 rıngın üzerindeki güneıe karıı 
kanın baflıyacağı ilin olunduğundan, ~onmuttu. Ringe çıkınca burasmı be • 
bir haftadanberi biribiTlerine meydan genmedi. Gölge bir yere çekildi. Has • 
okuyan iki bokaörUn döviltünü seyret· mınr beklemeye batladı. Melih bir til • 
mek üzere seyirciler erkenden ıtadyo- lü g 1 · d B r . . e mıyor u. undan Romanyalının 
ma gelip yerlerini almıtlardı. Ringin et- ıı;ınırlendiği anlatılıyordu. Nihayet Me-
rafmdaki dört büyük kanapenin bapn • lih de beyaz ve paltoyu andıran penyu-
da adamlar bekliyor, buralara oturmak .ı_ varı sı·r· t.ı.nu.. balko.nun altındaki kap:ı • 
.iatiyenlere : da n gorundil. Yenne geçip sandalya • 

- Efendim, burasının sahibi var, tu- sına oturdu. 
tuldu, diyorlardı. R • enıı upıan idi. Belli ki müthi§ 

Oturanlardan bazılan zorba çıkıyor, heyecan içindeydi. 
yerinden kalkmıyor, yahut da: A Ll ya& annı oynatıyor, ara sıra etra • 

- Sahipleri gelince kalkanın, diye frna bakıp tebessüm ediyordu. Roman • 
:_canizatö~ün adamlannr atlatıyorlar • yalı boksör eldivenlvi kendisi giyip iyi

Saat on Defi çeyrelC geçiyordu. Bal
Jronun yanındaki merdivenden aırtmda 
beyazlı, krrmrzılı bir penyuvar bulunaıı 
bir boksör indi. Bu ne Melibe benziyor
du, ne de Romen bokaörUne ... 

Seyirciler bunu görUnce bir ıey an· 
hyamadılana da iki elini ağzının etra -
fma huni gibi bpıyan bir cencin sesi 
:yükselince it anlatıldı: 

Melih - Teodoresko müsabakasın • 
dan evvel dört amatör çarpıp.cakmrt-·· 

Bu karann ilinr üzerine 53 kiloda 
Avadis ile tsak ringe çıktılar. Uçer da
kikadan Uç ravunt süren bu milaabaka • 
da iki amatör boksör beraber kaldılar. 

İkinci olarak 57 kiloda Yani ile mu -
vaffak dövüıtü. Bunlar da berabere kal
dılar. Uçüncü olarak 57 kiloda Hayri 
ile Ali karşılattı. Uçer dakikadan üç ra
vuntluk bu maçta Ali galip çıktı. 

Son olarak 72 kiloda Hatimle Hıriı· 
to bqıla§tr. Hrristo galip itan edildi. 
Saat on altıya doğru adliye vekili Şük
ıü Saraçoğlu ile ordu müfettitlerinden 
Orgeenral Fahrettin Altay da stadyo· 
ma gelerek ringe yakın bir yerde otur
dular. 

Saat on altı buçuğu geçiyordu. Bir 
buçuk saattenberi tecrübesizlerin maç· 
........... c-. 11kılan halk alkıı ve ıs • 
hMa gt!nftn en mftbfm maçının bir an 
evvel baıtamaıınr istiyordu. Nihayet 
uat bc§e çeyrek kala Romanyalı arka-

ce oturttuktan sonra bağlattı. Melihin 
eldivenlerini de meneceri giydirip sım
sıkı bağladı. Müsabaka hila başlamı _ 
yordu. Meğer orta hakemliğini yapa • 
cak kimse bulunamamı1 ... ~matör maç
larında yan hakemliği yapan eski, kıy -
metli boksörlerimizden Küçük Kemal 
ortadan kaybolınuı... Onu arıyorlardı. 
Kemalin brdetine, sağdaki, ıoldakilere 
soruldu. Stadyomda araıtırma yapıl -
dr. Kilçilk Kemal bulunarak ringe ge -
tirildi. Çok sinirli olduğu yüzünden 
belli olan bu ·eski boksör hakemliği bir 
türlil kabul etmek istemiyordu. Rica ve 
ısrar üzerine sırtından ceketini atıp rin
ge fırladı. 

Sandalyaama çökmüı olan Romen 
boksör yardımcısını güneıc karıı si -
per ederek bunun belindeki madalyonla 
oynuyordu. 

iki boksör hakem tarafından ortaya 
çağırıldı. Müsabakanın üçer dakikadan 
ıekiz ravunt olacağı seyircilere bildi -
rildi. Maç tam baılıyacaktı. Melihin me
neceri Romanyalının yüzüne krem sür
mesine itiraz ederek silinmesini istedi. 
Çünkü krem eldivenleri kaydmrrnıı··· 
Menecer tedarikli gelmiı olacak he • 
men cebinden ince ıünger kiğıtları çı· 
kararak bizzat Romen boksörünün yü
zünü sildiği gibi ayrıca hakem, üstelik 
boksör de kremleri sildiler. Bu iş bitin· 
ce menecer Romanyalı boksörün, diıte • 
rinin kınlmamuıru temin edecek kau -

Galatasaray Atletizm seçmeleri bitti 

Güneş Bayrak yarışında esk 
iki k lüp nihayet 

birl eşti 
GUneş ve Galatasaray klüplcrinin 

birleşmeleri etrafında bir haftadanbe
ri yapılan temaslar müsbet bir suret
te neticelenmiş, iki klilp filen birleş
miştir. 

Bundan BOl}I'a spor sahasında Ga
latasaray firması altında her iki klü
bUn sporcuları görülecek, GUneş klU
bU spor teşkilAtından çıkacaktır. Gü
ne§ klUbU bundan sonra içümat bir 
klüp haline gc~ktir. 

Futbol maçımız 
nasıl oldu 

Moskova, (Hususi) - llk maçı
mız Dinamo stadında Dinamo stad 
takımı ile oldu. Hava çok giizeldi. 
12 den itibaren stada giden bütUn 
yollar akın halinde halk kafileleri, 
otomobil, tramvay ve otobü.tôJlerle 
dolmuştu. 100 bin kişi alan stadda 
yer yoktu. Halk maçı sonuna kadar 
büyük bir alaka ve sportmenlikle ta
kip etti. 

Halk komiserleri reis muavini An
tinof, komiserler heyeti, Kızılordu 

erkanı harbiyei umumiye reisi Yego
ne, Karahan yoldaş ve difer yük
sek makam sahipleri hükdmet loca
sında yer almıştı. 

Heyet başkanı B. Cevdet Kerim de 
bu locada hükumet erkanı arasında 
bulunuyordu. Moskovadaki ecnebi 
hilk6meflel" m'lımessllerl 11milen 
mafta diler. 

Saha TUrk ve Sovyet 'bayrakları, 
ve iki memleketin dostluğunu ifade 
eder kelimeler yazılı levhalarla süs
lenmişti. 

16 da evveli TUrk takımı çıktı. 
Halkr selimlıyarak çok olkı~ landı. 
Spor teşkilatı ikinci reisi yoldaş 
Recpevin heyetimizi selamlıyarak 
bayrak ve buket verdi. Kemal Halim 
bayrak vererek nutkuna mukabele 
etti ve milli marşlar çalındı. 

Türk takımı: Oihat, HüsnU, Lüt
fi, Fikret, Hakkı, Neşet, Niyazi, 
Fuat, Gündüz, Şeref ve Eşreften 
teşkil edilmişti. 

Oyuna 16 yı 10 g~e başlandı. GU
neş aleyhimize idi. Baştan sona ka
dar çok seri ve sıkı bir oyun oldu. 
Maç sert ve favullü idi. Liitfi ilk 
15 inci dakikada sakatlandı ve birin
ci haftaymın nihayetine kadar eakat 
oynadı. Bu cereyan esnasında 16 ın
eı dakikada ilk gol oldu. 24 üncü da· 
kikada hakem, beklenmiyen bir pen
altı verdi, kurtarıldı. 

ikinci haftaym bu vaziyeti değiş
tirmeden sert ve mütekabil akınlar
la nihayetlendi. İkinci devreye ta . 
kımımız santrhafa Esadı, sağbeke 

Fazıh, sağiçe Saidi alarak çıktı. O· 
yun bu haftaymda daha sert ve sıkı 
oldu. Takımda yapılan tadilat ikin· 
ci devrede daha düzgün oynamamızı 
intaç etti. Buna rağmen ikinc: da
kikada sağiçleri 2 Jnci ve 25 inci da
kikada sağaçıkları 3 üncü, 34 üncü 
dakikada sağaçıkları oyuncularımı
zın ofsaydı hakeme göstermelerine 
rağmen 4 üncü golü yaptı. Oyunun 
son dakikaları mütC\·azin geçerek a
leyhimize 4 - O neticelendi. 

w Dinamo takımı, Sovyetlerle yap
tıgım ız temasların en güzel oyununu 
oynamıştır. 

Reşat, Hüsnü, Cihat takımın en 
muvaffak oyunculnrı idi. 

çuğun takılmasına da itirak etti. Bü • 
tün bu vaziyetlere hakikaten sinirlenen 
Teodoresko kauçuğu çıkarırsa dövüıe -
miyeccğini söyleyince menecer çarna -
lar bunu kabul etti ve müsabaka baı . 
ladı. 

rekor kırıldı 

Vatte: Rekor kıratı Gütıe§ bayrak t' ~ım.a.,, altta: !00 metre sürcıt 
• • netic~nirkms 

I.tanbu1 Atletimi .,~n ~-, ı "Incı tıaııc lü. 8.) bl, 2 ıncı.;fe 
tip ettiği atletizm seçmelerine dUn de,. (Bahriye) 62,1-10, 3 üncü Münci 
vam edilerek bitirlldl. Fener stadı bir S.) 65,5-10. 
gün evveline nazatan daha kalabalık- 800 Metro: 
tı. Diln üç adım atlama antrenörün 1 inci Galip 2,4 (Güneş), 2 inci 
arzusu Uzerine yapılmadı. cep 2,5,3-30, (GUneş),3 Uncü Me 

4X400 bayrak yangında Galip (GUneş). 

Mehmet, Recep, Melih ten mtirekkep Cirit: 
Güneş takımı 3,38,4/ 10 ile bir TUrki· 1 inci Melih 49,27 (Güneş). 2 
ye rekoru tesis etti. Şeref 42,82 (Güneş). ~ üncü Mcrk 

DUnkU yanglarda alınan teknik ne- 35,82. (GUneş). 
ticeler şunlardır: Sırıkla yüksek atlama: 

200 Metro: 1 inci Haydar 3,40 (G.S.), 
1 inci Melih (Güneş) 23, 2 inci Ve- Sadık 2,70 (Fencrbahc;c). 

dat (Bahriye) 23,2,10, 3 Uncu Nazmi 5000 Metro: 
(Bursa) 23,5-10. 1 inci Rıza Maksut 16.4.8-10 

Btırialı Nazminin yaptığı bu dere- ncş), 2 inci Teoharis 16,47,3-10 
ce yeni Bursa rekorudur. S.), 3 Uncu İshak. 

Gülle atma: .JX400 Bayrak yarışı : 
1 inci Etem (G. S.) 11,98, 2 inci Güneş birinci Fenerbahçe de i~ 

Tevfik (Bahriye) 10,80, 3 UncU Ço- el olmuştur. Bu suretle atlctleriıı ~ 
pon (Fener) 10,56. meleri yapılmış ve İstanbul şampi 

.ŞOO Mania: nası nihayetlcnmistir. /. 

Bisiklet takımımız Rus
yada birinci oldu 

Moskova, 20 (Radyo) - Ytlz kilo- ıikleti bozuldu. Peşinden gelen o 
metro bisiklet mUsabakası buciln aa. mobilden yedek bir bisiklet alarak 
at on birde Moskova - Leningrad yolu luna devam etti. Ayni zamanda bir 
üzerinde yapıldı. yet bisikletçinin de bisikleti kırıldl-

TUrk ve Sovyet bisikletçileri bilyUk O da yedek alarak devam etti. 00~ 
bi: e~erji. ile müs:9-bakaya baŞladılar. sanıncı ~ilometredcn !tibaren &,v}-e'° 
Yınnı beşınci dakıkada Türk grubun- terden bır, Türklerden Uç mUsabık 
dan Eyüp hastalanarak müsabakadan tUn enerjilerini sarfedip giderlerJ\ 
çıktı. Sovyet ve TUrk mUsabıklan yo- bilyilk bir talihsizlik eseri olarak 
rulmamak için ellinci kilometreye ka- lltm bindiği bisikletin zinciri çılt 
dar pek açılmıyorlardı. Saat on Uçe Tallt zinciri yerine koymıya çalı 
altı dakika kala birinci elli kilomet- ken Orhan da ona yardım etmek unıl' 
ro bitti. Müsabıklar gittikleri istika- dil~ geriledi. Sovyet bisiklet~i bund~ 
metin aksine dönerek llerlemiye bıı.ş- istifade ederek mesafeyi a~tı ve ft 
!adılar. Bu arada sürat hazan 60 kilo- itibarile yUz kilometrenin birincisi ~ 
metreyi buluyordu. Altmışıncı kilo· du. °' 
metrede Sovyetlerden ikisi hayli geri- Tilrk takımı, takım itibarile b=ri 
liyerek arkadaşlarına yetişemediler. Sovyet takımı i~incidir. Fert . itıb•~ 
Yetmiş beşinci kilometrede üçüncU !~ Sovyet birincı, Orhan ikincı . Tal 
Sovyet bisikletçisi de grupatn pri uçUncU, Hakkı dördUncildUr. D~ 
kaldı. Zaman, zaman Yaklaştı,_ da lerin altıya kadar olması evvelce 1'f" 
muvaffak olamadı. Bu suretle So t- rar~aştmldığından diğer iki Sovyet ~':. 

. vye beşınci ve altmcı olduJar. Derece: v 

YEKTA RAGI P öNEN 

(Devamı 1 inci Bayı/ada) 

lerden bır, Türklerden Uç bisikletçi saat 14 dakika 27 saniyed' EskrjSll 
90 ıncı kilometreye .kadar geldiler. müsabakaları geç başladı. ;~ l)cill' 
Doksanıncı kilometrede Hakkmm bi- ci futbol karşıl8.§111UI yapılacaktit• 





1 • ' Almanyanın yegane korktugu şey: Bo şevızm .• 

A /manga ancak kendi topraklarında mu~af f ak~g~tle lıarp 
e Jebilir. J'oksa 914 kuvvetlerine varabılmek ıçın dalıa 
U~ \ malan bu mesele lle <!otudur. Nereye (Üaıyo,m ı incide} lon yıla ihtiyaç var.. giderseniz gic:Unb sok ıürmeden 11.Bol· 

BUyWc harptenberi ilk defa olaralr Yazanı gevizmus" lakırdıaı hemen kulağınıza 
Almanyada umuaıı bir ~yet hlui hl· Lloyd George çalar. Almanlar Rusyad.a .on 1011eler • 
kimdir. Halk daha nq'elidir, daha mta- de 'f1lcuda getirilmiı büyük orduya kor· 
ut bir Almanya görüyonunıq. Bu u • ti, bugünkü Almaa,.aun ııftna bile dı • ku llı bakıyorlar. 
adeti Almanyanın Jıer tarafında cHr • ğildir. ao.,.t resmi matbuatı ve Kotkova 
dilm. Seyahatim eanaamda teaadllf et • nemi radyqsunck beliren -istfınat de -
tiiim ve Almanyayı Wllyaıı diler in- recede Alman aleyhtarı yuılar ve IÖ•· 
silizler de bu dcji§ildikten fevkalade ltr, Sovyet hllkrtmeti tarafından Alman 
miltehasaistider. 111& fttanı aleyhine bir plln tal."'1T e-

Bu mucizeyi bapran tek bir adam • dlldlll güphesini Almanyada yeniden u-
6r. Bu adanı doiuıta lnaanlann lideri ııtır. 

~R~•HFr. P • 9f amı ..... ~ 

iki bayatın filmi 
Anlatan: V tr 

i 
l 

• 
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l~vrupa Postası il Ayasofya müzesinde 
Faşist blokunun hedefi 

Fransaya kendi siyasetini 
kabul ettirmektir 

iki esas üzerinde tamirlere başlandı; bü-
au au• •• e· 1 

~~1:,:!_ıı::,~~uAkla 'rllrk mualk1at. tun JZ8DS eser eri müzede toplanaca 

Moakooat/4 çıkan lmeatia gazetai 
Al.nMırıı,4anu& ht1rMi oazl,,etiM dair 
ıwıları &lfUllfıllklatlır: 

Fa~t Almanya ile fatiat Japon
ya arasıncJaki Jaklafma ıaal6mdur. 
Bundu llafka ......,._ ukerlijia 
iki seneye pkvrlmunna roıonyada 
yapmış olduğu tesirle, buna gösteri
len alika auarı dikka&e ahaıuı:ı. Al
manya ile ı>ol~ •ruııula da böy
le bir anlat_.. .. mevcut olduğu ne
ticesine vardır. Diler taraftan, Al· 
manya ile IQlya aruındakl anlaşma 
da. ton dnlerde •• mesut tezahür
lerini stetermlı bulunuyor Te muh
telif devlet şeflerile Hitler arasında 
samı .. ı konu,malar oluyor. Bu se· 
rtye ilk baıbyan Macaristan naibi 
Amiral Hortf oldu. 

Almaayaıua b'1 strul faaliyetin
den bqka, İ•paayol dahili harbindto 
de oyaamağı ıasa"ur dtiii bir rol 
vardır. Ortabiı elWılarile korkuta
rak beynelmllel mahiyeti haiz her 
aetl hum faaltpMu .. baqo 
k8"lftlr w 111B1111lt 1Jtarak dhan nı-1 
hunu emniyet altına alacak her ha
rekete karşı cephe almaktır. 

Hltlerciler, İngiltere ile de anla§
ma imklnlanna bapurarak, Fran· 
saya beynelmilel siyuetlni kabul et
tf rmeğe çalışmaktadırlar. Sulh, an· 
cak Alman blokuna girenlere mevud· 
dur. 

Bugün böyle konuşan Almanya, 
sillhlanmasını, kendi tabirile "ta 
mamlayınca" acaba ne yapacak? 

lspanyol Fası korkuda .. 
Her gün 30 • 40 bin insan 

kurşuna diziliyor •• 
• 

Dally Berald gazetesinin Faatakil tekdit edea beyanaameJer sokaklarda 
lıu.swıi muhabiri, lspanyol asilerinin asılıdır. 
yaptığı zulilm ve işkencelere dair şu idamlar haldmula bJr fikir vermek 

12,M-13,06 Havadf&. 18,06-18,26 Pllkla ha 
fif mll&lk. 
AKŞAM NmfR.ttATJ: 
Saat 18,80-19,30 Çay saati. Dana ınual 

kist. 19,30- 20,00 Yusuf Ziya Demlrd tara 
fmdan: Mill": danslar. 

20.00-20,ao Türk ınuaUU heyeti tarafm 
dan Ulrkçc eserler. 20,30-21.00 SatiyeıılD 
işUrakilo türkçe eserler ve halk ııarkılan. 
21,00 21,so Pllkla aololar. 21,so-20,ao 
StUdyo orkestrası. 

ı - R. Vagner, Vorsplel ar Oper Lohen 
grin 2 - 1. Lıınncr, Die Sch!Snbnmner, Vel 
ı-.er. 3 - Bozedin, Serenade eıave, awı sutte 
CMoskva). 4 - Ponclelli, "Gicconde'' Tens 
der at&Dde. 15 - Gervele, En ıoevant. Esaulaae 
6 - Ceki llbl, Apres ane petite Cawıerte. 
7 - Ottenberchv HoftmMs l!lrulıJsangen, 
IParcalar). 8 - J. Brahas auae hengcles N. 
l. B. Vlegelled. 22,30-28,00 Ajana haberi. 

YARIN 
OOLE ?lı"EŞRtYATI: 

Saat 12,30-13,150 Pll'ıkla TUrk musikisi. 
12,50-13,05 Havadis. 13,05-13,25 Pllkla 
lıatlf müzik. 13,25-14,00 Muhtelif plG.k. neıı 
rlyatı. 

AKŞAM NEŞIUYATI: 
Saat 18,30-19,30 çay saati. Daruı mual 

kisi 19,30-20,00 Monolog ~kin teyze ta 
rafından. 20.00-20,ao Rıfat ve arkadafları 
tarafından. Türk mualldaL 

20,30-21,00 Vedia RaıaD1D lfl:Sr&ld1e Tllrk 
musUWıL 21,00--21,10 PWda llOlolar. 21,30 
-22,30 Studyo orkestrası. 
ı - Suppe'lo Madehem und ken Yamı, 

2 -1en. Strauaa. Dynaml den, Valr.er. 8 -
suuate. Spanlscher ,.... ' - Leher, Qale 
ı.utfle Vlttve. ıs - J1oreC1USı Cbor der Land 
lftte. (Pıimı tgor). e - TllCbalkoVlld Tre 
pak. Ruu. Tans. 7 - avendlen. Romanze 
poll1' vt&Jon et OrchMtre· 8 - Dvorrak, 
~ Slav (CmoD). 8 - Sclnımaa, Trau 
merle. 2280-23,00 Aj&D8 uvadlll. nıalamatı veriyor: için şunu anlatayım: 

"Şimdi General Frankonu ida- lapanyol ordusuna meDftP bir--------------. 
resi altında bulun:ın lspanyol Fası- yOlbafı olup asllere lltUaak etmek 18· M 1• h d •• Romen 

temfyen biri idam yerine götlrülmU, e 1 un 
nın her tarafında her gün adam öl ka ~- ııın ..= .. _ 

KilltUr babnJrtı eakt .-erlerin ta • 
mhiııt IOll )'IDar içinde pek fazla ehem
nılye~ vermefe •ılumftsr. MG.leler I· 
d•rttla.e yollaclılı bir iıamiınde fatan • 
bulwı tUrlQ umtltriDdtki ..ııd ... ta • 
ribf ..,... .............. tWllt edile • 
ı ek dedaal tmsürlerl ~ilı kttff :vıpd.ma. 
11111 bildlrmittlr. 

Bahnlılr bu mAa .,_,,.. ..... 
dnl de ... 11 aurette ..., ittlme,e 
karar nrmit " icap eden teclbideri al
mııtxr. Evvelki gUndenberi de Ayaıof -
ya mtlzeainin esaslı tamirine baJlanmı1-
tır. Mfheler direktörHlltl hu tarihi 1 • 
bidenin restore eaaalarma ıare ayn ay
n kısımlan Uzerinde yapılacak tamirler 
için ketifnameıile birlı1rte resimlerini 
de hanrlatmı§ bulunmaktadır. 

Şimdilik ~Uzenia t.amiıi iki Jmnıı 
üzerinden yürüyecektir: Evveli on bin 
metre murabbamdan fazla olan clıı du
var yilzlerinin en dyade garp cephesin
deki yüzU ve eald çevreleri kAmilen raı
pa edilecek, yemden harçla kapanması 
icap eden duvarlar aıvanacaktır. Ban 
ava altında kalmıt tat ıilme komiperte 
satıhları mermer kaph mahallerin eski 
ıekilleri meydana çıkanlacaktır. 

Bu sıva tamirile beraber Ayasofya 
avluhundaki birinci Mahmut devrine a
it Türk mimarisindeki DarU1aUbyan bl
naaının da (tujla, taşla muhtelit duvar 
teklini g8ıteren) esas bedenleri düzel . 
tilecek ve tat kesimleri rası:ıa ile derj 11-

nsı yapılacaktır. 

Birinci kısım tamir iti bittikten ıon
ra ikinci kısma geçilecektir. Bu kısım
da da Ayasofyanın kubbe, etek ve sa -
çak kııımlariyle birlikte clart nalnare -
r.in külAhlan ve kurıunlan vardır. naı - - v m maala1'8IDll &vr b ,_ ,.. .. .. d.. d ... 

dürmek ve işkence yapmak suretile termek tlzere - yanma setlıl)~lttir. onsorunu ov u 
korkun' bir tedhit hükiim stirtiyor. Milfreze yibbqıya &tel edeceği kovalıyor ve yetifbıce yumrufunu m -} 

Fqlst uilerln p7mne hizmet et- ll!'•da zavallı kadın, ~ IMIJunan (ö ıtlOI Şlll/Sfflllatt ~) diriyor. O W.. .._. ~ "' Jra-
1nedlklert l~la her si• 30 - 40 fuaa bir zabit snpuun berhie! atılmış Birinci raYUllt - Bilyft bir uabi- panıyor ld. .. Tdôi'eah abn lırimlln 
karpna dlsilmektedtr. ~ ul .......... '9rl hiç tereddtit yet ve heyecan l~inde katfl karpya ge- unutmuı ıol yumrufunu ara ma ya • 

Bafhea phlr olan Tetuanda hır etinekllllıl tabaneaaını çekip karlını len iki boksör de kapalı bir vaziyette pıştmyor. 

Ayaaofyanm birinci ve ikinci nar 
ttbine giren orta kapdann mihveri le 
lfİerinde ve nıimar Sinan tarafından ,.. 
pdan ild minarema taı satlblannda bi 
.., JOktar. Yahu diğer tarafta lNlu, 
ball.,. Udnel ..,.._ devrine ait mlna 
ıtnln pllratoaer talrile boz ... 
nclcl••it oJaa bul J'OfttıDa t.qJan 
bıılarü ,.ıden :raprlacalmr. Yeni 
palacak tq1ar lmtlaısh bir aarettt ~ 
neceklcrdJr. 

Ayaaofyanm ilk camie çevrildiği-. 
man yapılan tariht tuğla ıuinarnini W
lezik ıelrHnde yapılmrı yontma tat ıa. 
1111 da çrbnlarak ııva altmda a~ 
kalan kısmı raspa ıuretile meydana 
nacaktır. Meydanı çıkacak olan bu._ 
mm artistik bir gilzellili vardır. 

Yapılacak tamirlerin ardından A~ 
ıofyanın en. mühim tamiri olarak 
ökaU..ler yurdu ile (kayyuın hane) 
buıünlrU vuiyeti ıelmektedir. BUDJU 
kaldınlclıktan IOIU'a ıenit avlunun or ~ 
taamda bOyük lime feldinde lir ha 
yapılacak, Bfana mlmariline ait kıJ 
metil atltun " kitabe taflan da ~ 
boydan bo)'a Od ma tefkil edecek f8 
kilde konulacaktır. Bu it bittikten ..-. 
ra: a•lu zemini tarhlanarü: çlfeklene 
ccktlr. Abdillmedt samınmda 
Poıtanl tarafmdan yapıtımı olan •* 
duvarlan Gzerfnc!eld kötU tat Te d ... 
pannaklı1clar Jraldmlarak Ayuofya lslR.ı 
bir mUze intibamı Terccek bir 4~ 
1nf& edllecetldr. Bu arada mbe n 
luaunda bulunan ve her biri büyük 
ta mimarlanmtmı eserleri olan 
ean'ath türbelerin de aynca t:amirleriWJ 
baıbnacaktır. 

Atiaaya ıidecek 
atletlerimiz seçil 

Atinada yapılacak olan 7 inci Bal· 
kan oyunlarına iştirak edecek atıet,. trkek üniformalıdır. Evler tizeri•de VU~,lla' maça başladılar. Biribirlerinin özlerine Altıncı ravunt - Melih Romeni ine 

f:?:~il.E~~,.,~~ifte~ı~~ı~n~~a~ir.an:=~.~.lfı-......ıi'2İIİfttıP-.:"':m"'11lll!l'"'1'1!ft'1!@ifftife:t""ım~.~s~i;a,~s~o~alğee!çıpau~raracmar"Tl~vye~r~·fl'd!!t''tllllrtt'1JlllllllMl-safll'!r1"!11!1llc:f'4ilıtill~lll!llldft~ ............ ....,.~ ........ tıllll 
arıyorlar ... tık yumruğu Melih savurdu. lrft yokr Bir ara Romen halceme, Meli- 100 metre: SemJh, Vedat. 

p1a1or "" ...,....~ ·' bir » Romanyalının batına raıtJadı ve bunu bhı bqma arkadan YW'cl ....... aö,ıedi. 200 metre: Vedat, Raif. 
manlar m•at olu ı.,..,.ıı.n. kor bap, çeneye isabet edeli yumruk!ar ta- Melih daJaa _.,. dlvtJtQror. RGlllOIS .00 ..-: ıleU1I, l'ethl. 
ku ile aara.rmıı yüzleri afrllatl'yor. kip etti. Teodoreeko, Klryakoyu bayıl- toparı.m,or n ~. 800 ... : Oa1lp, ~ 

Vaziyete dair bir tek sal soraeak tan sol yuınrulunu bir tlldil lmliremi- Yedind n'ftlllt - J'udacla ...... J800 metre: ~ aıa 
Yeya eeY&p verecek olanları öllmle yor. rlnden nnihat dan Melfh yine hilcu • liOOO w lo.GOO metre: Rıa Kak· 

Buna mukabil son saniyede midesine ma ıeçtL Xroteıer karplıJdı ftliyor. Vü aut. 
flddetli bir yumruk yedL cut vücuda gelen iJd boksör midelerini 110 metre manialı: Faik, Sedat. 

Dag.., cılık Kıu·· bu·· ndekı· ikinci ravunt- Melih çok atılgan. .. nerede ise delecekler ... Melihfo mene. 400 metre manialı: Fethi, Sedat. 
tık hamlede bir kaç krote ile Ronıenl ecri boyuna kordiyal içiyor. YWmek atlama: Polat, Baydar 
iplere talrtı. Hemen geri çekilip kapa • Seldainci n IOll ravunt - Şayanı Sırıkla )'llkaek aUama: Fethi, HaJ':' 

Tenis müsabakaları neticelendi ıuyor. Kendini toparlı)'an Romen de hayreti •• yedi ravunt dayak yiyen Ro. dar. 
aldınyor ••• Fakat Melib yUzilnii, mi • men boböril burnundan foa, foı aolu • Vç adıın: Polat, Fethi. 

J rİ' deainl o kadar ,USoJ kamor Jet.. T• - yarak atılıyor., .. açıldı, hem mUtbif bir ao.ııe atma: İrfan, VeySt. 
Kupa fJB maaalga Bag Malıittin ustiindağ odoretko V11l'ICllk yer anrkeıı çenealDe, scrette. MeJlhl ııktıtınyor ve IOl yumruk Dlak "8 Yunan dbkt: Veysi, 

ta,afln -lan Ja,aıtıl'..Jı ylldlne, midesine mütemadiyen ~ruk lan çok iyi isabet ediyor. Nefesi kesilen Çekiç atma: !rtan. 
U~ Ut •' u, yiyor. ' Melila kapalı bir aurette mGdafuya ~ Clrit atma: Melih. 

Muhittin Uıttındalın koymUf oldu _

1 
Birinci TUrlr dafcıJık klübU. 

17
,s pu- Bir ara Melih mi4esine şiddetli W,lr kildi. Devreyi ıona erdirmek istiyor. met"!:.~v~ ~~.p: Raif, 

lu CeJenpop kupau tenJe mtltabüa. na, ildad J'enerbahçe lrlübU 
1415 

pu • yumruk yeyince sağlı sollu yumruk:Jar- Buna mukabil Romen bokaarU mlltcma· 
Jannm ftnalleri dün Takainıdeld dağ • van, ilçUneü Oibı .. 5 puvan, dördüncü la atıldı. Sol yumrulu TeodereakoJıun diyen yumruk sallıyor ve vuruyor... llp.= = yarqı: Melih, 
cıbJc ldilbflniln koftluında yapıldı. Ne- Tarabya. ..ı b§tnm ilAdne inerek bıçak Gong ~dı, maç bitti. Melih neı'ell 
ti el 13 ledir · gibi kesti. Xan fqkırmaya baıladı. Ro- bir aurotte yerine çekildL ROIDen bok· Bu atletlerlmlz çarşamba slllQ 

c er y • Bebek, Pika, Serve NifADta§I kort· men boksörü kanlan g8sterince Melih aöıil tatkm- Franuac:a: Dl&lly& vapuriyle Pireye mitte 
Tek Bayan: lan hlç puvan alamadılar. k Be di hareket edeeeklerdlr. 
Bayan Goredetslri, Bayan Kumey • MUla'bablardan aonra birinciliği ka yumruk yapurunıı eatf. ikinci ra - - n yor, maçı on ravunt bi1iyo- Kaftleye atletizm. fed--

roya 6-Q, ~ plip. Bayan Giadorf, neanJara ku.,.Jar, ildııcilitt kazanan • vunt hayle bitti. rum. Nuıl olur aelds ravunt... -·-.,--.. 
Bayan Eliadıi 6-1, O-O calip. , __ .1. madalv·,-- bUa• Muh"tt• .., • UçUneil rnunt - Bir dakikalı'k fa- Kendisine mukavelenin bayle oldu. kam ~ Alir l'lyuet 

Tetr Erkek• &96• ~ :1_. ·• 1 ın uı adada yttsflndekl kanları lilinen Ro - iu tiiyJtniııeı aaabileftl •• rtngten in • Balkan komlteefnda TUrk 4elese81.J 
S J Ff ; .. -1 «-- " • tUııdal tarafından alkı)lar araaında ve- manyalı bokMSr blr hamle -- ise de meden Melihe yeniden mevdan o'-...a.·. lan Burhan Felek de Atinaya lid uat a eye v- , u-u gahp. Udi ,-r- " .,.,_ ftr 
Sedat Şirinyana ıı-10, 6-3, 6-4 r • l karıılrfını hemen aldı. Teodoresko açı- Bu aefeı ravunt adedini on iki olarak la- • 

plip. 'RI l lıyor. Yumruklan 9iddctlenmeye baf • tiyor... ı:::-=.::: .. ~ •• ~.~ .. ~.-~ .. ~ ... ~.~ ... ~ ...... _ ............... ---.-~ ..... ~ 
Çift Erkek: ŞEH. il 'ZE GELENLER Iadı. Buna rajDlcn Mellbln çok gilıel Mclihin meneceri ise bokaörlln me. Dün 
Suat, Sedat, Bı1dinf, Orhanı e-o. Kral l'Uadm heımelreel prenaıea ö- ayak oyuıılan brfıltnda ppnp he .. p mar olc1uiwıu, lain alabillrle bir ay 

1-z pllp • aıer TOIU1& dllıı eehrJmir.e Plmit ve Ye tahmininde aldanıyor. Melih de-cit· içinde deniyl kablal edec.tiW IÖyl• • Tercüme Külliyatı 
Jaff,, Banblno _ Krll, tirln,ana 6-3 Perapalafa inmtttir. yl)1 samanda I- tikçe heıaph vuruyor. Geri, geri çeki - di. Bununla da hırsım yenemiyaı Jto. 100 kitap olacaktsr. 18 si çlkımq'-1 

6-1 calip. i'ak petrolleri 18pekteri Bayker de Up hasmım wcbnyor, ıonra birdenbi· men bokaaril bajrrdı: lılllnca&t mabılli: VAKiT kitap 
Muhtelit: ,ebrlmlm gelmie bulunmaktadır. re 11erliycrek nrlithff bit yumnık'yafmu - fatanbulda hancı alrJette oJuraaj!:~·~·~·=""='"= .. ;:·~· =·= .. ="~·-=.====~ 
Bayan Grodetaki, Vedat Abut, Ba· w••• il •ı ru yağcbnyor. Kropleri Teodoreskoyu olaun bUtln bolalar!erl on Dd ra'IUllt- Son 119: Romen bolmartl ~ok te 

yan Gilleri Fahriye 6-0, 6-0 pUp. TUEIAŞI TIY ATROSUNDA ft çok sarsıyor. Romcnin kap nıUthtı luk çırpıpaan çalırıJonun. a.,tmıer b1r bolaıar. Apl SUDUda 
Bayan 1'urte1i Suat, Bayan Rebia Dram Klllm kanıyor. araıındaa lanfDl bir genç rince fırlad:. nefeall ... Diln Melibten yedi ra\'\Ult 

JııJeı'ete 6-l, &-ı galip. ı. Blrinciteırin Perıembe akfamı D8rd6ncil ravunt - Melih diğer Bu tanınmıı Rum boJnarlerinden Yor - yak yemesine rapen sekizinci r 
Tek Erkek: saat ZO de ravuntlardaki ataklanna devam edi • gostu: ta açıbfı ve hamleleri bunun bir 
Suat Sedada ~ok tert bir oyundan M Ait 8 ET yor. Mideye, çeneye ~al'Jllılılı yumruk• - Ben, dedi. TeodoreskOftull daveti• dfr. Bu neı.. ve mukavemetini dt 

sonra ıncak bet sette &-ı e-4 s-ı Y•lft: W. Shıtreapeare. TGrkçesf: lar iniyor. Melihin mUthlt bir kroıeal ni kabul edi1orum n plecelc pazara •tilt profetJonel olutuna aıe4yun 
~ G-Z gali ' ' K. Şilkri Brclem Romeni sendeletti ve yere düıürdil. Ha· hazınm.... Melih lae dUn çok kıymetli amatö 

Tek BaJl.llt° FRANSIZ TiYATROSUNDA kem dörde kadar saymadan Romen ye- MeUh •llatlar aramda banyoya... bolslörilıda oldu&wıu clfterdi 
Bayan Orodetıki Bayart Gi:lılurfa Operet ICıarnI rlnden fırladı. Mukabil hücuma ge;tL derken kenc!fılnl $UkrG SaraçolJu ile yumruktan çok tiddetli ve aaraıct 

6-0, 6--J pUp. D U D A K L A R l N Saf kaşı mUteınadiyen kanadığından o general Fahrettüı Alta)' çağırtarak teb- yak oyunlan enfee, yalnm IMfn 
Çift Erkek: Yuan: Yv• Mirmde. Müzik: Mau· tarafını koruyarak atılıyor. Akan kan- rik ettiler. Sonra Teodoreako da çatmI- Efer iki rawnt daha dövtııse 
lan Wad çifti Jaffe, Banbino)'a rice Yvain. Türkçesi: Ekreın Reıit lardın Romenln yUzti görll 'kan içinde· dı. Ou da gUtal daviifttijii llylendi. ftllUn p kaybedecetf muııaaıı~ 

8-0, 6--.1 e-3 pUp. çocuk Xıamı Melih ile sanldıldan zaman kanlar Me· Teodoreako bob nıUubakalamlda Gelecek haftayı beJdlyellm. 
llahteUtı F A T M A C 1 K Uhin vtıcudunu da boyuyor. Melih a • dayak atmak olduğu sibi yemek de bu- Kll'JÜOJU bayıltan, Melilıten 
Bayan Grodetaki Vedat Çutt Ba,an Yuan:Afif Obay. Milzik:Febuıi Egf' mansız yumruklar indiriyor, Romeni ka lundufunu a8yledi. yak yiyen Teodoreako, Yorgoate n 

XurteU Suada &-O, 6-3 pllp. 1 M •-• §eden köşeye atıyor. Saat altıya aellyorclu ki ee)'irciltr paClkP 
TaJam ltlbaiiJe netlceı Betinci ravuııt - Melih aldırıyor, yavaı yavq dalıJddar. 



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YER/: 
Ydbll 1 .. 1 QbJs A7tm 

.lılemlebUmlzd• 760 ao m ı10 

Y&bGDcl )'erlere ~ m 600 UO 
Pc9ta blrllttne 1 
o'1rmlyen yerlere j 180 • 000 llO 

ı.tutıu.ı. Ankara Caddnl. ( V AKn yurda) 

ı ld&re: Hl71 
ıYuı tfler:t: ı:ı.'11 

htırat adrell: llUKUN ı.t&obul 

Telefon 

J'Qrldyen!JI ber poeta merlı:eztııde &UICUN·a abone JUl)Jr. 

ııı1111uııııııı11111ıııııı11111 ı ııırıı111111ıııııı1u11ıııııı1111111ııını11111ıııı111111111ırııııı1111uııııı1111111rıııııırıırıtıııt1ıııuınnıııııııınnııı•ıı••mtırıııırıııııııııırırrmııı11ırıımı1111ırınntıırrıırmıııı•ırt""'1t11nrtftfttı11rıı""'1hln""""'n"""'9•:ı111""'2111~,_....11ıııl91tt111ırıııııı111nıı•""''"ıııııııı111111ııııııın111ıııııı11nıııt1ıınn1111•""'"'""""" 

= = 
= ııanıa alakadar Bankalar, mues
'-=- sesat, şirketler ve lüccaranın 

Nazan Dikkatine: 
( 

' ' ~ ii =: 

KURUN ve ffr'\BER gazetelerinde nqredilecek ilanlnra ait f 
tarile aıafıda gö•terilmİftİr: ~ 

Birinci sayıfada batlık Kuru~ 500 J 
Birinci aayıfada santimi ,, 300 ~ 
ikinci sayıfadC\ santimi 100 ~ ,, -
Üçüncü ve döı rlüncü sayı falarda santimi · ,, 50 - 35 ~ 
ilin sayıfalarıoda ıanti mi ,, 30 ~ 
Resmi ilanların santimi 20 -~ 

" Kitap, kitaphCt.Jıe, mektep, gaz~te ve ~ 
hayır müeaseae~eri ilinatı santimi ,, 20 İ 
Tüccari mahiyeti haiz olmiya::ı küçük ğ 

llinlar yirmi keJimeye kadar ,, 30 ~ 
Küçük ilinlarm bet defası ,, 100 J 
Muhtaç sanatkarlar ve it arıya.nların 1 
ilinatı 10 keHn:eye kadar meccanen 00 
Devamlı yapdacak ili.nat için tenzilat 
yapılır. 

KURUN ve HABER ıazetelerile yapılacal< 
ilanlar için yalnız Ankara caddesinde 
VAKiT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine müncaat edilmelidir. Telefon: 24370 

İ:~·: !;>evlet Demıryoliarı ve Limonları işletme 
...._.d1 TT 

:-: · ~-· ": ~ . umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 29700 lira olıtn 1350 ton sun'i portlant çi 

mentoıu 1-10-1936 perıembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kuruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-
1936 G. 3297 No. lu nüshasında intiıar etmit olan talimatname 
dairesinde ahnmıı vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kada. 
komisyon reisliğine vermeleri lizı mdır. 

Şartnameler 145 kuruta An kara ve HaydarJ>&t& veznelerinde 
satılmaktadır. (1291) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıaiıda yazılı 2 gurp 
malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24 - 9 - 936 per-

tembe günü saat 1 O da Haydarpa ıada gar binası dahilindeki 1 inci 
ftletme komisyonu tarafından açık eksljtme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatlan lazım dır. 

Bu ite ait ıartnameler komisyo ndan parasız olarak dağıtılmakta
dır. 

1 - 40 adet vagon için çerçivesiz müstatil ayna 270X420, 30 a
det çerçiveli bizute ayna (480X 7 80) muhammen bedeli 173 lira 45 
kuruı ve muvakkat teminatı 13 liradır. · 

2 - 140 adet muhtelif eb'atta dubl süt beyaz cam, 155 adet ye
,il, 50 adet kızmızı dubl cam, 13 m2 kırmızı ve yeıil adi bina camı 
muhammen bedeli 1250 lira 5 kurut ve muvakkat teminatı 9375 ku-
l'Uftur. ( 1427) 

Saraçhaneb••• Horhor cadd••I 

HA YRiYE LiSESi 
Ana • ilk - Orta - LI•• • Tam devre 

Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveeeUb ve rağbetten dolayı ilk sırJflardar. iti~r<.r yabancı dil tedrie.auna yeni 
te§kilatla mühi::n bir istikamet verilmiıtır. Kızlar kıımı ayn bir dairededir. Mektebin hu11uıi otobilıleriyle n 
talebe her gün evlerind~n aldırılır. htiıenlerc tarifname gönderilir. 

... · Kayıt için her gUn saat 10 dan lfl ya kadar direktörlilğe mUracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

KURUN 
uazetenılze gönder11en yazılar, gazet• 

ye girmek lçln ise, zarfının kôıeetııe ısa· 
zeteı l<ellmeal yazılmalıdır 

·-.. ~~ .... 

• 

'Dahiliye Vekaletinden 
1 - Ankarada Y eniıehirde vilayetle? evi arkasındaki sahanın t 

viye ve tanzimi işi kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmu~lur. 

2 - İtin muhammen keıif be deli 7077 lira 89 kuruıtur. 
3 - Bu ite ait ıartname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameai. 
B - T esviyei lürabiyeye ait fenni ıartname. 
C - Keıif cetveli. 
D - Projedir. 

4 - latiyenler bu tartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ve 
let Levazım Bürosundan alabilirler. 

S - Eksiltme 28 - 9 - 936 tarihinde saat 15~30 da Vekil 
binası içinde toplanacak aalınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 ·- Muvakkat teminat 531 liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda S inci maddede yazılı ıaatt 
bir aacıt evveline kadar Dahiliye Veki!etine ıetirilcrek eksilt 
Komisyonu Reisliiine makbuı mukabilinde verilecektir. Posta • 
göndel"ilecek teklif mektupları ıen e 5 inci maddede yazılı saate k• 
Reisliğe gelmiı bulunmalan farttır. Teklif mektuplarının dıt z 
ları mühür mumu ile iyice kapalı lmıı oimaları ıarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (837) (t 199) 

.. r --Mektep kitapları ------
Mektep kitaplarınızı kolaylıkla alınak isterseniz Ankara caddesinde 

"VAKiT" Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 Tu .. rk Hava Ku•umu Karşılık ıırttyen okurlar. mektupıarma & 
1 

ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

1 Ademi iktidar 
BL<ıılmıyan yazııan RCr1 göndermekten, Büyük Piyangosu ıuyınetalz yottanmıı mektupların içine KURUN Doktoru 

konulan pııraıa:ın kaybolmasından, llAn 

Ş. d. 1 d b" I oıarak tık&IJ yaz.ııardan dolayı, dlrektor • Necaeddı"n Ata n n 
ım ıye <a ar ın erce kişiyi zengin etmiştir lllk, llstOneeoru sorgu alma.ı. sa-> u 

6 k Her gün 16.30 dan 20 ye kadar 
ıncı eşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. Giinü geçmiı ıayılar 5 kuru~tur Lalelide Tayyare apartımanlann· 

B • • k k 2 da daire 2 numara 3 de hastalan-• • • • 00 000 L• d Adre. :ıl dc~ltıtlren aboneler 2S kunıı uyu ) ramıya: e ıra ır. 1 Merler. Dl kabul eder. Cumartesi gUnleri ]4 

Bel gevşekliğine 
en temiz bir ilaç SERVOtN dir. ı11tl 
yarlara ıençlik, yorıunlara dinçlik 
rir. Tavaya posta ile ı 75 lruruf8 
derilir. Sirkeci Merkes Ecı 
Ali Rıza.' 30 000 20 000 15 000 2 O 1 den 20 ye kadar muayene parasır· 

yrıca: . ' . ' . ' 1 .o o, 10.()IJ(l liralık 1 <Jazete!R!ade tıkan ya:utarta reıılmlr.rtn dır. s h 

ikr .. iyelerle (50.000) liralık iki adet •ükifat vardır •1 liiiii1aeriiiiiiiiiiii1ıaiiiiiikkiiiiii• -aaı-t -"eıı-dı.-•-•ç-1nc11riiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. __________ _.., ;~~~: ~~1:t 


