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Son haberler üçüncü 1 
sayf amızdadır J 

, ___ _J 
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HER YERDE 5 KURUŞ 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
!±± ws 

Raşl>etkc 

OLlMPIY BD TÜRKLER 
Falih Rıfkı ATAY 

Y alruz oyunda değil, spor tenkid· 
lerinde dahi centilmence davranın•· 
lıyız. Zafer olduğu zaman on~~ t: 
refini kimseye vermemek, ~·~ 

ispanyada vaziyet kararsız 
görlaıaekte devam ediyor 

İngiliz 1 ıı·ab 
Dalmaçyaya gitti 
Londra, 9 (A. A.) - Kırat, Fransır 

tarikiyle, bir deniz gezintisi için, Dat. 
maçyaya hareket etmiştir. 

uli · hiç kimse uıtüne yette ise mes yeti . d ..• 1,;•nlü 
almamak ancak terbiye u~.. • 
iünden iİeri gelir. Biz ne rekor k•· 
zancı ile aklunıxı kaybedecek, ne de 
Çoban Mehmed yenildiği için ~~-

k ·· · 'lerclen degı-gn"' ....... ece gormemış 

li-
.. ·· ---le ıuradadır: Sporda 

tın....-- ? 

d• v• :.. kadar alıyor muyuz. ver ı~maa. v 

Vannak istec:liğiıniz hedefe dogru 
ilediyor muvu· ? Cünkü ~azete say· 
falannda ;ddia yürüten bütün ten· 
kidcı1 ,U,.,iz. it bumda tecrübe olun· 
muştur. E~er yukar.lı.ki ıuallerin 
cenb. menfi İle, ya kadromwcun va· 
aıf Mksanltima kanaat ederek onu 
düzel~. vahut tuttuğum\l!. ıiste-
·in ;f! ı1 ,.ttimni ""lıyarak onu de· 

\:.~;rJMk )ftzımgelir. 

Hüküm et donanması asi1erin elinde bulunan 

dört limanı bombardıma.n etti 
Hükümet kuvvetleri Guadarramada yeni llir taarruza hazırJa
nırken aeneral 

~ 
lol a 1 '}lan yaya hakim o1duğunu söyliyor 

Madrid, 9 (A.A.) - Harb bakanı, hü
kümetin elindeki harb gemilerinın dün 
Araş, Ceuta. Tarif ta ve Alcezira liman
larını muvaffakiyetle bombardıman et• 
mif olduğunu bildirmittir. G~ccley!n 
donanma, Fasdaki isi kuvvetlerın yenı -
den İspanyaya geçmelerine engel olmak 
için Ceebluttarı'" boğazını tarassut al • 
tında bulunc'urnnı-; .ır. 

Ra<lvo ile neşroluııan bir tebligde 
Fas asiİcrini taşımakta olan • :ı "·a~•t.run 
ıtmış olduğu bildiri'::ıckte · .. 

Cebelilttarik, 9 (A.A.) - Royter a· 
jansı bildiriyor: 

Son gelen haberlere göre, Kad.ikı•in 
teıllm olduğu hakkındaki pyialar asıl· 
sızdır. 

Malaya'daki hükümet kuvvetleri, Al
cczira'yı zabtetmek için hazırlanmakta· 
dırlar. 

Akezirayı bombardıman ctmiı olan 
Jaimcs Primero zırhlısı dün bazı kuv· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Salon, 9 (A. A.) - BLı akşam saa 
21,57de gelen İngiltere kıralı, 22.18 de 
Strazburg'a hareket etmıştir. 

Salzburg, 9 (A.A.) - l>uk de Lan· 
kaster ismi ile seyahat etmekte olan İn· 
giltere kıralı sekizinci Edvard bugun 
Oryant ekspresle saat 10.30 da burayı 
gelmiştir. Müşarünileyh, İtalya veliah 
dinin ikamet etmekte olduğu otele ya-. 
ya olarak gitmiştir. Kıral saat 12.30 da 
trenle Sibenik'e hareket etmiştir. Sibe 
nik ufak bir yugoslav kasabasıdır. Kı· 
ral, orada Nahilin yatma binecektir. 

Kıral Ed1'ard 1.ondrudwı 
ayrılmamıı 

Londra, g (A.A.) - Verilen bir ta• 
kım haberler hilafına olarak kırat s.. 

kizinci Edvard'ın diln akşam İngiltere 
yi tcrkctmcmiJ olduğu resmen bildıril 
mektedir. 

·~a uğrasan insaf sahibi arka· 
, 'n~~m bİ7.e söyl~~•t?i ~nı.im 
Lir nokta var: hükümetin maddi ve 
IDanefl yardımı tamdır. Meseli fut. 
bol için, bu aef er döafüıtüğümüz 
Nonec takımının bizi eıkiden de ta· 
nıyan bntanmm bir sözü var: 1926 
dan beri hiç ileri gitmemi"iz! Mem· 
leket, pehlivan memleketidir. Gerçi 
olimpivad zaf,.r bayrakları a~umda 
türk bayrait dahi yalnız ~hlıv.~~·· 
nmu:m yiizü ıuvu hürmet•ne gorun· 

Harb bakanı, şiınrli Ordoda şehrının 
te lim olmuş olması ihtimali bL' ırdu -

ğunu soylemiştir. 
Guadd:ırama ccphesin<le hukumcl 

!:uvvetleri, uıarruza hazırlanmakta olup 
isileıin mevzilerini L:m1lıarc! 11 -

karışıklık tın
surlarını tevkife devam ediyor 
Elen hüküm eti 

.. tü"r Ancak her taraftan aynı 
muş • hl. 1 
muhat~·mevi iıitivoruz: pe ıvan ar 
kuvv,.••:'1;rler; fakat teknikten mah-

rumdurlar. 
Bütün bunları kati hüki" ~ler .ol~-

rak kabul etmek için salahiyetımız 
yoktur. Spor iflerimizin yolunda o. 
lup olmadıiimı da, olimpiyadla~a 
mutlaka birincilikler kav~a.nm=-lcla ~-1· 
çecek olanlardan da de~ilız. Bu mu· 
lahazalar, bizi, devletin v•vc halkın 
spora vermiş olduğu emegın tam ne
tices" ni almamakta olduğumuz hak· 
kın~ iri filrirlere kulak tıkamağa da 
sevketmez. . ~. 

lerdir. Asilerden mürekketı bır kuv .. ct 
N3varrcde yenilmiş ve asılcr muharebe 
mydarırnda 200 ul u biraknu~lardır. Gre· 
nadadan gelen ıuultccıler bu ehiıa1. 1 

işçi ınahaılesiııin ar.ılcrln elıııc geçme -
mış oldu~unu ve lıu mahalicde henuz 
şiddetli çarpı~maların t" n etmekte 

bulunduğunu yl mektedir' ... 

Guntlurrunw'du tmırruz lıu:ır#ıl•· 
/arı ilerli) or 

Madrıd, 9 (A A.) - Su bakanı dUn 
ak am, abluka alunda bulunan Kordo
va'nın zabtının muhakkak oldugunu 
söylemi tir. Deniz muharebeleriyle Al
cezira etrafındaki a i ıstihk ml rının 

ı B ' 

Mr1drfrl'ın yakında alwacağmı s<>ylcyen 
General Mola 

bombardıman dilmesi afhaları radyo 
ıle n şrc-d im tı 

FAkt bakanlardan Valdez'ln o Ju 
Justo S nJUrJo'oun hapsedıldıgı haber 
vcrilmektedır. Gu darrama cephe inde 
top u kıtal rı buyuk bır ta .. rruza h zır· 

lanm ktadı 1 r. 

o 

Komiini tlerin i1ah1ı lliı· lıarekete g·irişe 
t-ek urette hazırlaııdıkları anla. ılı) or 

' . Atina, 9 (A.A.) - Atina ajansı bil· 
diriyor: 

Otoriteler, hükümetin mukabil ted· 
birler almasına scbeb olan karışıklık 

unsurlarını yakalamaya devam etmekte· 
dir 

Umum emniyet direktörH.ıgu tarafın· 
dan tınan son haberlere göre S a ust:>s· 
ta afak sokerken işçi yığınları Atinanın 
muhtelı( meydanlarında toplanacak, ve 
onra, muazzam bir miting halinde, 

ADLAR 

Stad sokagında, Konkord mev lanı ılo 
iç bakanlığı arasında nümayişl rde bu· 
lunacaktı. Du nümayi ler esnasncla, grc 
ve riayet etmıyen dukk•nlara ve poli e 

Sporculuk bazılarının zanneltı ı 
i kuru bir inzibat davası mıdır? 

H yır f Renim gibi nice iyi niyet s 
hi' l rinin, yalnız iyi niyetlerine isti· 
nad edorek in1<isaf ettirebilecekleri 
basit bir iş midir? O da ~la~ır! C~
muriyelten beri yıllar gcldı, geçtı: 
nerede ise nesil değisiyor ! Sporla U· 

zaktan yakından uğraşanlarımız n 
daha böyle en basit esaslarda uyuş. 
tuklamıı dahi gönniyoruz. . Yalnız, 
mesela herkesin görebileceğ~ kusur
lar: deniz kenarlarında yetişen ço. 

b · ı-inciliğini aldı 1 Güreşte Ya\ ar kendi kategorisi ıin 
" nıeril{alılar gene uınuını tas ıifiıı lnı ıııda 

' 
geliyorlar 

ki ronız ne yüzmek ne de yelken 
cu a . d h 1' kullanmak biliyor. Eskid~n sa ev a i( 
ra "betile ya-şıyan pehlıvanlıgımı_z 
dahg. 'mdı" 0 ı:ümulünü ve hararetı-

ı, tı , ır • T 
ni kaybetinİ§tir. DağcılıŞ~l ız, hızcl~ ı
.. · · hepsi nümunelık er a ın· 
gımız, , • lk 
dedir. Hülasa hiç biri ha _ve gen~-
lik hayatını kaplıyabilir hır ehemı
yet, bir kolaylık, elverişli ve herke
se gelir bir hal alnuınıı§lf!" 

(Sonu 2. inci sayf d ı 

: ······•····················•········· . . 
~ : 
i 
i 

General 
TOP1EKCN lir\ 

Berin. 9 (AA.) - Gur : yarı 1 a

fif sıklette uç mili et finale kalmıştır: 

bunlar İsviçre, Finl ndiya ve Tiırkıye· 

dir. Y r, fınl ndıyalı ile gurc rek 

tuşla yenılmi tır Finl ndiyah da i viç

reli ile gure ip yı hesabıle galip gel-

i tir. B ınun nctıce i olarak, l fena 

puanı olan Ya ar 3 fena puan daha, 

yani 4 puan lmıştır. 4 fena puanı olan 

finlandıyah, i viçreliye ayı hesabi} le 

galip gelince bır fena puan daha almış

tır. İki fen pu nı ol n isviçreli, fın· 

1 di hı.ı fena puan d ha 

tol tl 

ba ore } arı hafıf sik-

ı ınC'i Fi'll di 
_ olmu tur. 

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

Kri µ;) .1 Ilı '"'''ıİnclP 

: d" k". : i ıyor ıy. I d l deg"' il bünyelerini le kil ed n pa al ar; 
ı " a nız or u ar , • 
: .. • ... k" • derece derece olsa bile, milletler e do udan ~ 
: uzerınde ı tesırı ,_ 'd b • k d · .. • "b .: i .. h b ı J f'd'rler Ta,.ilıin esRı en erı ay ettr ı gı r: 
: Jogruya ar ın ne c ı ı • 'k" : 
: l k. l b" kale irind ki h.ılk, harb ta::.yı ı ve hayatı: .. nıuc ı sarı mı§ ır ~ : 
i l • J l • [ kaleyi teslim etmek zorunda bırakılırsa,: : zanıret erı o ayısıy e : 
i · ı l J l k blokası ı1e propaganda gibi a açlarla teslim~ : mü et er e, af ı a d ,. : 
i obnak zoru karşısında kalacaklar ır ••. ~ ! TOPYEKfl H RB ! 
• n·· .. ı·· da dedikodııım lıalii devcını ,.,,,,,.J,·te olu11 • : ııııın t unya · : 
i f,11 eseri okurlarımıza ım Riy:e ederiz.. : 
: ···························•··································· . : ................................................ . 

l mımıi t<ısnif tc • on nı=İ)f'I 
Cıım rte i gunu yapılan umumi tas

nıfte yemden m dalya kazanan mıllet· 
lcrle ta nıfin son ş 1i; 

(:inı l.ıondo'". 

I\' ar} aniyi ) endi 
lstanbul, 9 (T clefon) - Cim 

LonJos ile Kvaryani arasıııdakı 
maç bu gece Taksimde yapıldı. 
Bu mühim maçı scyı e gclmış olan 
büyirk biı· kalabalık daha erhe.11-
dcn stadı doldurmu tu. Müsabaka 
fok ç tin oldu ve nihayet otuz be
şinci da a .a r.im Londo raki
bini yen i. 

1 - Amerıka: 1 altın, 1 gumu , ı 
bronz madalya, 

2 - Almanya: 1 altın, 1 gümüş, 4 
bronz madalya, 

3 - Finlnadiya: 1 altın, 1 gumu ma
dalya 

4 - İtalya: 1 altın, ı gumuş mad:'llya 
S - Fransa : l altın, 1 gumüş, 4 bronz 

madalya 
Ci - Avusturya: 2 altın, 1 gümüş ma-

dalya 

7 - 1 sveç: 2 gumüş madalya 
8 - Macari tan l gumuş madalya 
9 - Çekoslovakya: 1 altın, ı gumüş 

m d ly 

10 - \1 ır. (} eniden m dalya ala
m m tır.) 

(Sonu 2. ıncı 

10.000 metr'- yatıflırının en iyi l-o111culı rı - Soldu sağı: Sılnıiane (altın 1111• 

daly ) Askola (gümü~ madalya), Is o Hollo (bronz madalya) almışlardır. 
(Sonu 4. üncü sayfada) 



S' YFA 2 

Giinc"'tc kararmak isterken .•• 

... Cildinizin güzelliğini kay-
-"'-' betmeniz kabildir. Çünkü güneş-
~ e, y.ırı çrp/ak uzanıp yat -

111(_~._...-.. manın kn•amını kaçırıverirseniz te-

niniz ateşce yanmışçasına sıı top/al' ve iyileştikten sonra da k<''ı rı lekeler 
bir türlü giderilemez. Bundan başka, çabuk karartılmak için lüzumundan 
fazla zaman güneşe arzedilen cild kurur, büzülür, kırışır ve ne kadar te
ciavi edilse eski taravetini bulamaz. Vücudu uzun zaman güneş huzmeleri 
altında bırakmanın sıhat bakımından da zararı vardır: Ciğerlerde kan 
toplanır ve insan, vereme istidad peyda eder .. 

Bir hekimin bu nasihatlerim dinledikten sonra, büyük annelerimiz ra
manında, yahud şimdi Amerika kadınları arasında moda olduğu gibi, cil
din tabii rengini muhafaza etmerıin en doğru hareket olduğuna hükmet
mek mi lazımdır, acaba? 

Hayır, zira güneş de, her şey gibi, itidali k::ıybetmedik~·e zararlı <lcf;ildir 

Bir kelimenin istikakı • 
lstanbulda hazırlanan Kermes'in pek neşeli devam ettiğini gazeteler 

yazıyor. 

Dilimize giriveren bu kelimenin işrikakını merak ettinizse işte: "Ker-
messe - flamanca, kilisede yapılan ayin manasına gelen Kerk - misse sö
zünden alınmıştır; Holandada kilise bayramlarında, bir takım eğlenceler 
yapılmak suretiyle kutlanan senelik panayırlara verilen isimdir." 

Hurafelere inanmak faciası 

Fransa'da Nice'de muhakemesi devam eden Mary Duggan adında bir 
İngiliz kadını, "kendini öldürdükten sonra yalmz bırakmamak maksadile,, 
kocasrnı, yatağında mışıl mışıl uyurken üç tabanca kurşunu ile öldürmüş 
ve filvaki kendini de "saçlarının dibinden" hafifçe yaralamış. 

Hakim soruyor: "Kocamzı niçin öldürdüııüz?" 
- Ben asıl kendimi öldürmek niyetinde idim. Fakat o gün akşama ka

dar yanında kaldığım falcı kadının açtığı iskambil falında durmadan çı
kan karamaça dokuzlusu birtürlü gözlerimin oniırıden gidemedi; hep do
kuzluyu görüyorum sandım ve işte istemediğim bu musibet de nihayet 

başıma geldi ... 

Fakat, biç dikkat ettiniz mi? işsiz kadınlar, eJJerine bir takım iskam
bil kağıdı geçirince pasiyans'dan bdşlıyor ve kah,•e falında karar kılıyorlaı 

Maça dokuzlu/arının korkulu rüyası veya kahve fincanlarrnrn temaşa
sı içinde akıllarını kaybetmemeleri içiD bıı çeşit k:ıdmların elinden is-
kambili ve fincanı mı almalı? -

- lşsizliklerine nihayet vor-ıelı. 

Erkeklerde de öyle 
Bizde, vakitl .. ri bohe akılları 

ht ban kadınlar arasında benüı 

nvaçta olaa hurafelere inanı• 

Avrupada bir endüstri talinde gı& 
tikçe geniilemektedir. Gazeteleı 

"biadli fakir" ve "ilmi nücum' 
•limlerinia ilinlariyle doludur. 
ZekAlariyle yollarını bulamıyaa 

iasanlar, gfipten haber veren açık 
ıöderin keselerini dolduraral 
avunmaktadır/ar. 

Bu itçima1 gerilikle mücadele· 
e alayı en tesirli çare farzeden 
ir lramus gazetesinin ııı kariJca. 
'iiriinde, otomobilin çiğnediği 

ilam:" -lfte, saat 17.SS de rast· 
ıyacağım esmer güzeli bu bdıa 
'ı/acak/# diyor. 

Gaımeli mi, ağlamalı mı bu 
lale 1 

Bl'fbetke 

.OUMPIYADDA TÜRKLER 
(Bap 1. inci say/ada) 

Bir milletin bütün çocukları oku. 
tuluna o milletin hakiki güzide 
venmı anlaıılabilir. Sporda da )i. 
monluk değil, açık hava, kulüb de-
ğil, memleket ölçüsü, f&hsi keyif 
değil, devlet politikası genitliğine 
doğru gitmek lizmı. Y qlan ellisine 
)'•klapnlar, bazı apar kısmdarmda 

1meler senesi hiJi birkaç isim itilip 
dururlar. Böyle bir darlık, ve spora 
verilen böyle bir ı ü s ve ~ m t i
y a z hali ile nud bizi memnun ede
cek neticeler alınabilir? 

Garibtir: biz aporci.ılanmn:ı pro
fesyonellikten uzak tutuyoruz. Hal
Nki onlar idare ve terbiye batta 
'enki~ hususunda ya koyu p:.Ofesyo
.ellenn, yahut geliıi güzel tribün 
matörlerinia elinden kurtuJamıyor-
ar. 

Biz birkaç vücud, birkaç adale, bir
kaç pazı değil, maddi manevi 
ııhatte halk ve gençlik istiyoruz. Hiç 
bir tecrübeden yılmaksızın, fakat her 
fena netice ile usulü düzeltP.rek bu 
hNl~fe varacağız. 

klih Rıfkı ATAY 

DİL KÖŞESi 

Bir vilayet gazetesinin neşrettiğı bit 

manzumeden: 

"Günün son kollarile renkleniyor 

dağ, kaya., 

"Günün kolları., imajı size bir şey 

ifade edebiliyor mu? Ya ''kol,, u vasıf. 

/andırmak için "son,. sıfatının kuUanr

şrna ne buyurursunuz? Ve nihayet koi

ların, dağlarla kayaları nasıl rvr.klec!i

ğini sormamız icab eder. 

Manj şairin batnında mı, diyecebı
aiz. 

Bir baflra mısra: 

''Nazlı bir gelin gibi boynu 

bükük aöğüdler,. 

Söğüdlerin nazlı geline benzetilmesi

ni halk şiirlerinde çok görmüş olan he

vesli, ,.boynu bükük., Jüğü geline benzet

mekle imajı berbad ettiğinin farkına 

varmamı1. "Boynu büküklük., hüznün 

ifadesidir. Bir gelin neden mahzun ol· 

sun, hususiyle bir de bu gelin "nazlı ,, 
olunca. 

Bizim bildiğimiz şiir, bedii bir zevk 

verilmek için yazdır. Fakat bu neviden 

bozuk düzen mısralarla ancak zevk ka
çrrrlabilir. 

ULCJS 

Gazi bulvarının asfalt k.aldırımları 
• 

Ankaramrzın en güzel caddesi olan 
Yenişehir Gazi Bulvarının kaldırımla
rmın asfalt yapılması itine süratle de· 
vam edilmektedir. Çok kısa bir zaman-

~ 

da bitecek olan bu işle Yenişeririn bu 
bol ağaçlı; Sağı solu modern yapılarla 
bezenmiş olan kö,esinde yürümek daha 
büyük bir zevk olacaktır . 

Berlla Ollnıplyadları 
(Başı 1. inci sayfada) 

11 - İngiltere: 1 bronz madalya 
12 - -Felemenk: 1 altın, 1 bronz m:ı 

dalya 
13 - Kanada: 1 altın, 2 bronz madal

ya 
14 - Japonya: (yeniden madalya ala

mamıştır.) 
ıs - Estonya: (yeniden madalya ala

mamıştır.) 

16 - Arjantin: (yeniden madalya ala· 
mamıştır.) 

17 - Yeni Zeland: (yeniden madal
ya alamamıştır.) 

18 - Norveç: 1 altın madalya 
19 - Lehistan: (yeniden madalya ala

mamıştır.) 

Su topıı. 
Berlin, 9 (A.A.) - Finale kalanlar: 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve İs
viçredir. 

Basketbol 
Dün, önce tasfiyeye uğramış olan ta

kımlar arasında üç basketbol maçı ya
pılmıştır. 

Uruguay, 10 sayıya karşı 17 sayı ile 
Belçika'yı yenmiştir. 

Çin, 38 sayıya karşı 45 sayı ile Fran· 
sa'ya galib gelmiştir. 

Yapılan bir kura ile ilk seride ye
nilmiş olan Brezilya ile Almanya ve Le
histan, ikinci seriye girmişlerdir. Bu se
ride Filipin - Meksika, Lehistan - Ja
ponya, Uruguay· Mısır, Çin - Peru, Es
tonya - Amerika, İtalya - Almanya, Çe
koslovakya • İsviçre, Letonya - Brezil
ya, §ili • Kanada karşılaşacaklardır. 

Mısır, bmketbol takımımızı 
~·endi 

Günün son oyununda Mı11r, 23 sayı· 

ya karşı 33 sayı ile Türkiyeye galib gel
miştir. Birinci haftaymda vaziyet, şöy

le idi: 19 - 14. 

Polo 
Cumartesi günü öğleden sonra polo 

turnuvası galiblerine olimpiyad müsa
bakaları tertib komitesi reisi Dr. Le
vald tarafından madalyalar verilmiştir. 

Arjantin. İngiltere ve Meksika ta
kımları bir sporcunun nail olacağı en 
büyük şeref olan galiblcr kürsüsüne 
çıkmak muzafferiyetine ermişlerdir. Bu· 
raya çıkan sporcular, kendilerine yakış
tırdıkları binici elbisesi giymişlerdi ve 
ellerinde kırbaçlar bulunuyordu. 

400 metre bayrak yarııı 
400 metre bayrak yarışının ıeçme 

müsabakalarında dört amerikah koşu· 
cu, dünya rekoruna müsavi olan 40 sa
niyeyi realize etmişlerdir. 

Hoparlörler, Arjantinin (altın ma
dalya), lngilterenin (gümüş madalya), 
Mekaikanın (bronz madalya) kazan
mış olduklarını ilan ettiler. Bunun üze
rine ağzına kadar dolu olan stadyom, 
kahraman biniciler tavsifi imkansız 

surette alkışlamıştır. 

Dr. Levald madalyaları takarken 
genç kızlar da galiblerin başlarına çi-

1 
çekten taçlar koyuyorlardı. 

. Arjantin takımına küçük bir meşe 
fıdanı verilmiştir. Bu fidan, on birinci 

Bertin olimpiyadının bir hatırası ol
mc.ı k üzere Arjantinde dikilecektir. 

Bundan sonra Arjantinin milli mar· 
şı çalınmış ve iki tarafında İngiliz ve 
Meksika bayrakları bulunan "ta dire
ğe A-jantinin mavili beyazlı bayrağı çe
kilmiştir. 

Bu merasimde Führer de hazır bu
lunmuştur. 

Eskrim - Epe turnuvası 

Berlin, 9 (A.A.) - Takımlar ara
sında yapılan eskrim • epe turnuvası 

cumartesi akşamı sona ermiştir. Tur
nuvanın neticesi, şudur: 

1. - İtalya, 
2 - İsveç, 

3 - Fransa, 
4 - Almanya. 

Yüzme müsabaakları 
Olimpiyad yüzme müsabakları dün 

başlamıştır. Bu oyunlarda bilhassa ja
pon atletleri pek parlak muv.ıfakıy tl~r 
elde etmişlerdir. 

100 metrelik serbest yüzme yarışının 
seçme müsabakaları. 

Birinci secme: 
Birinci: P~tcr Frik (Amerika). 57 

7/10, olimpiyad reke>ru kmlmı,tır. 
lkinci seçme: 

Birinci: J ust (japon), 57 8/10. 

Üçüncü seçme: 
Birinci: Villiams (İngiltere), 1 da

kika 00 7 /10. 

Dördüncü seçme: 

Birinci: Arai (Japonya), 57 S/10. O· 
limpiyad rekoru kırılmıştır. Günün re· 

alize eöilcn en mükemmel müddeti. 

Beşinci seçme: 

Birinci: Taguyi (Japonya), 57 5/20. 
Hemşehrisi Arai'nin elıle etmiş olduğ~ 

muvaffakiyetin aynı. 

Altıncı seçme: 

Birinci: Vilfan (Yuı;oslavya), 1 da

kika 00 6/10. 

Yedinci seçme: 

Birinci: Lindcrgcn (Amerika), 58, 

3/10. 

3000 metre manialı koıu 
(tam neticeler) 

Bu maç son derece heyecanlı olmu~ 
ve pek kalabalık olan seyirciler arasın

da büyük bir coşkunluk uyandırmıştır. 
Birinci: İsohollo (Finlandiya), olim

piyad şampiyonu. 9 dakika, 3, 8/10 sa· 
niye. Eski rekor, 9 dakika 22 8/10 aaniye 
ile Lukola'da idi. Bu rekor, ezici bir su· 
rette kırılmıştır. 

İkinci: Tuoıninen (Finlandiya), 9 
dakika 6 8/10, üçüncü: Dompert (Al
manya), 9 dakika 7 2/ 10, dördüncü: Ma
tilainen (Finlandiya), 9 dakika ~ 8/10, 
Beşinci: Manning (Amerika), 9 dakika 
11 2/10, altıncı: Larson (İsveç), 9 daki
ka 16 6 / 10, 

Başta gelenlerin realize ettikleri 
sürat, harikulada idi ve atletlerin elde 
ettikleri zamanların tctki!<inden de an· 
)aşılacağı üzere Lukola'nın olimpiyad 

rekorunu 'lltı atlet birden kırmıştrr. 

Trahwn -İran 
transit yolu 

Muntazam çalışmalarla 
modem bir hale 
getirilmektedir 

Trabzon limanından İran hududıt9" 
da, Karaköse, yeni ismiyle Doğu Ba}.., 
zide kadar uzanan yolun U7.unluğu dl 
kilometredir. 

Memleketimize mühim varidat Jrl1' 
nağı olan bu yol bundan beş altı aefıf 
evel harabdı. Ancak yazları bin bir ı" 
luk içinde, nakliyat yapılabiliyordu 

Değerli Başvekilimizin doğu UIC' 
rindeki son tetkik gezisinde işaret ~ 
yurması üzerine Nafıa ve~leti bu yr 
lun bir an evci tamamlanmasına d .... 
büyük ehemiyet vermiştir. Birçok te~ 
tikeli uçurumlar ve dönemeçlertfe isti' 
nad ve korkuluk dıvarları yaprtmıJ, .,.. 
aur~tle . nakliyat ve yolculuk çok dalll 
emm bır hale getirilmiştir. Her seti' 
yaz mevsiminde olduğu gibi bu sene df 
esaslı inşaat faaliyeti vardır. Bu sı• 
çalışmalar Gümüşhane - Ağrı - ErıU
rum vilayetlerinde daha kesif bir hal 
dedir. 

Ana şosenin 490 kilometrelik müh~ 
kısmı modern nakliye vasıtalarına hl' 
mevsim için açıktı. Diğer geriye ka19' 
130 kilometrelik kısım da topraktand 
Şimdilik bu kısmın projeleri ve pJanll': 
n hazırlanmakta ve lazım gelen etii 
ler yaprlmaktadır. Bundan sonra GiiP 
cübulak kısmı ihale edilecektir_ 

İkmal edilmiş bütün yol kıs.ani,. 
nnda gayet verimli çalışan müke~ 
bir mütemadi tamirat servisi vardd't 
Şimdiye kadar bu teşkilatın noksıuı o .. 
masından ve bu yolun 2000 rakııol' 
yüksek araziden geçmesi dolayısif • 
le kar birikintilerinden bir türlü na~ 
liyat yapılamıyor ve üç dört ay Trafil' 
kapalı kalıyordu. Şimdi en fena geçed' 
tipili kış aylarında bile yol en fazla -
beş gün kapalı kalmaktadır. ._ 

200 metre kurbağalama 
(kadınlar) 

Birinci seçme: 
Birinci: Sorensen (Danimarka) ' I 

dakika, 6 7 /10 

ikinci seçme: 
Birinci: Gemenger 

dakika, 3 saniye. 

Üçüncü seçme: 
Birinci: Tsuboi (japon), 3 dakik• 

ıs saniye, 

Dördüncü seçme: 

Birinci: Mapta (japon), 3 daki_.. 
1 5/10 

Beşinci seçme: 
Birinci: Völlşdeger 

dakika 8 S/10. 
• (Almanya), 

OlimpiyOdın 9 aiustoı 
neticeleri 

Maratorn koşusu: 

1 - Japon Z saat Z9 dakika ıt.S 
2- İtalya 

3-Japon 

4z100 bayrak (erkekler) 

1 - Amerika 39.8 

2 - İtalya 

3 -Almanya 

4z400 bayrak (erkekler) 

1 - İngiltere 3 dakika 0,9 

2 - Amerika 

3-Almanya 

4%100 bayrak (kadınlar) 

l - Amerika 

Z - İngiltere 

3 - ltalya 

Yüksek atlama (kadınlar) 

1 - Macaristan 1.62 

2 - İngiltere 1.60 

3 - Almanya 1.60 

Serbest yüzme finali 

1 - Macariıtan 57 .6 

Z - Japon 57.6 

Z - Japon 

ı - Japon 
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SiY ASI 
ispanya ihtilali 

lspanya'daki kanlı ihtilal devam edi· 
yor. Her iki taraf da askeri harekatın 
kendi lehine inkisaf etmekte olduğunu 
iddia ediyorsa d; vaziyette esaslı bir 
değisiklik olmadığı anlaşılmaktadır. 
Fasist taraftarlarr Fas'xn tamamına, ce· 
nubi İspanya'da Endülüs eyaletine ve 
l'limalde de Sensebastian müstesna ol· 
nıak üzere bütün sahillere hakimdirler. 
liükümet kuvvetleri ise, Madrid ve 
Barselona ile beraber İspanya yarım a· 
dasrnın OTta kısımlarını ellerinde tutu· 
Yorlar. Hükümet kuvvetlerinin ilk he· 
defi, asileri Saragoza'dan atmak, asile
rin hedefi de Madrid'i ele geçirmektir. 
Asi kuvvetlerine kumanda eden general 
Mola. hafta arası, bir fransız gazetesi
ne beyanatta bulunarak. isyanın sebebi
ni şöyle izah etti: "Bu hareket, İspan• 
ya'yı Marksizm, Masonluk ve bu nevi 
tnilletlerarası cereyanlarından kurtar· 
nıak için askerm yardımiyle yapılan 
bir milli kımıldanmadır." Diğer taraf
tan hükümet namına söz söliyen Cu
nıur Başkanı da bunun. devlet otorite
sine karşı yapılmış bir askeri k.yam ol
dugunu bildiriyor. Her iki taraf de 
tnilletin kendi tarafında olduğunu id· 
dia etmekle beraber. herhalde halk 
kütlesinin hükümet tarafında olduğu 
§Üphe kaldırmaz. Ve İspanya tarihi 
göstermi:jtir ki İspanya'da bu nevi kı· 
yamlar daima halk kütleleri hangi ta
rafta ise neticede o taraf kazanır. Bii· 
yük Napolyon'un bile mağ!Ubiyetinin 
başlangıcc, bu Avrupa fatihinin, kar
de§lerinden birini, İspanya tahtına kı
ra! yapmak teşebbüsüne karşı İspanyol· 
larm ayaklanması idi. 1813 senesinden
beri İspanva'da belki de yüz kıyam ol
tnuştur. Bu hareketlerin ekserisinde 
halk galebe çalmıştır. İlk çarpışmada 
galib gelemediği zamanlarda da kısa 
bir fasıladan sonra tekrar bir hamle 
Yapmış ve sonunda galib gelm;ştir. Bu 
defaki İspanya mücadelesinin de enin
de sonunda halkçılar lehine neticı- ver• 
tne~i en kuvvetli ihtimaldir. 

**~ 

llıtilal ııe deııletler 
Fakat İspanya kıyamının tehlike 

noktası, milletlerarası münasebetlerin-

de uyandırdığı akislerdir. Avrupa dev• 
letlerinirı her biri isyanın başlangıcın· 
danberi İspanya'daki harekete karşı va-

ziyet almışlardır. Sovyet Rusya açık· 
tan açığa hükümct lehindedir. Alman
ya ve İtalya sarih surette asilere taraf
tarlık yapmaktadırlar. Fransa'da sağ
lar, generallere taraftardır. Hükümet 
so.>yalistlerle beraberdir. Bir aralık bu 
taraftarlık platonik bir sempati gibi gö· 
.rünüyordu. Sonı·a daha maddi şekiUer 
aldı. Beş fransız tayyaresinin İspanya 
hükümet kuvvetlerinin eline geçtiği 
bildirildi. Fransa hUküıneti bunu şöy
le tevil etti: Beş tayyare fransız teba· 
asını alıp lspanya'dan dışarı çıkarmak 
jçin gönderilmiş. Fakat İspanya bükü· 

ıneti bunları müsadre ederek askeri biz

ınette kullanmaya başlamış. 
İtalya geri kalmamak için bu defa 

faşistlere on sekiz tayyare göndermiş, 
l'ayyarelenn üçü, Fransa'mn §İmali 
Afrıka sömürgeleri üzerinden uçarken 

'düşmı.iş. İtalya hükümeti hiç bir şey
den haberi olmadığım beyan ediyor. . 
Belki hususi şahıslar satmıştır, diyor. 
Halbuki dü~en tayyarelerin içinde İtal
ya zabitleri bulunduğu resmen tahak

kuk etmiştir. 
Ruslar otuz beş milyon frank para 

ile I:spanya hükümetine yardrl!l: etmiş· 
lerdir. Bu para guya rus işçisiuin kendt 

ücretlerinden tasarruf deı ek 1. panya 

işçiı;ine gönderdiği yardımdır. Alman
ya da en büyük zırhlısını İspanya sula· 
rına yollamıs ve alman amirali ıle si 

general Mola görüşmüşlerdir. 
Bu vaziyetten kuşkulanan Fransa 

hükümeti, İspanya isyanına katşı bita· 

caf kalınması iı;;in devletlere bir teidif· 
te bulunmustur. Bu teklifin prensip iti
barıyle kabul edildigi bildirih"'lekedir. 
İtalya bir takım sualler sormuştur. 
Rusya Portekiz'in de iştirak etmc~ını 
istemiştir. Devletlerin herhan~i biri ta
rafından tspan}"a işlerine müdahale, 
çok büyük milletlerarası karışıklıkla· 
rınr doğuracağından karışmamak nok· 
tası üzerinde mutabık kalınması muh· 
tenıeldir. Ancak bu bitaraflık hüsnüni· 

)•etle tatbik edilecek mi? 

I ClV( 1\ T, 
l'unani~ta 

Yunan k,_; içinde 
yapılan bir po ıl. ı ı :ıc.. Jsı ile kar
şılaştık. Metaksas kom.:ınistlerin tahri· 
katiyle başltyan bir grevi behane ede
rek idarei örfiye ilan etmiş ve meclisi 
de feshederek intihabatın ne zaman ya
pılacağını ilerde bildireceğini söyle· 
miştir. Hükümetin bu darbesini, grev
den ziyade partiler arasında kabineyi 
düşürmek için yapılmak üzere bulunan 
anlaşmadan doğan bir korkuya atf -

denler vardır. 
Malumdur ki Yunanistanrn belliba§· 

1ı iki partisi olan müteveffa Venizelos· 
un liberalleri ile muteveffa Çaldaris'in 
bugün iki zümreye ayrılan halkçıları 
arasında hükümeti iskat etmek için gö· 
rüc:.meler yapılmakta idi. 

Kıral restorasiyondan sonra parti 
hisleri sükunet buluncaya kadar hükii· 
met başına bitaraf olan Demircis'i ge· 
çirmişti. Bu başvekil ölünce hükiimetin 
başma Metaksas geçti. Partiler hükü
mete be:> ay mi.ıhlct vererek uzaktan 
seyretmege başladılar. Be~ ay geçiyor. 
Hükumeti düşürmek için aralarında u· 
yuşmak üzere iken. Metaksas bu c1ar
beyi yapmıştır. Metaksııs'ın bu darbesi 
ile yunan politika kazanının yeni bir 
kaynaşma devri başlıyor. Yunanistanın 
parti mekanizması bir batnın elinden 
çıkmış başka bir batmn eline ge~mek 
üzeredir. Venizeloslar, Çaldarisler. 
Konrlilisler öldü. Onların varisi kim 

olacak? Dava budur. 
ı;;;.;J 

}"eni Lokurııoya ıloiim 
Gecen hafta be§ taraflı Lokarno k"on· 

feran~ma hazırlık olmak üzere Londra· 
da üç taraflı bir konfernas toplanmış 
ve İtalya ile Almanyanrn da k~nferan
sa çağrılmalarına karar verilmişti. Bu 
karardan sonra İtalya ve Almanya kon· 
feransa çağrılmışlar ve her ikisi de Jtı· 
veti kabul etmişlerdir. Her ikisinin de 
daveti aynı mealde sözler ve şartlarla 
kabul etmeleri, İtalya ve Almanyanın 
bu Lokarno meselesinde birlikte yiu Ü• 

yeceklcrine delil olarak gösterilmekte-

dir. 
Konferans herhalde teşrinievelin or-

tasından evel toplanmıyacaktır. Alman· 
ya daha evet toplanmasını isrcmiyor. 
Ağustos ayr olimpiyad oyunları var
mış. EvlOlde Almanya nazi partisinin 
senelik Nürenberg kongresiyle meşgul 
olacak imiş. Teşrinievel ortasında top· 
lanmak mümkün görünüyor. 

Alman noktai nazarına göre gaıh 
sulhu ile ata.kadar olmıyan meselenin 
görüşülmesi caiz de ~ildir. Yani A !ınım
ya şark sulhunun müzakeresine vakl::ış
mryor. Daha doğrusu Rusyayı bu gö
rüşmlere karıştırmıyor. Diğer taraftan 
gittikçe daha sıkı bir surette Rusyaya 
sarılan Fransa, şark emniyetini garb 
emniyetinden ayırmak istemiyor. Şim
dilik Fransa ile Rusya bir tarafta, Al
manya ile İtalya diğer tarafta, İngilte· 
re de mutad olan hakemlik rolünü yap· 
maktadır. Ancak son günler zarfmda 
1talya'da da İngiltere ile birlikte yürü
yerek hakemlik değilse _de iki tarafı da 
kollamak cerevant bilirir gibi oldu. Fil
hakika bu da İtalya siyasetinin anan"· 
sine uygun bir hareket olar:ılc 

*"' 
lwh·u'nm si)'a:;eti 

1talya'yı böyle bir hattı hareket ta· 
kib etmeğe sevkeden sebeb şu olabilir: 

ı - Habeşistan meselesi artık hal
ledilmiş demektir. İtalya Habeşistanda 
yer~ı:şiyor. Zecri tedbirler kalktı. Ak· 
deniz anlaşmalar• pozuldu. 1ngiltere
ni". ha1h !}2atıln\tş olan elini altp sık
tıiakra İt..'11ya için 11ı~hzur değil, fayda 

vard~r. 
2 - Avustlıı !'" !!ur:rıde Almanya 

ile yapıl:m anlaşma h..ılya menfaatleri 
bııkrmmdan o kadar parlak görünmiyor. 
.Filhakika Avusturya istiklalini korur 
gibi görünen bu anlıo.c;ma, Avusturya 
istiklali icin bir darbe teşkil etmişe 
hcnziyoı. Avusturyııdakı naziler mem· 
}eketin Almanvava ilha u için her za
mandan fa:ı;la faalivet gösteriyorlar. A· 
tina'dan Rerlin'e f'i~,.cek olan Olimpi
y2ct ınec:.alesi Viv:ı!ı~'dan ı.:rererken. na
zi\er Almımva ve Hit1r" ],.hine tc1:>hii· 

rat vanmısbrıhr. C11mı r B;><:ka·'ı Mik
las,ın Başvekilin ve Starhemberg'in ha
karete uiiradıkları bildiriliyor. Bu te-

"' zahiırlere karşı hükümct aciz vaziyette· 
dir. Berli~ bunların naziler tarafından 
değil, Almanya aleyhtarı yahudiler ta
rafmdan kasten vapıldığını bildiriyor. 

lspan1.!'~~ vaziyet kararsız 
goraamekte devam e yor 

(Ba~ı ı. inci .sayfada) 

vedı kıtalar taşımakta idi. Hu kıtalar, 
karaya inmeye hazır bir vaıiyettedirleı" 
Yapılan bir bombardıman esnasın:l.ı ke
silmi~ olan Alcezira - Tarifa - Kadiks 
telefon teli yeniden işlemeye başlamı§· 
tır. Tahrib edilen topların yerine yerleş
tirilecek olan bazı asi topçu bataryaları 
Kadiks'den Alcezira'ya nakledilmişler
dir. 

lliihiimeı faıvı•t>tlerirıin 
yeni lwrehiıtı 

Bar:;elon, g (A.A.) - Ga7.etclcr, 
Formentera adasmın Iıükumt:l kuvve 'e 
rinin eline geçmiş ve lıiikunıet tayy:ıre
lerinin Vika'yı bombardıman etmiş oldu

ğunu haber vermekt>!dirler. 
Dün asıler, Hueska yakınında lıir ka

saba olan Alkala del Obispo'yu bombar
dnnan etmişlerse de Hueska üzerine yü
rümekte bulunan hiıkiimet kuvvetleri· 
nin ileri hareketlerine engel olamamış-

lardır. 

Herhalde ortada tatsız bir vaziyet var

dır. 
Musolini bu tatsız vaziyetten hoş-

lanmamıştır. Gittikçe anlıyor ki geçi
ci bir politika zorluğunu halletmek 
için çevirdiği diplomasi manevrası İ· 
talya için devamlı gaile teşkil edecek 
vaziyet meydana getirebilir. Bunun 
için olacaktır ki yavaş yavaş cephe de
ğiştirmek istiyor gibi görünmektedir. 

ıt<t-

U ısır - l nµil li'l'e 

Mısır ile İngiltere arasındaki gö· 
rüsmeler müslıet bir neticeye doğru 
ilerlemektedir. Geçen hafta iki memle

ket arasında yapılacak olan mııkavcle
nin askeri ahkamı üzerinde mutabakat 
hasıl olmuştu. Bu hafta mukavelenin 

en çetin noktası olan Sudan meselesi 
üzerinde anlaşıldı. Mallımdur ki 1922 
senesindenberi lngiltere ile Mısır ara
sında siirüp gelen dôrt ihtilaflı nokta
nın en elıemiyetlisi Sudan meselesi idi. 

Nil nehrinin mansablnrına hakim ol
dugundan Sud n Mısır için hny. ti ehc
miyeti haiz bir memleket idi. M. lum
dur ki Sudıın hül,men İngiltere ve 1\ 1• 

sır'a aiddır. Fakat 1924 senesindenb ri 
yalnız ingili ler t rafından hl re e liJ. 
nıektecliı. 

İngiltere ile Mı&ır Surlan üzeı indv 
münakaşa ederken, Nil nehriniı ınan· 

sab1arına daha yukardan hakim olan 
bir memleket, Habeşistan. İtalyanların 
eline geçti. Bu. Afrika'da askeri ve si
yasi vaziyeti kökünden dei>-istircıı· ı b • • n-
giltere ile Mısır arasında esaslı bir an
laşma, her iki memleketin de menfaatı 
bakımından bir zarıııet halini aldı. Ya

pılan anlaşma da hu zaruretin bir ifa

desidir. 

Filistin ·e µitlec,•I.· lwmi.~yon 
İngiliz hükiimeti. Filisti~'e bir tah

kik heyeti göndermeğe karar vermiştir. 
Heyetin kimlerden terekküb edı•ccği 

Avam kamarasında :.ömür~eler n"zırı 

Armsby - Gore tarafından bilc1iri'rli: 
Lord Peel'in reisliği altında bir za. 
manlar İstanbulda fevk;ılade komiser 
olan Horace Rumbola'ın da dahi' olılu· 
~u bir heyettir. Sömiirrre n::ı~ırına göre 
komisyon. ancak arahl<'rın kıyamı b~s· 
tırıldıktan sonra faaliyete ba1:1lıvacak
tır. İngilterenin bunu "'lrt olar"k ile
ri süruıcsine sebelı arnh avakl:ınmao.;ı

•na Lırşı bir konaesiyon yapar gibi ö
riinmemek içindir. I{.,lhııki hakik~te 
komisyonıın teııkili haddi zatind hövle 
bir konsesiyondur. Diner tar?ft<'n ko· 
misyonun salahiyeti de tcıhdid edffıvn r. 
Avam Kamarasmdııki izahata göre. ko
misyon mandayı tetkik etmivecek. yal· 
nrz manda.1ın tathikini inr:elivecektir. 
Arablarm a~·aklanmasr, m~ndanın esa
sına, yani Filistinin yahudi yurdu ya· 

pdmasma karşı harel·et old ~ '" una P'Ö· 
re, bu nokta •ı mii.,;ık:ısava hil l'h' e sa ;. ,_ 
yeti olmıvan komisvon me<:,,;q· . b' • "1111 l'' 

netıceye varabile<" .. ~i süohclidir. 

~: 

Ge1wrul Frwılw, ztıf,•nlen nniıı 
Burgos, 9 (A.A.) - Madrid'e dog

r~ yaµılacak olan yürü}"üşün muvaffa. 
Jrıyetle başarılmasını temin edecek olan 
general Franko, kuvvetlerinin mlızaffer 
olması beklenirken, general Mola, aske
re ~itaben ne rettiği bir beyannamede 
ezcumle şunları söylemiştir: 

"1 . spanya'ya hakimiz. Bu ay içinde 
benı Madrid telsiz istasyonundan dinli
yeceksiniz. Savaşa hemen girişmeliyiz.,, 

Gcnt'nıl f.'run/.-o'nun 

bir iiltinwtomu 

Londra, 9 (A.A.) - "Sunday Dis· 
paç., gazetesinin diplomatik muhabirinin 
haber verdiğine göre, general Franko 
be 1 ·ı ' .. ~ne mı el kontrol komisyonuna bir 
u~~ımatom göndererek, ispanyol hü
ku~et harb gemilerinin 48 saat içinde 
gen çekilmelerini, aksi takdirde onları 
zorl~ uzaklaştırmak için lazım gelen 
tedbırlere bas vuracağını bildirmiştir. 

· · · f ulmı lıaber tc1.·zib ,.,Jifiyor 

. Tanca, 9 (A.A.) - Salahiyetli mah. 
fılleı' General Fraııkonun Tancadaki 
milletlerarası komiteye bir ülmiınatom 
tiÖndermiş oldugu iıalıerini kati surette 

t~~zi.~ <'tm\!klcdir. Generalin bu ayın 
ı.lord~n~e komiteye lıaşvuraıak İspan
ya hukumeti harlı gemilerinin Tanca 
şehrinin bitaraflık mahiyeti ile telifi 
mü'1:kün olmıyacak ~ekilde bu limanda 
faalıyettc bulunmal.ııına konıitenin dik· 
k~tini çektigi andan beri vaziyette hiç 
bır degişiklik yoktur. 

.1.fsiler Wmf ınd<. 

Lizbon, 9 (A.A.) - General Fran
konun kumandası altında bulunan asi
lerden miirckkeb bir kuvvet. dün Lara 
del Rio Pena'yı zabtetmiştir. 

hpanyol Fasındaki lejyon etranjcr 
teşkilatını yapmış olan general Astray, 
Buenos Ayre ten buraya gelmiştir. 

Raddio • Klub, bir Amerika gazetesi 
tarafından verilen ve Burgos hi.ıktimeti
ni İspanyanın yeni rejimini tesbit ede
cek olan plepistin verecegi neticeyi bek

~i~erek. kardi al Sarkura'yı İspanya na· 
ı~ı tayın etmek niyetinde oldubu ş k
imde b~lunan haberi tekzib etmektedir. 

Par 5• 9 (A.A.) - Navar'daki ıı·r 
g zctc muhabirinin verdigi bir habere 
göre fasistleriıı lideri Pı imo do R'vcra 
sag ve salimdir. Yalnız komüni.,tlcr ta
raf ndan hafifçe yaralannuştır. 

Asi tı.'11,.,,·ı·l,•ı· m·n ... ında t•esm·,•ısi:::.
lik t'l' iimitsizlilı· 

Ma<lrid, 9 (A.A.) - Vittoria"dan b:r 
askeri otomobille kaçeırak hükiimetç:ıc
re sıgmınış iki asker, hükümctçi kuvvet 
hatlarına geldikleri zaman, zorla topla
narak Vittoria'da toplanmış olan as
kerler arasında tam bir cesaretsizlik ve 
ümidsizlik hi.iküm siirmckte oldugunu 

bıldirmişlerdir. 

Jl':lt•rin Oyttr::mntlu/,·i '·''fffll'-

giilılcın :nmı:ror 

Basyon, 9 ( A. A.) - Asilerin Oyar

ı:'.n .. yakinintleki umumi karargfihlaıı 
hukumct kuvvetleri tarafından yapılan 

bombardıman neticesinde alevler içinde 
yanmaktaılır. Çünkü silah V" .,.., .. 1 • ~ ... u uın-

mat deposunda lıir patlama olmuştur. 

HilletlN·m·<tsı gcrginiih 
wmlı.\'or mu? 

Londra, 9 (A.A.) - Diplomatik mah 
filler, milletlerarası gerginliğin yavaş 

yavaş zail oldu~u kanaatindedir. Bu 
mahfiller, alman hüküıneti t<!rafından 

verilen teminatın, Fransa tarafından 

teklif edilen karışmamazlık pernsipi Ü· 
zerinde bir ittifaka varacagı iimiduıi 

doğurduğunu söylemektedirler. 

Kortc~lt·ri11 to11lmı tısr 
ı.w ri I n rn I: ı "1 t 

Madrid. 9 (A.A.) - Rcisicumur, 
kortezlerin toplantısını ilkteşrine kadar 
geciktiren bir kararname imzalamı ~1r. 

il. Musolirıin ,qafıs'i bir 

Paris, 
,foslu llıu- ws'<fo 

9 ( A. A.) - B. 
Musoliı1inin şahsi bir dostu dün 
İtalyadan Burgos'a gelmistir. Mumai
leyhin muvakkat hiıkümet zimamdarları 
ile mühim görü melerde bulun .. ~ 1 sa
ıulmaktadır. 

Arjmııirı t•l<,:isinin ill.·ibctimlnı 

endi~e cdiliror 
Buenos Ayres, 9 (A.A.) - n. Sava 

Vedra Lamas şimdi ispanyanın Zaraus 
sehrinde bulunmakta olan Arjantin bü
yük elçisinin akibetinden kaygılanmak· 
tadır. 

B. Lamas, İspanya büyük clcisinı 

~a~rid hükümetinin Arjantin elçiJi. 
gtnın mukaddes haklarını temin içiı 
hemen gereken tedbirleri almasını i~ 

temeğe çağırmıştır. 

f'rwısı:; lwbine.'iİllİll lwrurı 

ı•c ~a:etclt•ı· 
Pariı:ı, 9 (A.A.) - Dün bakanla 

meclisinin yapmı§ olduğu toplantınu 

sonunda bitaraflık hakkında neşredil· 
mis olan tebliğ dolayısile sağ cenah ga· 

zetelcri, bitaraflıgın şarta baglı hıra 
kılma ından ve öteki devletlerin düriisı 
hare ket terine tabi tutulmasındıın sika 
yet etmekte, fakat Fransanın vermiş ol 
dugu karar dolayısile hoşnud'uklarını 
izhar eylcmektcdirler. • 

Ami diı Pöpl diyor ki: 
"Nihayet makul te muv et 

kazanmı~tır ... 
Sol cenah gazeteleri ho nııd d il· 

diri er. 
Ui Pöpl diyor ki: 
'' Fr.\llsa hakanları .lıitaıaflık lı>l in 

de karar verdiler. Bu demokrat Fran
s nın ihtimal çaresiz katlanacagı ve ta· 
kat hic lıir zaman tasvib etmiycc 1 bir 

si yasadır. 
Demek İspanyadaki do tlaı ı.,..ııl ı B 

l1itler ve B. Musolinin peşinde11 gi· 

clenlere kaı§ı aynı muamele gösterili
yor. Dunu ummak istemiyoruz. Bu. 
mutlak bir bitaraflık ve fakat aynı za· 
manda utandırıcı bir iş olur ... 

~manite gazetesi, dün ispanyollar 
lehiııclc kış bisiklet meydanında yapıl· 
mış olun mitinge telmih edcıek diyoı 

ki: 

" F - 'ransA halkı, fransız hükümeti· 
nin her hangi bil' surette müdahalede 
bulunmasını istemiyor. Fakat Fransa· 
nın ı.lo:.tlarının boğulmalarına göz yum 
masıııa kail değildir. 

Fransız halkı, normal yollatla heı 

halde ispanyol cumuriyetinin zaferinı 

temin etmiye az:netmiştir." 

fsoanya'rl:ı hergün 1 rast anan bir manzara. as. b. 1 k 
d 
.. 

1 
· ı za ı t er 11rşuna 

ızı mek üzere götürülürken. 
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Bnlin OJimpiyadlarnıcla 
o-eni!' akhder ll\'andırnu!'lır. e ,lı • , 

takunnnızm Norvcc .. takımı ile yaptığı ma<_: alman mathnatmda 
Bnulal'ı kısaltarak ah)·ornz: 

l'rntıhfurter S<ıyturıg'clcm: 

Görünüşte her iki takım da bünye
ce fevkalade bir tesir yapıyorlardı; 
fakat çok geçmeden her takımın ayrı 

bir oyun ~istemini tercih etmekte oldu

ğu görülüyordu. 
Norveçliler daha başlangıçta sert ve 

enerjik oynuyorlardı; buna kar11. türk
ler, fevkalade ince bir futbol tekniği 

göstererek mükemmel anlasıyorlardı; 

hatta ikinci devrenin başlangıcında 

norveçlilerden hem daha mükemmel 
hem de daha seri oynadılar. Denebilir 
ki, kafa oyunlarında artistik tlf'necek 
derecede mükemmel bazı oyunlar gös
teriyorlardı. Fakat bütün bunlara rağ
men Norveç kalesinin çok yakın1aıma 
aktıkları halde. topu kaleye sokamı

yorlardı. 

Hl'n<'. mukabil, norveçliler, çc·vıl: ve 
sen tii rk futbolcularını marke etmeğe 

muvaffak oluyorlardı. 
Macm son yarım saati gittikçe hız

Jaşan bir yağmur altında cereyan edi
yordu. Bu v<1.7.iyet karşısında, türklerin, 
kayan cimenler ÜT.erinde önceki gibi 
oyn:ıv;ıon:>rt•khırr v.öriilüyordu. 

1''i;lld~er Beobalılf'r'in svor 
,,.:: .,,,ı.ı.: ,ı; mııı·ı nwııl µifriiyor? 

Maç başlangıçtan itibaren fevkalii

de seri cereyan etti. 
Maç, ilk beş dakika zarfında nor

veçlilerin kolayca galip gelecekleri ~e
sirini yapıyordu. Fakat çok geçmemı§

ti ki ,göğüslerinde ay yıldız taşıyan e
kipin hiç de şakaya gelir bir takım ol

madı ğ ı anlaşıldı. 

Türkler de, enerjik olduğu kadar 
seri akınlarla Norveç kalesine inıneğe 
başladılar ve bir an geldi ki, hakimiyet 
golünü türklerin atacağı ~ntibaı .hası~ 
oldu. Bu sıralarda türklerın çektıklerı 

yıldırım gibi bir vole şütünü ~a~en~n ~st 
direği kurtardı; biraz sonra ıkıntı bır 
şüt de kalenin sağ direğini yalayarak 

avuta gitti. 
Norveçliler seri bir tempo He oyna-

mağa baslayınca, türkler bu t• 'poya 
aynen mukabele ederek birçok defalar 
çevik ve emin akınlarla kudret ve ka-

biliyetlerini ispat ettiler. . . . 
Ancak, her iki takım kalccılerı bır 

sürü hücumu muvaffakiyetle defettik
ten -sonra merkezden solaçığa açılan 

l f . 
Martinsen ferdi bir tesebbüsle ha tayı-
min 35 inci dakil '\Sında, birçol· korner
l eri zivan e-len norveC'lilere uğraşma

Jarın ilk verimini temin etti. 
Norvecin merkez m uhacimi çektiği 

tutulma7. bir şiitl e topu türk kalesine 
soktu. Haftavimin sonuna kadar 1 :O 

va:ı: i ve ti n "~"•mNli . 

I kinci haftayım 
İkinci haftayimde norveçlilerin u

fak bir üstünlü~ü seziliyordu. C nuncu 
dakikada norveçliler ikinci gollerini 
yaptılar. Norveclilerin, sol e.çıklariyle 
yaptıkları bir inisi, türk miidafa .• sı kor
ner yaparak durdurdu. S:ıadan çekilen 
korneri merkez muhacim Martinsen ka
fa ile kaparak 1-ale ciz~i sine ço!: yakın 
bir mesafede olan sağaçı~a verdi. O da 
kafa ile ikiııci sayıyı yapmış oldu. 

Norveclilerin hıınd :ı n sonra d:ı de
vam eden akınlarına raf.men tiirkler 
mücadele u:imı,.r;"i kwbet'T'ediler. Bi
lakis cevik ve ff'"k;ıı ; ne mii\rı-mmel bir 
sol actk ofan Arcan ile. icık:ınrtinavvah
ların on seki.,. nas r.İ7.aisi idni ~mık hnl· 

lak ~rl:•.mrlardr. 
Böyle olduğu halde sayı yapama

malarının sebebini, türklerin Y.ale ö
nünde kafi derecede konsantre bir o
yun ovnamamalarında aramak Jazrm
dır. Norvedilere cndholdr n verilen hir 
penaltıyı kaleci Vohansen yumrukla 
kornere attı. Cekilen korner bi • netice 
vermedi. 

Norveçliler hakimiyeti elden bırak
madıkları bir sırada, hiç beklenilmedi
ği bir anda, merkez muhacim Hakkı bir
denbire bir yarma hııreketi yaptı. Fa
kat bunu Norveç müdafası durdurdu. 
tt "eri nrlen çok geçmeden, tereddiid Ü2' 

olarak da sol açıklarile birlikte, türk
lerin en mükemmel oyuncusu olduğuna 
şüphe bırakmıyan sağ müdafi sakatia
narak muvakkaten sahadan çıktı. Bu 
sırada norveçliler yüzde yüz bir gol 
kaybettiler. 

25 inci dakikada hafif bir yağmur 
yağmağa başladı. Norveçlilerin merkez 
muhacimleri iki içle yaptığı bir kombi
nezondan sonra, plase bir ~ütle üçüncü 
sayıyı yaptı. 

Oyunun bitmesine on dakika kal
mıştı. Norveç müdafaasının türk kale
sine doğru havadan gönderdiği topu, 
kaleci yakaladı . Fakat topu yaş olduğu 
için elinden kacırdı. Norveçliler~n hız
la yetişen sağ içleri sıkı bir şüt çeke
rek dördüncü sayıyı yapmış oldu. 

Doyre AIJ..!enıayne Soytmıg 
~azctesi 

"Hem enteresan ve hem de mütema
diyen değişmiş olan bu maçta. türkle
rin iyi bir tekniğe malik oldukları ve 
aynı zamanda seri oynadıkları röı ül
dü.,. demektedir. 

Almanyarıın spor işlerile en çok 
meşgul olan B. Z. am Mittag adrndaki 
gazete de diyor ki: 

"Türkler, teknik ve güzel bir fut
bol oynuyorlardı ; fakat oyunları ve
rimsiz kııhyordu. 

Türk milli takımı bir defa değil, 

birçok defalar norveçlileri şaşkınhğ;ı 

sevkettiler. Ancak 37 inci defa millet
leraras= olan merkez muavin Yörgen 
Yuve her iki müdafi ile birlikte bütün 
hücumları durduruyordu. 

Cok mükemmel olan türk mi:d'\fan
sı da norveçlilere gol fırsatı veı İnceye 
kadar çok uzun ı>ürdü. 

Tiirk takımında ,sol iç ten hücı:m e
den Erkalın, fevkalade mükem·nel bir 
futbolcu olduğu anlaşılıyordu . Bundan 
başka kaleci ile müdafii Saomarı da 
muvaffak olan oyunculardı. 

Norveçlilere gelince, onların arasın-

Elen hükiimeti 

dan ayııca tebaı uz ettirilecek kimse yok
tu. Merkez muhacimi geride kalarak 
modern bir oyun yani W sistemini tat
bik eden ve böylelikle türkleri sıkıştı -
ran toplu bir takım halinde i<liler. Nor
veçlilerin ml!rkez muhaciınleri Martiıı
sen miıke.mncldi. Merkez muavin Y1.1vc 
ile birlitke her iki müdafi bir blok teş -
kil edi) orlardı ki, herhangi başka bir 
takım da bunların kar\>ısmda oçk zorhık 
eçkmiş olurlardı. 

Norveçliler •laha zıyaôe tec ı übcli ve 
şütör oluşları ~ayesinde gaiil.ı geldiler. 
Bil bakımdan ttlrkkrin o kadar büyük 
tccriıbeleri yok. Oıılaıda millederaarsı 
temasların azlığı hissediliyor. Tf'knik 
itibariyle fevkalade oynıyorlar; yapa -
cakları bir şey varsa o da oyunlarım 

modern taktiğe uydurmaktır. 
Maç her an değişiyor ve fevkalade 

enteressan oluyordu. Her şeyde,n önce, 
ba§tan sona kadar seri oynandı. Başlan
gıçta türkler sürekli akııılar yapıyorlar
dı; fakat norvcçli1er de çabuk gol çıkal'
mağa çalışıyorlardı. 

Ondan sonra türklcr gittikçe daha 
ziyade kudrctlı bir hal almağa başladı

la-r. Sırası geliyordu ki, norveçliler ala
bıldiğine müdafaaya çekilmek zorunda 
kalıyorlardı; boğazl:ır içinden gelenleı
hem seri \"e hem de topa hakim idiler. 

Türk ekipinin kalecisi büyük kabili

yetini gösteriyordu. Nihayet 35 inci da
kikada norvccin merkez muhacimi ilk 

golü attı. Haftayıının sonuna kadar va 

ziyet O - 1 kaldı. 

İkinci haftayım başladıktan ı;onra da 

tüorkler gevşememişlerdi. Norveçin sol 
açığı ikinci golü attıktan sonra. türk -

terde bir durgunluk başladı. 30 uncu da

kikada Martiscn'in yaptığı üçüncü gol 
galibiyeti garanti etmişti . Hatta sağ i~ 
Kvamen, 38 inci dakikada neticeyi O - 4 
vaziyetine sokmağa muvaffak oldu. Hak 

edilmiş bir galibiyet; fakat kazandıkla

rı gol sayısını hakketmemişlerdi. 

karısıklık un-
J. , 

sıırlarını tevkife devam ediyor, 
• (Başı I . inci sayfada) 

toplantıların birinde, başkan E vangelin 
şu sözleri söylemiştir. 

"- Hükümet adamlan şim<litlen bil
melidirler ki, i§çi «ınıfı, ben mücadele 
de öisem bile, bu mücadele devam ede

cektir." 
Birlik merkezi genel sekreteri Vo

rul~sis de su sözleri söylemi.,,tir : 
" - Ta~arlanan 24 saatlik grev ile iş 

çi sınıfı, bir panelcnik umumi grev yap
mak kararını ilan e tmiş bulunacaktu. 
İşç i sın ıfı hükümeti devirmek iç in ge
rek irse silah muharebesine de girişecek · 

ti r. Çarşamba g inil i%i ve memurlar 
m ücadeleye de' aM etmek kararında ol· 
clukhırını isbat edeceklerdir. Carşamba 
günü, işçi sın ıfı, arz:.ı l a rıı ıa en ae l o1m:ık 

isti yenleri grev s ilahı ile vuı mak içın 

toplanmış bulunacaktır.' 

Üniversit~ gençliğ i, muvaffakiyd -
sizliğe u ğrıyan grevden bır g ün önce 

komiinistlcrin dagılmış olduk l arı mat -

ı 
bu propaganôa k.ığıdl arını ünivd site 
önünde yakmıştır. 

Makeılmıyu. '/'mkyu. Evir ve 
Giri<!de. ı·uziyet normal 

Atina, 9 (A.A.) - Kmıl bu sabah 
Korfo'ya g.Icrdc, l ız kardeşlerinin otm 
makta oldtıl.l.,rı V ~la lVIubc!li'yc )er -

lc~i!5tir. 

Mal;cdon) .:ı, Tı.ıkya, Epir. Girid ·ın
li ve lıclcuiy c n:ıslerimlen gch n telgraf
lar, biıtiin memle'.et ha l kının hoşnud ol
chığunu ve s .. ıl. · n içimle ı~İnc devam 
ettibini lıild.rınektediı. 

B~:b:ıkan }~. Mctaksaı; ııazartesi ak

şamı hall:a hıtaben bir sö,>kv vtre.:ek 
ve Lu söylev b .ıtün Yunanistanda rad-

yo il e ne ı cJikcl.!k lir. 

S :ısya l yanıım hı.kanı E. Korıis. ay

da 20 bin clırnhmi ol.ııı aylı., r.ı .-il5yet 
hasta rrıt•rnıırl arına yardım saııdığ'ına 

bıraktı~ını &O) lemişt.r. 

Kapatılan yunan parlan?entosu 

SON D~4KiK.1 : 

İspanya işlerine karış mamak hakkındald 
anlaşmanııı yakında imzalanacağı samlı 

Paris, 9 (A.A.) - Fransa hükümeti, 
İspanyol işleI"ine müdahale edilmemesi 
meselesinde bir anlaşma vücuda getiril
mesini koiaylaştırmak maksadiyle tica
ret tayyarclerini de İspanyaya ihracı 
yasak olan esliha ve mühimmat listesi
ne ithal etmeğe karar vermiştir. 

Bu karar, dün akşam cumur reisi B . 
Lobrön'ün riyasetinde toplanmış olan 
bakanlar meclisinde alınmıştır. 

B. İvon Delbos, dış vaziyet ve bil -
hassa İspanya hadiseleri hakkında ma
lfımat ve izahat vermiştir. 

Hatırlardadır ki, J<'ransa hükümeti, 
bütün alakalı devletlere ispanyol işle

rinde bitaraf kalınması için tekliflerde 
bulunmuştur. Şimdiye kadar alınmış o-

\ lan cevabların hemen hemen hepsi esas 
bakımdan bu tekliflerin kabulü lehinde
dir. Ve yakmda bir bitaraflık anlaşma
sı yapılacağı tahmin olunmaktadır. 

Fransa hükümeti, bir veya birkaç 
devlet yapılmak istenilen anlaşmayı 

kabulden imtina ettikleri takdirde, ha
rekatında serbest olacaktır. 

Burgos<ları gelen bir haber 
Burgos, 9 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
En modern silahlarla mücehhez Ce

zayir kuvvetlerinin Cebelüttariktan ge
çerek karaya indikleri haberi halk ara
sında büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Lizbon'dan gelen haberlere göre, gene
ral Franko kuvvetleri, Lora del Rio ve 
Paura şehirlerine girmiştir. Ayni haber
len müatakbcl rejim hakkında reyiama 

Ti' ...... 
müracvaat edilinceye kadar 
Sekura'nın kırat naibi seçileceği 
daki amerikan haberlerini yalan 

Londra, 9 (A.A.) - Sıyaeal 
ler bugün daha nikbin görünme 
Çünkü Almanyanın iapanyol ifl 
karışılmamasına dair olan anla~f' 
bul edeceğine ve Barselonda dört 1 

nın idam edilmesi dolaynıiyle ya 
olduğu teşebbüs üzerine Madrid b 
metinin alman isteklerini tatmin .e 
bilecek bir hale gelmesini beb.iye~ 
kani bulunmaktadır. 8114 

Almanyanın hadiseleri tacil e~til) 
ğe kalkışmasına pek az ihtimal vefn, 

mektedir. JA 
lspaııyol gemilerinin Tanca 

ayrılmamaları İ{'İn ~ 

Londra, 9 (A.A.) - İngiltere ,1 
Fransa hükümetleri, İspanyol barb 
milerinin Tancadan geri çağınlmalafl 
çin Madrid hiikümeti nezdinde yeni -16' 

bir teşebbüste bulunmağa karar vertJl'f' 
l erdir. 

Her iki hükümet Almanyanın Jı 
ka yardım etmekten ibaret olan in 

bir maksadla Tancaya harb gernil 

göndermesine izin verilmesi talebini 

bule karar vermişlerdir. Malum oıdu 
üzere Versay andlaşması alman b 
gemilerinin Tanca limanında demir 1 

malarmı menetmektedir. 

Fransada silah imala tının millileşmesi JI 
Paris, 9 (A.A.) - Senato, silah ima

latının millileştirilmesine ait olan pro
jeyi, ufak bazı tadiller ile kabul etmiş -
tir. B. Picr Kot, projenin hava işlerine 
müteallik olan kısımlarını müdafaa c:t -
miştir. Mumaileyh, yapılacak, yeni teş-

"ylı nını ıı>lah etmeğe yarayacağıııı ıo . ~ 
miştir. B. Pier Kot, askeri tayyarecıl 
yapılacak ıslahatın Fraıısanm asla ~ 
lanmıyacağı ümid etmetke ve fakat :.ı 
de bulunmasını auu eylemekte old 
3ilahlara malik bulunmasını temin eyır 

kilatın Fransanın fabrikalarm randıma- yeceğini söylemiştir. 

====================~ 
Fransa da 

Dünya sulh bayranıı 
kutlandı. · 

P . 9 (A.A) _ Dün Scn - Khı'da 
arıs, · • 

parlak ve güneşli bir hava al~ınd:ı , ve 

binlerce halk önünde dünya 1>ulh top

lantısının büyük bayramı kutlanmıştır. 

Yeşillikler üzerinde tersim edilmi! olan 

Thelmann'ın büyük bir resmi önünde 

söz alan kültür bakanı B. Jan Zey, sulh 

bayramının bir paradoks değil, fakat el

zem ve in§atı bir iman hareketi olduğu
nu ve bu hareketin şimdiki kaygılara 

tercüman olduğunu söylemiştir. 

Bakan, eski afetin, harbm yeniden 

hayatiyet göstermeğe başladığını, ve b ir 

Avrupai sivil harb şekline girerek dün

yayı tehdid etmekte olduğunu i~aret et

miş ve demiştir ki : 
"- Demokratlar, korkunç tuzağa 

kendilerini kaptırmıyacaklardır. Demok

ratlar, besledikleri hüriyet aşkı ve dü

şünce ve ülkü kardeşlerine karş olan 

sevgileri sayesinde daima dürbince dü

şünmeye devam edeceklerdir. Halk cep

hesi hiikümcti, büyük bir gayretle, en

t ernasyonal demokrasiyi ancak kurta

rabilecek olan barış için çalışmaktadır.,, 

l{ıral Alfons Avusturyaya 
gitti. 

Prağ, 9 (A.A.) - Eski İspanya kı

ralı Alfons, Kont Meternih'in malika

nesinde oturduğu Kıjnzhart deniz kena

rı şehrinden otomobil ile Avusturyaya 

hareket etmiştir. 

Hollanda lç~aliçesi 

I ·viçre'de 
Bern, 9 (A. A.) - H ollanda kırali

çeı;i , yanında kızı veliahd prenses Juli

ana ile daha 20 kişi olduğu halde, 15 

gündenberi bulunmakta olduğu Veje 

bölgesinden B ern Oberland'mda kain 
Mayssemburg'a gelmiş•r. 

Sovyet - Mançu münase--
ebtleri hakkında 

uydurma bir haber 
Moskova, 9 (A. A.) - Taııs ajan.S 

bildiriyor : 

Roryter ajansının Dairen'den ala,..J 

neşrettiği ve 5 ağustosta Pogroniçatıt' 
istasyonu yanında japon ve ı;ovyet ıcuf' 
vetleri arasında bir çarpışma olduğun' 
dair olan haberler tamamiyle uy durtn•' 

dır. Ne bu istasyon civarında, ne dl 
01'' Sovyet • M~nçuko sınırının başka n 

talarında son giiulerde sovyet ve jnpoı' 
askerleri ara .. ın<la h iç bir çarpışma 01' 

mamı~tır 

Dünya yahudi kongresı 
Cenevre, 9 (A.A.) - Dün akşa~ 

Sovyet rusya ile Almanya cemnatl 
müst~na olmak şartiyle, bütün rnitl~~ 
ler yahudilerinin iki yüz elli murnes5'.ı 
huzurunda, ilk dünya yahudi kongre 
açılmıştır. 

Kısa Dış Haberlet 
* Berlin - İtalyan veliabdi d~ 

öğleden sonra hususi bir tayYare 
1 

Romaya hareket etmiştir. 
w * Salzburg - B. Şuşnig bugün 5' ı.ı• 

burg yakınında Saint • Gilgen'de .b ,. 
lunmaktadır. Maksadı, bir halk feetı" 
linde hazır bulunmaktır. 

F ransada buğday ofisi 
<anunu çıktı 

Pari&, 9 (A. A. ) - Parlamento, bı.ı.~ 
day milli ofisi hakkındaki kanun p:o, 

1 
sini, ikinci okunuşta ufak bir tak ırtı 0; 

ğişikliklerle ve l 196 reye karşı 3 

reyle kabul etmiştir. . w 
Parlamen to, oiiyük uayıml ıı lı k ıŞııS' 

ri hakkındaki kanun proJ .. ı.: ıu de t 

vib e tmişti r. ~ 

1 /of1~ 
l'<ızılarmıızın {Olduğıı t 0 ·,fi 

ıiyle '"Cenıwl kitabı., it fri '•""' ;r 
koyamadık. Okurları .. · ırı 
zür dileriz. 
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sı ılusal İzmir f ıvarı 
Kültür parkındaki d~imi yerinde 
otuz altı bin metrelik bır yer kaplıyan 
f b··ı··n hasmetiyle kurulmuştur 

Türkiyenin birçok Ticaret Odaları 
ve birçok fabrika ve ticareth:ıneleri 

şimdiden yerlerini almış ve tezyinata 
başlamış bulunuyorlar. Yeni gazino mü
kemmel bir eser olmuştur. Büyük 
meydanda renkli sular fışkırtan büyük 
havuz, panayır alanının belli ba~lı bir 

atraksiyonu olacaktır. 

IL 

Ankara hıku fakiiltesi 
Her biti, memleketin e.saslr bir ihtiyacmı karşrlamak için kurulmuş 0 • 

lan büyük irfan müesseselerini bağl'ında yaşatan Ankara, cumuriyetin 

kiiltür ve ilim kaynağıdll'. Buradaki mektebler, taşıdıkları hususiyet ve 
birçoklarının bütün yurdda tek olmalarr itibarile her yI/ vatanın dört 
lwcağmdan yüzlerce memleket yavrusunu A nkaraya toplamaktadır. 

uvar, u u _, 
Fuvarı gezeceklere bir çokatraksi}'onlar hazırlanmış 

ve nakil vasıtalarında büyük tenzilat yapılmıştır. 

Macaristandan bir sirk getirtilmck
te olduğu gibi Balkan memleketlerin
den de birçok atraksiyon kumpanyaları 
gelecektir. Panayır yerindeki tiy~t~o~a 
Darülbedayile halk operetinden bınnın 
oyun vermesi kararlaşmıştır. 

Çocuk velilerinin ev/adlarına mekteb ı;eçme mevsimi olan bu günler 
içinde U /us, Ankaradaki mekteblerc girme .şaı tlarrnı ve bu mcktcblerin 

verdiği hak ve imtiyaz/art neşredecektir. Bu mektcbler arasrnda: Ziraat 
Enstitüleri, Dil, tarih, coğrafya Enstitüsü, Gazi Enstitüsü, Hukuk Fa-

... 

Altıncı arsıulusal İzmir fuarı bu 
sene bir eylfılde açılacak ve 22 eylfılde 
k Ş . d' kadar Atatürk apanacaktır. ım ıye 

alanının kar~ısında buluna~ .fuar,. bu 
yıldan itibaren Kültürpark ıçındekı da
inıl yerine nakledilıni' bulunuyor. ~.e
ni fuar, 360 bin metre murabbalıl. Kul· 

tü.. k . . d 36 000 ınetre murabba-rpar ıçın e, · . 
hk bir saha işgal etmektedır. 

İlk ve ikinci beynelmilel İzmir ser
gileri, General Kazım Diriğ'in .teşebbü
sü üzerine Sanayi mt-ktebi bınasında 

Parkın içinde: Bir Atat.ürk Devri~ 
M .. esi bir Stadyom, bir açık hava tı· 

uz ' l . 
Yu-·zme havuzu Tayyare ku esı, yatro!u, ' 

Hayvanat bahçesi, çocuklara ma~sus 
muhtelif oyun yerleri, panayır yen v~ 
diğer birçok ıpor ve atraksiyon y.:rlen 
bulunacağı gibi, etrafında oton:obilleı' 
motosikletler ve at gezintileri ıçın de 

ayn birer yolu o1aca.ktır. B~ sayed~. ıs~ 
sız yangın yerleri bır mamureye .Jo~ 
mekte ve arsaların krymetlenm.esı yu .• 
zünden de belediyenin büyük bır varı-

Bitmek üzere bulun an fuvar gazinosu 

açılmış ve büyük muvaffakiyet kazan
tnrş, fakat binanın elverişli olmayışı 
yüzünden ertesi yıllarda açılmasına 
imkan bulunamamıştı. İzmirde (be.y
nelmilel bir sergi) değil de, beynelm.ı • 

k f .. _. 933 scnesın· 
lel bir panayır açma 1~11 

de İzmir Şarbayr Doktor Behçet Uz 
ür··1 .. ve o zaman· tarafından ileri • u muş .. 

ki Vali 'General Kazım Diriğin de bu· 

yük müzaharetile 3 üncü İzmir panayı· 
rı meydana gelmişti. 

1 na o ywın ha-B u panayırın açı ması 
ziranında karar yerildiği halde t~a -

. dıvar ve çukurlanyle 
mıyle yangın . . . 
kaplı olan bu saha üç ay ıçınde am~rı-
kanvari bir gayretle mükemmel 0enıle· 
bilecek derecede hir panayır 'llan• h '• 

line getirilmiş.tir. _ . ı: 
Buraların yangından sonrakı h,ı 

ni bilenler, sarfolunan gayretin a7-ı'?"e 
tini takdirde müttefiktirler. nf:rıFi •. 
c;ü ve besinci panavırlar e!masıııch pa
nnvır yeri çok daha güzellc~miş ''<: 

B:-ılkanlarchı. hirincilif!i alac:ak h'r lerı· 

ceye yükselmi~tir. 
d w büviik e" Panayırın kazan ıgı 

.. d" w .. raı;.het iizerine r:.asl ı 
vet ve gor ugu ... . h . 1 
bir panayır veri bulmak ıar . t: .,ı:ı ' 

• .. · -l•r kı 

1 
l . t bu zaruret uzcrıne • o muş ış e R . . ~ 

1 crye et"' çen kıs lzınir Be e .ı ı • 1 
Behret Uz. biiyüklerınılen " 

ve kuvvetle Rusya Y• - •• 

dat elde etmesi temin olunmaktadır ... 
Bu sene; ilk adım olarak parkın ıçı 

ağaçlandırılmağa başlanmış. etrafı dı
varla çevrilmif ve altıncı İzmir fu~rı 
yeni ve daimi yerinde bütün haşmetıy-

le kurulmuş bulunuyor. 
Fuarda ecnebi devletler için ayn ve 

büyük yerler tefrik edilmiş. po.nayır 

komitesi tarafından da 300 den fazla 

pavyon inşa ettirilmiştir. . 
1 Bankaaı ve Sümer Bank k ndıle-

ri iç~n muazzam birer d~i~i .~anay~r sa
rayı inşa ettirdikleri gab.ı dıger hır.çok 
müesseseler de boş yer almak suretıyle 

Daha şimdiden Türkiyenin her tar:
fından lzmire doğru bir akın haznlıgı 
başlamıstır. Vapurlarda % 50 trenlerde 
de % seksene kadar tenzilat yapılacak 
ve ekspozanlara aid esya yüzde 7o ten-

.. a~cbetle zilatla ta<>ınacaktır. Bu ınun -
.... .. l"k 

Devlet Demiryo1larında on beş gun u 
halk biletleri % 50 tenzilatla satı~a -

. . b' 'kinci mevkı ve cak yanı 12,5 lıraya ır ı . . 
875 k b . .. .. .. mevki bıletı alan 

uruşa ır uçuncu 
birisi bu biletle - evvelii İzmire gitmek 

şartiyle - Türkiyenin her tarafını . d.o-
1asmak imkanını bulacaktır. Onun ıçın · 

d.' k' b"ru·· t d lar daha tıimrii.teı: ır ı u n va an aş 

b .. "k f . t'f;ıdcve lıazcrl<111-bu uyu u sattan ıs ı 
d 1 t . f gerek izır1' :Iı-makta ır ar. zmır uarı 

k 1 . . d daki vat-1n1 a'llaı· ler gere zmırın ışın 

. . b' . 1 t f zmiriiTer için 
ıçın ır nımet o mu ur. 

b. . . ç·· k" b sayede lznür'e 
ır nımettır: un u u 

1 yüzbinleıcc ziyaretci gelmekte "·e L-

. b. 1 . k na<>ması lıtı~ıl mırde •r a ıs verıs ay -_, 
olmaktadır. Ta rah vatandaıılar .'i' im 
vesile ile hem güzel İzrniri. tzınır pıı -

.. . · di~er dilcdik-
nayırınr ve Turkıyenın "' 
] . 1 . . ı ·ı-cktedirleı. en yer ennı geze n ıu 

Ar&ıulusal İzmir panayırının büyük 
.. d dur• Panayır-

faydalarnıdan bm e şu · .. 
da inkrl5bçr. sanayici ve Y~~~~rcr Tur-

k . · k"rük hir örneği goru1mek bu 
ıyenın u.. .. . . .• 

•"'vede (yeni 'rürkivenin) Turkıye ıçın 
- . "I "d den ve dışından gelenlere genış 0 çu e 
propagandaı;ı yapılmaktadır. . 

Her sene biraz daha muvaffakıyet 
kazanan, büyiikler:'Tlizin takdirini ve 
halkımızın al5.kasını çeken İzmir fuarı 
İzmir belediyesinin ve onun calı~kan 
~arba} nın çok değerli bir eseı idir Bu 
inkılab eserini görmek vesilesiyle gü
zel fzmiri ziyareti yurddaslarrmı7.a ehc

miyetle tavsiye etleriz. 

Belediye ve fuar komitesi lzmire 
gelecek ziyaretçilerin her türlü kolay
lıklara mazhar olması için icab eden 
tedbirleri almı~tir. Ziyaretçilere dağı
tılmak üzere bir İzmir kılavuzu tabetti-

kiiltesi, Sıyasal Bilgiler okulu, Ticaret Lisesi. lsmet Paşa Kız Enstitüsü, 
Musiki Ôğrctmen Okulu, Erkek Lisesi, Kız Lisesi, Gazi Lisesi, Sanat 

mektebi, lnşaat u.~ta mektebi, Gece sanat mektebi, Askeri Sanat Lisesi, 
Gedikli Çavuş mektebi, Kadastro Meslek mektbi. Maliye Meslek mektebi, 
Bis,-ki sanat yıırdları, Hasta bakıcılık mektebi, Küc;ük Srhat mektebi ve 
saire v:ırdır. 

Bugii11, Hrılwk Fakültesi kayıd ve kabul .~artlarrnı yaz~S 

Ankara hukuk fakültesi cuınuriyetin 
başşehirde kurduğu büyük kültür mü

esseselerinin en eskisidir. Bugüne kadar 
adliyemize yüzlerce hukukçu yetiştirmiş
tir. Leyli ve nihari kısımları v~r<lır. 

Tahsil müddeti iiç senedirı 

Giril"' ı-ı:u·tları: • .ı. 

A - Türk olmak 
B - Lise veya yüksek mekteb veya 

eski yedi senelik vilayet idadilerinden 
mezun olmak. 

C - Aşağıdaki kfığıdları ibraz eyle-
mek lazımdır: 

Mekteb şehahdctnamesi 

Nüfus tezkeresi. 

Sıhat ve hüsnühal kağıdlarr, 

6x9 ebadında dört foto~rafi. 

Leyli olmak için: 
A - Liselerden pek iyi veya iyi ue

rccede mezun olmak ve bir yüksek tah
sil müessesesine girmiş ise iyi derecede 
terfi etmit olmak. 

Sınıf geçmemişler alınmaz. 

POLiSTE 

u ... afirinı yarala) an adam 

lsmail, İnönü mahall~indeki evine 

arkadaşı garson Ahmetli biraz eğlenmek 
üzere çağırmıştır. Fakat rakı içmekteler 
iken bir lira mc!ıelesinden anlasamamı ·
lar ve aralarında çıkan kavgada ev sa 

hibi ekmek bıçağiyle Ahmedi sağ kolun
dan hafif yaralamıştır. 

Şikayet üzerine İsmail yakalanmış 

ve tahkikata başlanmr§tır. 

Bir yankcıotecı 

Hasan, tren bilet kişesinde bilet al
mak için meşgul iken, sabıkalılardan 

Hüseyin yanınn yaklaşmış ve kalabalık
tan istifade ederek pantalomın arka ce· 
binden bir deftri ile içindeki parasını 

çekmek üzere olduğu esnada sııç i.istü 
yakalanmıştır. Şik yet üzerine sabıkalı 
hakkında tazım gelen tahkikat açılmış
tır. 

rilmt!ktedir. Bunda otel, lokant<l, gaıi
no ve hamamlarla nakil vasrtalarmm 
ı;ınıf1arı, ücretleri ,adresleri, İznıir ve 
mülhakatınm göriilmeğe değer yerleri 
ve ziyaret~ilerin i~ne yarıyacak daha 
bircok malUmat toplanmıştır. 

B - Yaşı 18 - 23 bulunmak. 
C - Fakülte doktorunca Ankarada 

yapılacak muayenede sıhhatının tam 01 .. 
duğu anlaşılmak. 

D - Fakülteyi ikmalden sonra ad .. 
!iye vekaletinin göstereceği yerde se
kiz sene hizmet edeceğine dair notcrliıı; 
ten musaddnk teahhhüdname ve kefa· 
letname vermek. 

E - Liseyi bir veya bir kaç ı;en6 

evvel bitirmiş olanlar için askerlikten 
tecil edilmiş olduklarına dair askerlik 
şubesinden vesika getirmek lazımdır. 

F - Leyli kaydolunacaklarrn birin· 
citeşrinin ilk gününde sıhhi muayene i· 
çin Ankarada hazır bulunmaları lazım· 
dır. Evvela namzed kaydı için müracaat 
etmiş olmak hiç bir hak temin etmez. 
Talebeye fakültede her sene bir elbise, 
bir kundura, bir gömlek ve fakültece 
bastırılmış notlar verilir. Harçlık ve 
başka bir şey verilmez. 

Talebe kayıd ve kabulüne ilktcşrinin 
birinici günü başlanır. İkinci teşrinin 
son günü nihayet verilir. 

Ankara radyo!'n 
Oda musikisi 
Çocuk saati 
Karışık muzik 
Ajans habcr1en 

•~lo.nbul rauy<iSUı 18.- Oda musikisi (plak) 

19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20.- Solo (plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu aJnn· 
sınm gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

İLAN 

Belediye Reisligindcn: 

Su darlığı dolayısiyle 10 ağustos pa· 
zartesi gününden itibaren bütün şehir• 
de sabahleyin saat beşten öğleden son -
ra saat on beşe kadar su verileceği ve 
bu saat1edn dışında suyun kcsilecegi 
ilan olunur. 

-ı ' a bir .:e nl ) } 
d (Yeni Kiiltür P:ı,.lc) planı· 

parak ora a . . tir 360 QQO metre 
nr tanzim ettırmış . . K"Jt"r 

b:~l~:~b~i:r~s:~:h:a~i:~~~a~l~eu:e~n~:u~~u~~=======~::~::=::~~:::::~~~:::::::=~;:::::::::~=-;~~~:::~~~~::.~~:=:::ı:::::~:::::~::~~;::~~~~==~::~~::=:;::~~~~~= mura a ı 

~ ınek gayesile kuvvetlerini boşuna ti.iketnıt:kte \'C li değillerdir. Si.ijelere tıpkı tıpkısınn benzer ve mmdan tetkik edilmek arzu olunduğu takdirde, 
Tefrika: No: 20 zamanlaı mm bi.iyük kısmını kaybetmektcd r· tcni.ibe neticelerinin kendilerine tatlıiki müm- bundaki imkansızlık derhal görülür. Bundan 

Vilayetler pavyonu yapılırkerı 

Bil~i Nl\1i\ •~N (. ~ S t\ N Jer. Bunlardan hiç biri, vaktiyle en bü) iik şe- ki.in nıiişahcde unsurları bunlar arasında kolay- dolayı müşahid, hadiselerin karışıklığı içinde 
~ ' hirlerde bile bedava istihsal edilebilen inziva 't' !ıkla bulunamaz. Mesela, iki terbiy,. usuliiniin kendini kaybetmemek için, büyük bir anlayış 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
N -'SUHI BAYDAN Türkçeye çevıren: . , 

w 1 iyi vast· 
Alimlerin zekasını çogaktmalnmken nerektir. 

ı n7altma o ma ,~ 
ta!ı on arın sayısını - . . · 'cin sa-
Muhtaç olduğumuz bılgilerı. gelıştırm~lk ık,' b -

ı t dı. şu art ı e ı un 
yısı maluJud adam ar ye er ' · l · d de 

h.b. l l ve emır erın e lar muhayyele sa ı ı o sa ar f A 

çok büyük calısma vasıtaları buluns~ydı... enknı 
.. . . " l b"' .. k ralar ısraf etme • arastırma ıcm her yı uyu pa . .w. 

- d'l · t d cthgı· teyiz zira bu paralı-uı keıı ı cnne ev ı 1 
. ·· · 'h lar fethedenlere e • mız kimselerde yenı cı an . b 

k k b·ı· ti yoktur ve zıra, u zem olan yükse a 1 ıye er I k ·· 1 
kabili retlere sahip nadir kimseler ise ente e tue 

.} A b l d ~ u hayat şartbrr 
yaratıs arın imkansız u un ug 
içindedir! r. Ne laboratuva~.lar, ne ~~7tl~~~~ 
fenni cn!ı mn teşkilatmm mukemmellıg . 

1 · · 1 baslarına temın rnuhtaç olduğu mu :11tı, ya ıuz A 

ed mezl r fl/lodern yaşayış zekanın yaşayışmda 
·" · · 'h 1 t miyle ma -karşıdır. Fen adamları. ı~t~ a .a~ı ama . le ak· 

d1 ve itiyadları kendilcrınınkuıın tamamıy B 
tıi ohm bir kalabalık içine kanşmıştır! '.':. ld u a· 
d-.,_, hr. fikri sav icin elzem olun şartları e e et· 

a\i1'u•ıu tP.1iJıi'l edE'hilecek kadar zengin değil 'iı · mukayesesi arzu edildiğini farzedelim. Bt. ctiid sahibi olmak lazımdır. Geçmiş zamanlara taal
Modeıı.1 şehrin halecam içinde, tahayyiil ve tc- i<;'n biribirine kabil olduğu nisbette benzer iki luk eden tetkiklere girişilmek istenilince hemen 
f Pkhirc dalnı.anın mümkün olduğu miirakabe çonık gı npu serilecektir. Eğer bu cocuklar. ay- hemen iktiham olunmaz gi.içlüklerle karşılaşılır. 
Löştleri )'d~<ıtmağa şimdiye kadar teşebb~iı:;. ol~n- nı yar;ta ve aynı boyda olmakla beraber, ayrı Bu çeşid araştırmalar için gayet bilgili bir zeka 
r..anıı~tır. Halbuki böyle hir yenilik kendını gos- soeyal muhitlere aid iseler, aynı suretle tegaddi ister. Şüphesiz, bir tahmin ilmi olan tarihe kabil 
tcrmektedir. Bugiinkü ya!'lama usullerinin kn- etmiyorlar ise. aynı psikolojik hava içinde ya- olduğu kadar az başvurmak gerektir. Fakat ma· 
nşıklığı içinde zihinleri dağİlmaktn olaııbr icin şamıyorlarım neticelerin mukayesesi kahil ola: zidc, insandaki harikulade hayatiyeti meydana 
yiil.sek sent tik inşalar düQiimile~ek şeyle: d~- mnz. Bunun gibi, aynı ailenin çocukları iizcrin- vuran bazı hadiseler olmuştur. Bunların kayna· 
ğiHir. insan bilgisin ·n gelişmesi sonsuı: hı: ~ı- de ayrı il<i yaşayış tarzmm tetkiki de nz değe1 li- ğım öğrenip bilmek pek ehemiyetli sayılabilir· 
hin gayreti arfını d" ğer bilgilerden 7.İyade ı.stıl- dir; zira insan soyları saf olmadığından aynı a- di. Mesela, Perikles devrinde. bunca jenilerin 
znm ede"". Bu bilgi, yalnız alim hakkmdakı te- na ve babaların mahsulleri ekseriya biribirindtm aynı zamanda zuhurunu intaç etmiş olan amil
bkkimizi d P,il, fenni ara~tırmalara mahsus derin surette farklıdır. Bunun tersine olarak, a- ler hangileridir? Rönesans zamanında da buna 
şattlar hnkl· ndaki telakkileriınizi de yeni haş- yet ayrr şartlar h~3iri altında gidişleri tetkik olu- benzer bir hadise vuku bulmuştur. Yalnız ze· 
tan tetkik etmemi.d İcab eder. nan çocuklar aynı yumurtadan hnsıl olma ikiz- kanın, fenni muhayyelenin ve estetik sezişin 

ler ise neticeler mevsuk ve müshet olur. değil o zaman adamlarındaki bedeni kudretin, 
v 

insan bilgisinde müşahacle ve tecrübe - Ma· 
kayese!i tccrl'l>elerin güçlüğü - Neticelere ya.· 

vaş varılması - Hayvanların kullamlmaııı -
Yüksek zekalı hayvanlar üzerinde yapılan tec
rübeler - Uzun zaman devam edeu tecrübele· 
rin teşkilatlandırılması. 

İnsanlar müşahede ve tecrübeye pek elveriş-

Ekserivn takribi neticelerle iktifa olunur. in- cüretin ve maceracı zihniyetin sonsuz inkişafı· 
san bilgisinin yavaş yavaş ilerlemiş olmasının m hangi sebebe atfetıneli? Bu adamlar nedt:n 
sebehlerinden biri de budur. bu derece yüksek beden ve dimağ faaliyeti sa· 

Fiziğe, şimiyc, Ye aynı zamanda fizioloji'ye hibi idiler? Görülüyor ki b:jy~ik adamlar silsile· 
tnnUuk eden araştırmalarda, şartlan iyice ma· sinin zuhuruna tekaddüm eJ~n devirler.-i~ki ya .. 
lum, nisbeten basit sistemler diğerlerinden tec- şama, beslenme, terbiye, entelcktiicl ve moral, 
rid olunmak istenir. F nkat insan, heyeti umu- dini ve estetik muhit şartlarının tefıo:rrüatım bil• 
miyesi ve muhiti ile olan münasebetleri bakı· mek ne kadar faydalı olabilir. (Sonu var), 



SAYFA! 

..:\dana Btalcdi\rc l{İ\ asetiııdcn · •. 
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak üzere 

Belediye anbarına teslim (25-50) ton soğuk asfaltın satın almma
ır açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve imal tarihini bildirir 
vHaik ibraz edeceklerdir. 

3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergi ve resim ve diğer 
masraflar müteahhide aittir. 

4 - Yapılacak tekliflerle usulü dairesinde yatırılmış % 7,5 nis
betinde muvakkat teminat akçesi makbuzu veya banka mektubu 
gönderilmesi lazımdır. 

5 - İhale ağustosun 10 uncu pazartesi günı.i saat onbeşte Adana 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (275) lirad ır. (94) 2-3230 

Tiirk il.ava l\.ur11n111 

RüYül{ P i Y A J C () S lJ 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide l 1 Ağusto~ 936 dadır. 

3üyüli ikra!nİ)e35.000 l,iı·adır . . 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Güınrül{ ve İııhisarlar 'r elialeteind(~n : 
Vekalet Muhasebe Müdürlüğünde 20 lira aylıklı açık biı me

murluk vardır. Buraya memurin kanununun~ üncü m~ddes~n~: ya· 
zıh şartlan haiz yazı makinesile çabuk ve dogru ya~a~_ılen bırısı}m
tihanla alınacaktır. Müsabaka 12-8-936 çarşamba gunu yapılacagın
dan istekliler 11-8-936 salı gününe kadar lüzumlu belgclerile Zat 
işleri Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (295) 2-3518 

Bankasına memur 
alınacak 

TiirliiJ·e İş Banka-ıııdan ! 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur alınacaktII'. Bu imtihanda kazananlar ~
rasında ayrıca Yüksek tahsil gönnüş olanlar ve yabancı lı-
sanlan iyi bilenler tercih olunacaktır. . 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkıyet ve t~h
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verıle
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir subelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartları~a ai~ izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve İzmırd~kı şubele
rinden alabilirler. Baska yerlerde bulunanlar bu ızahname
yi Bcınkamızdan tahr iren de talep edebilirler. Ancak bütün 
taliplerin cok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

• .. yyareFah· 
irektöı·l ·12-iiıı-

ı - Bu sene fabrikamıza l>ir baş muhasebeci, iki muavin muha
\cbeci, bir baş ressam bır ressam ve iki tercüman imtihanla alına
:aktrr. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 baş ressama 200 
ressama 98 tercümanlara 126 lira ücret verilecektir. 

3 - Muhasebeciler yüksek ticaret veya muadili mektepten-~-=~ 
zun en az iki sene herhangi bir fabrikada malzeme muhasebecılıgı 
yapmış, malzeme cins ve eb'adına ıstılaha.tı fe:ıniye. malzeme usulü 
muhasebesine ve fiyll~ndırmasma ve bu. ışlerı.alakadar e~cn k~~un 
ve talimatlara vakıf iması lazımdır. (Lısan bılenler tercıh edılır). 

4 - Baş ressam .ressam en a~ !ise tahsili görmÜJ, Fr.a~sızc.~, 
lngili:r.ce, Almanca lisanlarından bırıne vakrf ve resmı smaının bu
tün inceliklerini bilir, ıstılahatı fenniyeden anlar bulunması şarttır. 
(Yüksek tahsil görenlerle birden fazla lisan bilenler tercih edile
cektir) 

5 - Tercümanlar: Almanca, Fransızca, İngilizce lisanlarından 
birini tamamen okur ve yazar ve anlar olması, ıstrlahatı fenniye ve 
malzeme cins ve eb'a:dına vakıf ve en az lise tahsili görmüş olması 
lazımdır. (Yüksek tahsil görenlerle birden fazla lisan bilenler ter
cih edilir) 

6 - İmtihanlar Kayseri tayyare fabrikasında müteşekkil bir hc-
vet tarafından 1 Eylül 936 tarihinde yapılacaktır. 

7 - İmtihanlara gireceklerden aşağıdaki şerait aranılacaktır. 
A - Türk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunmamak 
B - Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş ve 45 yaşından yukarı 

olmamak 
C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasiyle mahkum veya 

devlet için muzur teşkilatlara mensup olmamak 
D - Eyi ahlak eshabmdan olmak ve haysiyet ve namusu muhil 

• fiillerle ve alelitlak ağır hapis veya o derece cezayı milstelzem bir 
fiille mahkOm olmamak. 

E - Sari hastalıklara müptela olmamak ve vazifesini muntaza• 
man ifaya mani akli, bedeni arıza ve hastlıktarla mlUI bulunmamak. 

F - Kadro icabı Yeya ihtiyacın zevalile hizmetine nihayet ve· 
rilmesi halinde hiç bir hak talebinde bulunmıyacağına dair noterden 
musaddak teahhüt senedi vermek. 

8 - fstt-klilerin 20 ağustoı 936 tarihine &dar istida Ue fabrika 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 0340 'Z--3422 

u l. us 

Sanı~un \ 1 al iliğinden : 

Eksiltmeye ·konulan iş: (Terme ve ~A:iliç 
köprülerinin inşa ası) 

ı - Terme köprüsünün keşif bedeli (20895) lira (52) eııı ıkı ku
ruş ve Miliç köprüsünün (15700) lira (45) kuruş olmak üzere keşif 
bedelleri yekfınu (36595) lira (97) kuruş tm. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 
3 - İhale ağustosun "20'' inci perşembe günü saat "16" da vi-

layet daimi enciimeninde kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Bu ise ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti ıımumiyesı 
D - Fenni şartname 
E - Keşif bülasa cetveli 
F - Projeler 
İstiyenler bu evrakı Ankara. İstanbul. ve lzmır Vilayet Nafra 

M üdürİiiklerinde görebilirler. 
5 - İstekliler a.:ağıdaki vesikaları göstermeğe mecburdurlar. 
A - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlr olduğuna dair 

vesika. 
B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden alın

mış ehlivet vesikası. 
6 - Zarflar ihale saatmdan bir saat evvel imza mukabilinde en

cümen Reisliğine teslim edilmiş olacaktır. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

hü-7 _ İhale "2490'' sayrlı artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
kümlerine göredir. ( 140) 2-2459 

----------
Betonarme köprü in§aatı eksiltme ilanı: 

Nafıa Bal<:aulığındaıı: 
Urfa vilayetinde Urfa. Diyarbckir yolu üzerinde 38000 lira ke

şif bedelli Hacrkamil betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usu· 
Jiyle eksiltmesi 17 - 8 - 936 pazartesi günü sa~t (15) de Nafıa Veka· 
leti Şose ve Köprüler Reisliği eksilt;ne komısyonu odasınd aya~ 
lacaktır. . 

Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak~ (19~) ~u: 
kab"linde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabılecegı gıbı 

ruş mu ı d" l"'v•• .. t ede 
istiyenler bu şartnameleri Urfa Nafıa Mü ur ugunc muracaa • 

rek görebilirler. • ,~ • t" 
Muvakkat teminat (2850) liradır. Eksiltmeye gırm:K ıs ıyen-

lerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasın~a çıkan talım~~name~e 
tevfikan mütcahhidlik ehliyet vesikasını haız olmaları. Mu~eah~ıd 
bizzat mühendis olmadrğı veya bir mühendisle beraber bu. ışe .. gı~· 
mec!iği takdirde asgari on metre açıklığ~n~a betonarme hır koprü 
vapmış olduğuna dair ves:ka ibraz etmcsı l~ım~ı~: 
· Teklif mektuplarının 17 - 8. 936 pazartesı ~nu saat 14 de kadaı 
Ankarada şose •ıe köprüler reisliğine vermelerı lazımdır. (161) 

2-3393 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı ~ 

Tııneeli Nafıa Direktörlüğünden: 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: Tunceli vil~yeti (Plür) Ovacık ka-

zasında yapılacak iki bölüklük askeri kışla ınşaatı. 
Keşif bedeli 29300 liradır. 
2 - Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi . . . A 

D _ Tesviyei türabiye, şose ve kargır ın.:aata daır fennı şartna· 

me. 
E - Husu si şartname . . 
F - Keşif cetveli. silsitei fiat cetveli, metera1 cetvelı 
G - Proje, grafik • . 
H - Devlet Demiryollarr Fennı şartnam~sı . • • 
fstiyenler bu şartnameleri ve ev~a.kı bir lıra beJelı ınukabılınde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabılırler. 
3 - Eksiltme 22.8.936 tarihinden cumartesi günü saat 11 de Ela

zizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılııcaktır. 
4 - Eksiltme kapalr zarf usulü ile yapılacaktır. . 
s _ Eksiltmeye girebilmek için isteklini~ 2ı97.5 lı~a muvak~at 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesıkaları haız olup gos-
tennesi lazımdır. . 

Nafıa Vekaletinden işe girebilmesi için ehli1e~ vcsıkası alınııc~k. 
6 - Teklif mektupları yukar ia 3 r.:~. m.~~~edc. ya~ılı sna~t~n hır 

saat evveline kadar Tunceli Nafrı M•ıdurlugu daıresıne gctırılerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makhuz mukabil!nde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların n 'hay~~ ~- tireli nıa?<lc?e. yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve drş zarfın muhur mumu ıle ıyıce ka-
patılmış olması lazımdır. . 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (280) 2-34QS 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Urfa Nafıa l\Iüclürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan "Suriye hududu dahilinde Caber kat 

yanında Süleyman şah türbesinde Jandarma karakol binası" 
inşaatın keşif bedeli "6406'' lira "5ı" kuruştur 
2 - Bu işe aid şartnamelerle evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi . 
C - Baymdırlrk işleri genci şartname~ı 
D - Kargir ve beton inşaata dair fcnnı şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cedveli, metraj cedveli 
G - Proje 
İstiycnler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Nafıa 

Müdürlüğünden istiye ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü iken talip bulunmamasın

dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan ıs gün müddet
le temdid edilmiş olduğundan 12-8-936 çarşamba günü saat 10 da 
Urfa Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 480 lira 49 kuruş mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunun hükmüne göre bu işe girebilmeli için daha 
evvel bu gibi itleri başarmış olduklarına dair resmi makamca tas· 
dikli ehliyeti fenniye vesikalarını ihaleden 8 gün evvel Urfa Nafıa 
Müdürlüğilne ibraz ettirmeleri gerektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda ''3" ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Urfa Viltyeti Nafıa MUdilrlüğil odasındaki 
eksiltme komiıyonu reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ''3'' ncü maddede yazılı 
saate kadar gelmit olmaar ve dış zarfın mühür mumu ile kapatılmış 
olması prttır. Postada olacak gecikrueler kabul edilmez. 

(4386) 2-3524 

10 AGUSTC.. ;> 1 "A 

U~ak Bel~diyesinden: 
Belediye Fen memurluğu münbaldir. 936 büacesindeki ~cret 

liradır. Bu miktar 937 senc~in?e artırıla~aktu .. A~a~ıdakı :C. 
haiz olanlar vesikalariyle bırlıkte Beledıye Reıslıihne on 
zarfında müracaat etmelidirler. 

1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak 
3 - Nafıa Fen mektebi mezu~u olmak v -
4 - Res.mi dairelerde ça~ıştı ~se. bunl.a~dan a.ldıgı evrak, 

2 ise yaptığı ınşaat ve buna mümasıl ışler ı9ın vesıkalar. (95) • 

Bir İnşaat Mühendisı 
Alınacaktır 

Asl\:eri }i'abril{alar Umum 
l\f üdürlüğündf 

Yüksek Mühendis mektebinden diplomalı ve asgari beş seııl 
şaat işlerinde çalışmış ve askerliğini yapmrş bir inşaat m~hen. 
ihtiyaç vardır. Talip olanların ellerinde mevcut vesaik ıle bit 
Umum Müdürlüğe müracaatları. (146) 2-3390 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam : 
SUMER BANK 

Umumi l\lüdürlüğünden: 
1 - Gününde ihalesi yapılmayan 7.afranbolu civa 

da Karabükte kurulacak demir fabrikalanna aid ikatıl 
gahlann temelleri vahidi fiat esasile ve temelden yuk 
kısımlar toptan göti.iri.i obrak eksiltmeye çıkanlmışut 
Tahmin edilen bedeli 164 840,59 liradır. 

2 - Bu ise ait eksiltme evrakı şunlardır· 
A) Eksiltme şartnamesi, 
R) Mukavele projesi 
(') Fenni şartname, 
0) Fiat cetveli. keşif hulasaları, 
F.) Husu;;İ şartname, 

F) Projeler. _ . . . ~ 
lstivenler bu evrakı R 21 lıra mııkahılındt> ft.""l<ara 

Ziri" t Bankası binasındaki Sümer Bank Miidürlüğün 
a1ah;lir]er. 16 

3 - Eksiltme 17 ağustos 936 pazartesi J!iinü saat 
da Ankara Ziraat Banb~t binasında Sümer Bank merk~ 
zindeki knmiqyonda yanılacaktır . 

4 - F.k~iltme ka">alr 7,J\Tf usuliyle yamlacaktır. 
~ -A 1stekli1°rin 9.493,00 lira .nıuvakka~ teminat.":; 

mesı fozımdır. Bundan bas1-a t>k~· 1 •meve gırecekler ıh 
ı;riinüncten üc p-Ün evveline kadar Bankaya hu isi ba!':3~ 
bilecek ]erini isbat edecek evrak oöstererek bir ef-J:.,et "eJI' 
kası alacak ve bu VPsikaVJ t,.1_..l;f mektup1anna 2S knrtlf 
luk nulla h,,.rabt>r J,,.ffedeceklerdir. et 

• Posta ile gönderilecek tf"l-lif mektuohrınm nihf'~~ 
ihale saahncfan bir saat evvel;ne kadar gelmiş ve 7"4

7 kS>n11ni oot..;ı..:ı .. 1, ......... hl•·•"l!c:ı J.-..,1.,,..,...::>Qf "'""rthr. ?-~ 

Kapalı zarf usulüile eksiltme ilanı : 

Tuııceli N< fıa 
• •• •• w •• 

ıre \:lor ug .... 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayetı PJiimür lrıı' 

da yapılacak iki bölüklük askeri kışla inşaatı) dır. 
Keşif bedeli 28800 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fennı sa 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, Silsilei fiat cetveli, meteraj cetveli 
G - Proje. grafik 
H - Devlet Demiryolları inşaat şartnamesi ı 1 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mulca 

1 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. ·1 
3 - 29-7-936 da yapılacak ihaleye talip çıkmadı~mdan ek5;i 

20-8-936 tarihinde pei"şembe günü saat ıs de Elazizde Tunce 
fıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2160 Iir:ı 

teminat vermesi, bundan başka aşağı~aki vesikaları haız 
termesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden işe girebilmesi için ehliyet vesikası 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatte" 

saat evveline kadar Tunceli Nafıa Müdürlü~üne getirilerek e 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ti 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı sa'tı 
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kaP3 

olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(288) 2-3513 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : 
Keçiörende karakol binasının üç metre açığırın~ P.T.'f· 

inşaatı. 
Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur • 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme ve fenni §artnameler. 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif cedveli silsilei fiyat ccdvclı. 
D - Proje, • S 
İstiyenlcr bu evrakı baş müdürlük yazı işleri kalernınde 

bilirler. 1"· 
3 - Eksiltme 21/ağustos 936 cuma günü saat ıs te p.'f. 

müdürlük komisyonunda açık eksiltme usulile yapılacaktır·,~ 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 725 lira ~1 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haıı 
getirmesi lazımdır. i~ 

A - Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve;_....• 
B - Mimu ve mühen<lislik diploması. (359) 
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~ ı- l\1ILLl MÜDAFAA VEKALETİ 
•. ~ . TIN ALIVlA KOMJSYOtlU 11.ANLAh 

Gedikli Erbaş Ha~ır~::-ma mekteblerint 
talebe a hnryor : . 

. • Erba haztrlama mektepten· 
. ı - A .. ırnra ve Konyadaki Ge<lı=~ıikli aria kısmın 6. sınıflarına 

ııın ihzari sınıflarına 3 sınıflı ~e g ıınacaktır. 
da 5 sınıflı köy ilk mektep meıunlar~a Mektebe giriş şartları as· 

2 - Bu mektepler yatılı ve parası~_ ır. 
k ı· ı ·· - enilebılır. 1 • is er ık şube ha~kanlıgınc an ogr ~edikli Erbas o maga · 

3 - Yukarda ya111ı şartları taşıyan 2~e evli'ıl 936 taıiİ1ine kadar 
tekli olan köylü çocııkla~ının en _geç müracaat etmiş ve evrakını 
rrıensup oldukları askerlık şubelerıne 2-3349 
taınamlamıs olmaları lfızımdır. 1. 16~' 

. BILI f. e Redresör aleti ile ye· 
1 - Biçilen ederi 2000 1iı a olan bkırt tan 

d kl · · ·1 atın alınaca ır. . e en açık eksıltme ı e s . ..nü saat ıı dedır. 
2 - İhalesi ı4 ağustos pazartesı gu 
3 - İlk teminat 150 l_iradır. k Ko dan alınır. 
4 - Şartnamesi beclelsız olara •. t mı"nat ve 2490 sayılı kanu· 

· ekler kanımı e 1 "n 
S - Eksltmeye gırec. 1 b lgelerle birlikte el ·;;i tmc gu 

nun 2 ve 3 üncü maddelerınde yazı ı de buhmmaları. ( 1648) 2-2904 
' ve saatinde M M V. satın alma Ko. İ a . . BİL T 

k ksiltmeye konmuştur. 
1 - 1500 adet lastik balon. açı eı· Jup ilk inanç parası 90 

b. ·ı derı 1200 ıra o 2 - Hepsinin ıçı en e 
liradır. b ünü saat 15 dedir. 

3 - İhal:si z?.8-9~6 P:;~::?n ~;90 sayılı kanunun 2,3, üncü mad-
4 - Eksıltme} e. gırec ·ı ·hale gün ve saatında M. M. V. satın 

delerinde istenen bılgelerı e 1 
) 2-2944 

alına komisyonuna varmaları. ( 16~1 İT 
. . 1 a1!!e satrn alınacaktır. İhalesi 14-9-

Caz kurs_u ı5n~. 5 ka em dm d T hmin bedeli (1750) liradır. İlk 
936 pazartesı gunu saat 10 a ır. a 

teminatı (131) lira 25 ~u~uş:::ı:k ve örmek istiyen bedelsiz ola.rak 
Evsaf ve şar~nam~~~~s~nnundan ;erilecektir. Münakasaya gıre· 

~k~;i~·2~~~nsaay:':ıa kanuı~d~ gösterilen vesaikle ve. teminat mektu: 
b"l birlikte belli gün ve saatında satın alma komısyonuna gelme 

ı:r~. (129) 2-3269 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOGO 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU ILANLARl 

Kmkkale Grup Müdürlüğü binasının ikmali inşaatı 
~· · "k l kesif bedeli (10774) lira (50) 

Sartnamesinde degışıklı yapı an ve ~ . ""dürlü-
'- - 1 · t skeri fabrıkalar umum mu 
ırnrus olan yukarda yazı ı ınşaa a . · lı ünü sa· 
ğü sitın alma komisyonunca 25 ağustos 936 tarıbınde s: g muka 
at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2~ utrufan (SOS) 
b. . . d T T rplerin muvakkat temına o 
ılınde komısyon a ven ır. a 1 k~ ·· de saat X c ka· 

lira (10) kuruşu havi te~lif mekt;.)la~1!'1 ı;;;z24~~ ~::aralı kcınunun 
dar komisyona v~rmelerı ve ken -~trınıu~yyen gün ve saatte komis· 
2. ve 3. maddelerınde yazılı vesaı 3~0) 2-3547 

yona müracaatları. 'l~İK MALZEMELERİ 
MUHTELİF. EL~~O lira olan yukarıda cinsi yazılt 

Tahmin edilen bedelı (3 ) .. dü lüğü satın alma komisyo· 
malzeme Askeri fabrikalar umum mu . r .... saat 15 te kapalı zarf 

··1/936 t r"hinde pazartesı gunu ·ı· d 
~unca 28/e}'.lu . a 1 me (Bir) lira (55) kuruş mukabı ın .e 
ıle ihale edılecektır. Şartnal . akkat teminat olan (2325) lı-
k . d rilir Talip erın muv . 
onıısyon an ve · k" .. nde saat 14 e kadar komıs· 

rayı havi teklif mektuJ?lar~n~ mez 2~;0 ~umaı:alx kanunun 2 ve 3 nu· 
yona vermeleri veken~ılerın_ın de k~ gu· n ve saatte komisyona 
maralı maddelerindekı vesaıkle mez ur 2-3590 

nıüracaatları. (287) İLAN 
·· ı · d azetelerle neşredilmiş olan 

24/26/28/30 temmuz 936 gul~fer~n emgakkaplar hakkındaki ilanla-
.f - ~ ler ve muhte ı cıns . ·r 

muhtelı cıns ege 1 . d değişiklik vardır. Y~nıden ı an 
nn hükmü yoktur. Şartname erın e 2-3~91 
edilmiştir. (312) -· _____ -----

ANKAI~A LEVAZIM AMİRL1Gl 
SATIN ALI\ı1A KOMISYONU iLANLARI 

İLAN 
1 _Tümen ihtiyacı için kapalı zarfla 350 bin kilo yulaf satın alı· 

nacaktır. · b" ·ı · t 2 - Yulafın beher kilosuna beşer kuruş fıat ıçı mış ve tu an 

17500 liradır. .. .. 
3 _ !halesi 18.8.936 salı günü saat on dort buçukta ve tumen sa· 

tın alma komisyonu binasında yapılacaktır. . . 
4 _ İsteklilerin ihaleden bir saat evet tem~nat a~çel~rı o~an 1312 

lirayı ve ihale kanummnn 2. 3. inci maddelerınde)kı v~sık3;~~e Bay-
ramiç satın alma komisyonuna müracaatları. (84 -

İLAN b. k"l k 
1 _ Tümen kıtaatı ihtiyacı içın kapalı zarfla 240 ın 1 o uru 

ot satın alınacaktır. f' t t 7200 
2 

_ Kuru otun beher kilosunun üçer kuruş ıattan u arı 

lira~ı~ İhalesi 17 .8.936 pazartesi günü saat on ~ört ~uçukta Ça· 
, kle tüm satın alma komisyonu binasında yapı aca tı~. 

nail::_ İsteklilerin ihaleden bir saat evel tem.inat ~kçeı:~ı 1°1~n ;40 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. inci maddelerın2de~~4;esı a ar a o
misyona müracaatları. (86) 

İLAN 
· "h · · · 625 ton arpa kapalı zarf 1- Edremit garnızonu ı tıyacı ıçın 

usulü ile satın alınacaktır. 
z- Malın tahmin bedeli 34375 liradır. 
3- Birinci teminat 2578 lira 15 kuruştur. 
4- İhale 18/ağustos/936 salı güııü saat 11 de Edremit Tümen 

Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. k kt 1 5 lstekli olanların birinci teminatlarını ve bad~. a .~et .. up arını 
- "h 1 d el dör uncu umen mu-

veyahut tahvilatlarını ı a e. saatın an ev~ 
hasebeciliği veznesinee teslım edeceklerdır. . . K . 

6- Evsaf ve §aı tnamesini görmek isteyenler ıçın 2~~~yon 
hergün açıktır. (214) 

İLAN B d •. 
ı _ Bursa için 432000, Mudanya için 23~000 bved /~2~;~; ?ın 

235000 kilo un satın alınacaktır. Tahmin edılenı· ele ı d "h 1 ıdr~-
• 1 • 1 ayrı ta ıp ere e ı a e e ı· 

dır. Muhtelif gar~ızon ara aıt un ar ayrı . undadır. Eksiltme 
lebilir. şartnamesı Bursa satın alma komısyon h d t 1 
14 ağustos 936 cuma giinü saat 16 da Bursada to~. a~~-e ~ ın tı:'1~ 
komisyonunda olacaktrr. Eksiltm kapalı zarf usul 1~ e24ır9·0 auvaı ka 

. d Ek ·ı . . k edecek erm s yı ı a-
teminatı 9133 hra ır. sı tmeye ıştıra .. teri ıa d 
nunun 2 3 üncii maddelerindeki vesikaları gostennbe kad zım tır. 

· · • 6 a saat on eşe ar sa ın 
Teklif mektuplarının 14 agustos 93 cunı 2_ 325 .. 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. (80) "' 

. . , . tLAl~ 700 b'n kilo fabrika unu ka· 
ı _ Korun bır senelık ıhtıyacı ol.an ~ }muştur. 

palr zarfla on beş gün müddetle eksı}tmeye onu 
2 - Muhammen bedeli 29500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4463 liradır. .. "h 1 .... k t~ 
4 - Şartnamesini gönnek istiyenler her gun veoı a ~ g~nu 9~~ 

teklif ve teminat mektuplarını ihale günü oland 2 • ~gu,s ots .9 d 
d b . t eline ka ar yam saa a 

erşembe günü saat on an ır saa. evv eteri. (199) 
PD. a bekirde Kor satın alma komısyonuna verm 
ıy r 2 - 3400 '' 

lLAN v 

ı _ Tümen kıtaları için a~ağıda cins ve mikdarlan yazılı. sıgı~ 
etlerinin kapalı zarfla 17-8-936 pazartesi günü saat 16 da eksıltmesı 
yapılacaktır. J v •• k 

2 _ Kapalı zarf aynı gün saat 15 de makbuz kar~r ıgı tumen O• 

misyonuna verilecektir. 
3 - Tutarı 32994 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2474 lira 55 kuruştur. 
5 - Şartnamesini her gün komisy ond~ g~~ebilirler. . 
6 _ İsteklilerin belli gün ve saatte lzmıt tum satın a]ma lrornıR-

yonuna ~etmeleri. (153) 
Mikdarı 
50500 İzmit 
34450 Adapazarı 
33450 Bolu 
20400 Tuzla 
25500 Gebze 

183300 
2-3391 

Adliye Vekaletinden : tLAN 

1 _ Cinai ilmi beşer adındaki kitaptan en az b~ş en .ç~k dokuz Kor topçu taburunun yıllrk ihtiyacı için 300 ton yulaf pazarlık· 
forma behcrinden 2500 kitab olarak pazarlıkla ~ab~dı1.~cek.tırdu la satın almacaktxr. 

2 _ Beher formasının m~hammen ~edel~ yı~mı <lort lıra · ı - İlk pey parası 1013 liradır. 
3 - Muvakkat teminat mıktan 16 hra yırmı kuruştur. d AdJ' 3 - Evvelce kapalı zarf usuli ile 31 • temmuz • 936 cuma günü 
4 - Pazarlık 17 ağustos 936 pazartesi günU saat on beş e · ı- yaprlan münakasasında sürelen fiat yüksek görülmüş oldugvundan 

Ye Veka~let·ı Levazım.Müdürlüğü odasında toplanacak komısyon 40 dd arttırma eksiltme kanununun . t~cı ma. esi. hükümlerine göre 
tarafından yapıl__a.c~kt~r. deceklerin bu hususa ·dair şartnameyi pazarlıkla alınmasına karar verılmış ve ıhalesı 14 • ağustos • 936 

A d Adı . Veka~leti Levazım u u h y ı f b b k 0 l nun muhamrn b d ı· k nkara a ıye v d imza mukabilinde parasız ala· 4 - u a m e er ı osu en e e ı 4 uruş 50 
5 - Paz:ırlıga ışttrak e M""d .. rlüöünden ve lstanbulda 1 cuma günü saat 16 ya bırakı1mıştxr. 

Adliye Levazım memurl~g~n a~a . makbuz ve Banka mektubu ile santimdir. 
bilirler. Pazar günü teuıını3 ı_n\ v\unur (2oı) 2-3538 S - Evsaf ve şeraitini ırörmek istiyenlerin her gün komisyonu-
komisyona müracaat etme erı 1 

an ° · 9lii!i!~!i§i :r: ;J'! :1 YENİŞEH1RDE 

Satılık Evler 

.. ..:..: ........ r,.·A '1 --· 
muza ve eıtsiltmey~ r;;rc1:J:kıin <le ).;elli ~h ve saatte ~·;, ·l•ıdıı 
Kcır satm alma kı.ml':>:, <.>r,;.:!"'l ı .~ l:'?Ct.:ltl-:.n. ı.2f2) 2--.:. IC:!J 

ıL.-'.U 
Siirttcki :..11, r i~tir~cı iç" ı 2vJ lJi·ı :<ilo fdurikn 1;r.·1 ] )-8-936 r,\· 

marte~i giııtiı _;;,;-.t 10 da l:a;>:.lı nıf ile e. :Eme~·e 'kcn~ılm•ıştur. 
İlk teminatı .!73'J lir~Jrr. htekJilerin jP.~ tnanıcyf 6ôrmd: i.:;eı c lıc:r 

gün şartnameyi alıı:n!; i:;tiycnle· ir: luZ hı: ;: 9 m·ıkı.tiıı!iı:..!e 11c ck~il l· 
meye gireceklerin nıczl.Gı gürıdc !::lat ,1,.kıtl.; ka lar Sıitt tüm ı-.. tın · 
alma komisyonuna mt;~aca-:~1.1rı. ( 109) ~--3252 

1LAN 
1 - 936 mali senesi nihayetine J;,1J:ır kot eratından Erzuru:-r.dan 

muhtelif istikametlere ve Trninomın Bnyburt ganıizonl;ırmdan 
Erzuruma yapılacak perakende eratın nakliyatı şartnamesi muci· 
hince kapalı zarf usuli ile münaka~:ıya konulmuştıır. 

2 - İhalesi 12-8-936 çarşamba gUııü saat 10 dadır. Teminatı mu• 
vakkatesi 1260 liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ile birlik
te o gün ve saate kadar müstahkem mevki binasında kor satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (110) 2-3263 

1LAN 
1 - İzmir Müstahkem Mevki kıtaatının 43050 kilo sade yağı ih· 

tiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2- İhalesi 18/ağustos/936 salı günü saat onaltı buçukta İzmirde 

Kışlada .Müstah ... em Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3- Tahmin ed:Jen mecmu tutarı 34009 lira 50 kuruştur. 
4- Beher kilo ı:;;ıde yağı için 79 kuruş fi.at tahmin edilmiştir. 
5- Teminatı muvakkate akçası 2550 lira 72 kuruştur. 
6 - Şartname sureti 170 kuruş mukabilinde Komisyondan alına

bilir. 
7- İstekliler Ticaret Cefasında kayıtlı o1duklanna dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ün• 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
tcklit mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. (198) 2-3399 

1 ANKARA BELEDJY E RE15UGJ iLANLARI 1 
iLAN 

400.000 aded Yahşihan parke taşı işi ll/a~ustos/936 salı gunu 
saat on buçukta pazarlıkla verileceğinden isteklilerin Belediye 
Encümenine müracaatları (231) 2-3411 

ANKARA İKİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN : 
Dairemizin 936-752 sayılı dosyaı:;ile Hafız Alımedin Ankara bi· 

rinci sulh hukuk mahkemesinin 25-1-936 günü Hamile maa masraf 
ve ücreti vekalet ııo ıira 86 kuruş borcundan dolayı 1stanlıul Sultan 
Hamam sarraf ve komisyoncu Kaılo Ccbcciyan dükkanında Onnig'e 
vaki tebligatta 4 aydanberi dükkana uğramadığı ve ikametgahının 
dahi meçhul olduğu şerh verilmiş olmakla hukuk mahkemeleri usul 
kanununun 141 maddesine göre hakkında ilanen tebligat ifasına ka
rar verilmiş olduğundan işbu ilan taıihinden itibaren borcu ödeme
diğiniz ve yahud icranın durdurulması için icra iflas k. nun 33 cii 
maddesine göre tetkik merciindcn bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebri icraya devam olunacağı iHin olunur. 2-3585 

ANKARA ASLİY2 BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
İstanbul da Kab:ıtaş Ömer Avni mahallesi Beytülmalci yokuşu 

İzzet paşa sokak 8 sayılı Numanın evinde hizmetçi Cidenin Suma· 
day köyünden Kara kadı oğullarından Hasan kızı Sümeye : 

Kocanız Ankarada Askeri funınlarda Cidenin Aybasan köyün• 
den Şaban oğlu Rasim tarafından aleyhinize Ankara Asliye birin· 
ci hukuk markemesine açtığı boşanma davası arzuhal sureti ika· 
metkahınızın meçhuliyetine binaen tebliğ edilmemiş olduğundan 
mahkeme günü olarak 21/9/936 pazartesi günü saat 14 e tayin edil
miştir. Bu gün mahkemede hazır bulunmanız veya bir musaddak 
vekil göndermeniz aksi takdirde hukuk usul mahkemeleri kanunu• 
nun 498 inci madJesi mucibince muamele yapılacağı tebliğ maka· 
mrna kaim olmak üzere ilan olunur. (349) 2-3592 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi 
Necati bey 

Sokağı 
Meç.rul 

Ada parsel Kapu No. 
Asker Ayhan 266 

681 13 
Beher metre 2. na bedel. Dipozito mikdarı 

Lira Ku. Lira Ku. 

Mikdarı 

423m 2. 

Cinci 

• 2 00 63 45 Arsa 
Yukarıda yazılı arsa 30/7 /936 tarihinden itibaren 24/8/936 pa· 

zartcsi saat 16 da ihale edilmek üzere 25 gün müddetle açık artır' 
maya vaz olunmuştur. Bedeli ihale nakten ve peşinen tesviye oluna· 
caktır. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzule birlikte defterdarlıkta satış komisyonuna mü· 
racaatlarr. 30/7 /936 (338) 2-3577 

Jandarma Genel l{omutanlığı 
Ank~ara Satınalma l{omisyonundan 

Sınai 
sili 

kimya miihendisliği talı· 
için Almanyaya talebe 

1 - Toptan tutarı (2481) lira (46) kunış tııhmin edilen çeşilll 
(621,700) mıha ait açık eksiltmesinde teklif edilen bedel tamdeğeri 

İstnetpaşa caddesinde (600) görülmediğinden eksiltmcsinin on gün uzatılarak 18/8/936 salı gü· 
metre bahçe ortasındaki çift ev- nü saat (14) te yapılması kararlaştırıldı. Eksiltmeye girmek istiye· 

gönderilecektir. 

Türkiye şeker fabrikalar 
A. Ş. inden: 

. · . tıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen dersleri 
. Fabrikamızda hır sen~:taJ ~~~alinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya 
ıçin lüzumlu olan hazırlı arın 1 k" a mühendisliği tahsili için Almanyaya gönderi· 
müsait 2-3 lise mezunu her sene ımy 

lecektir. d 1 . otlan en iyi ve Almanya' ya gönderilmede fabrikada hir 
Sta_ja ka~ulde fen ers e~~~lar intih:ıp edilecektir. 

senelık st~Jd~ muvaf!ak 0 

6 k dar aşağıdaki vesikaları Eskişehir' de Türki,;ıe Şeker 
İsteklılerın 1 eylut 193 _yak·-~ füöiıne göndermeleri la.zmıdır. 

Fabrikaları A. Ş. Genel Dıre ı.or !:> 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu .. 
3 - Mektep şehadetnamesi musaddak suretı 
4 - Olgunluk notları ·' v " 

5 - 9 X 12 eb'admda üç boy fotografı. ~ 
(tz2~84~)~~2~3=4=9~~·~r;:ıı~~~ı::ı:r.~~F.1.T.aii •m ;rLrlil.tıtı+ıtıTıTıTıTıTıTıT#drTııt'lTl±ıTıi 

leır satıhktrr. Telefon 2640 No. ceklerin (18611) kuruşluk teminat makbuz veya banka mektupl~rile 
ya müracaat. 2-3583 saatinde komisyona ba§ vurmaları. (290) 2-3562 

•ı+tıt+tıTıTLTıTıTıTıTıTıTLTıTıTıTıTLfıyJcJ: :Jf :ıf :J: :Jf :Jf :ıf :Jf :Jf 0CyJ:c1y1y1yJ:rJ:T-1x1ı 

Afyon yetiştirenlerin nazarı dikkatine 
Uyuşturucu l\laddeler inhisarından~ 

Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını göz önünde tutan 
idaremiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vası· 
tasiyle doğrudan doğruya müstahsilden alacaktır. 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım m e r k e z 1 

ittihaz edildiğinden af yon yetiştiricilerin kendilerine en 
yakın olan mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası 
şube veya sandıklarına müracaatla icabeden tafsilatı alma 
lan lüzumu ehemiyetle ilanolunur. 

Alım merkezleri: Amasya, (Akşehir- Ilgın) Afyon•{ara 
hisar, Aydın, Balıkesir, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gü
müşhacıköy, Konya, Kütahya <Isoarta - BurduF) MaJatva 
Tokat, Zile. (177) 2 - 3539 · 

El L:r1T1xixJ:rli'clxiı 4
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SAYFA - ULUS 10 AGUSlÜ"'> Lh~· r~w 

.~nkara l\'lektepleı· Muhaselleciliği Satınalma Komisyonıı Başka.nlığıııdaı 

Cinııi 

EKmcit 
~oyun eti 
artı• eti 
Dana eti 
Iuıu eti 

Kilo 

l ll ouo 
44 ,.)(){) 
7.4\>0 
4.250 
S.200 

ltnyun i>öbrek yağı 610 

K1,,~·un kara ciğed 3.4lli.l Ade• 
Koyun işkenbesi 910 ,, 
Sıgır ~ 400 " 
Keı}·un beyni 1.800 .. 
Pıı,.a 500 .. 

Tavuk 
IErıdi 

Kesme şeker 
'l'oz şeker 

İyi su 
Maden suyu 
Buz 

2.660 " 
1.600 " 

6.600 
7.80(\ 

29.000 tenekt 
150 işe 

1.600 

203 teneke 
40 kilo 

Benzin 
Otomobil yağı 

.. yazlık 
., kışlık 

160 " 
128 .. 

Sade yağı 
Kok kömürü 
Kiriple k&mürü 

Meşe kömürü 
Çam ,, 
Me~~ odunu 
Gilrgcn odunu 
Çıra 

16.300 
ı.405 Ton 

150 .. 

10.000 
200 

118.000 
80.000 
1.000 Demet 

Konserve (muhtelif) 2.160 kutu 
:;cftall komposto 
(konserve 500 .. 

Zeytin 
Zeytin yağı 
Sabun 

Makarna 
Kuskus 
İrmik 
Un (Ekistre) 
Nişasta 
Pirinç unu 
Arpa şehriye 
f el şehriye 

Kuru üziim 
,. Erik 
., Kayısı 

.. İncir 
Kuş üzümü 
Cam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
r imon 

Pirinç 
Kuru fasulya 

,, Barbunya 
,, Bezelye 
,. Sarımsak 
,. Soğan 
.. Bamya 

Bori.\lce 
Kırmızı mercimek 
Kara mercimek 
Patates 
Bugday 
.Julgur 
Nohut 
Tarhana 
Pastırma 
Kara biıher 
Kırmızı büber 
Tursu (muhtelif) 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Kimyon 
Çav 
Soda 
V<>nilya 

Sut 
Y u<!Urt 
Tere yağı 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Kaymak 
Reçel 
Yumurta 
Tahan helvası 
Taban 
Pekmez 
Ekmek kadayıf 
Tel 
Yası 

1 panak 
Pırasa 

Havuç 
Kerc.viz 
Pancar 

" 

Taze yaprak 
,. Soğ·m 
,, Bezelye 
,. Bamya 
.. Sarımsal 

Kaı nıhahar 
Y"t' elması 
Semiz otu 
!'azı! bakla 
Yeşil Salata 
Mıırol 

F:nıJnar 
Hh·aı 

3.050 
6.41C 
8.28( 

5.400 
620 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
ı.ı30 

830 
225 
263 
710 
400 
110 

~9.600 Adet 

15.900 
6.900 
3.400 
1.060 

330 
19 600 

295 
100 

1.200 
1.470 

19.700 
535 

2.650 
2.450 

480 
530 

58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.680 

30 
184 

5.000 
215 pıılcet 

10.800 
13 950 

800 
s 300 
2.900 

2&0 
1.450 

171.200 Adl 
1.150 

900 
l.080 

165 
930 
610 

13 500 
10.EIJO 
3.300 
2.ı"'O 

400 
840 
770 

l.350 
J.200 
1.0-'Q Dem. 
i.000 
t.100 
p.soo 
~.450 

, .000 Adet 
4.800 .. 
1.560 " 
<0.200 u 

Beher 
'Kilosu 
Lir11 Kr 

10 
35 
2S 
M 
30 
:ıc 

15 
s 

20 
15 
5 

35 
80 

32 
28 

15 
25 

3 

450 
35 
30 
30 

85 
3000 
3500 

s 
6 
2 
2 
5 

30 

25 

35 
65 
'ıs 

22 
22 
22,5 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
60 
35 
75 
co 

5 

20 
11 
10 
20 
50 
8 

100 
ıs 

20 
12,S 
6 
7 

10 
12 
20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
350 

10 
so 

15 
20 

160 
45 
70 

160 
40 
ı,s 

40 
30 
17,5 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
ıs 

8 
15 
8 
20 
20 

5 
20 

7 
8 

10 
4 
5 

ıs 

> > 

Tut:ırı 
lJira Kr. 

Zl200 O{I 

lSSi5 00 
1850 00 
1275 00 
2460 00 

1S3 00 

sıo oo 
45 so 
80 00 

270 00 
25 00 

931 00 
1280 00 

2112 00 
2184 00 

4350 00 
37 50 
48 00 

913 50 
14 00 
48 00 
38 40 

1385~00 
42150 00 
5250 00 

500 00 
12 00 

2360 00 
1600 00 

so 00 

618 00 

125 00 

1067 50 
4166 50 
3726 00 

1188 00 
136 40 
174 37,S 

1152 00 
153 75 
97 50 

148 50 
87 50 

380 00 
200 00 
738 00 
290 50 

56 25 
157 80 
248 50 
300 00 
88 00 

1980 00 

3180 00 
759 00 
340 00 
212 00 
165 00 

1568 00 
295 00 
ıs oo 

240 00 
138 75 

1182 00 
37 45 

265 00 
294 00 
96 00 

424 00 
69 60 
39 60 

225 00 
378 00 
362 87,5 
336 00 
30 00 

644 00 
500 00 
107 so 

1620 00 
2790 00 
1280 00 
2385 00 
2030 00 
448 00 
580 00 

2568 00 
460 00 
270 00 
ı89 00 
41 25 

279 00 
183 00 

ı3so od 
864 00 
330 00 
360 00 

32 00 
126 00 
61 60 

270 00 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 00 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 

teminat 
Lira Kr. 
1590 00) 
1168 12) 
13~ 75) 
95 62) 

184 50) 
13 73) 

1600 72) 
38 25) 
3 41) 
6 00) 

20 25) 
1 88) 

69 79) 
69 82) 
96 00) 
16~ 82) 
158 40) 
163 80) 
322 20 
32ti 25) 

2 81) 
. 60) 

332 66 
68 51) 
1 05\ 
3 60) 
2 88) 

76 04 
1039 12) 
3161 25) 

393 75) 
3555 00 

37 50) 
90) 

177 00) 
120 00) 

3 75) 
339 15 

48 60) 

9 37) 
57 97 
80 06) 

(12 49) 
J79 45) 
672 00 
89 10) 
10 23) 
13 08) 
86 40) 
11 53) 
7 31) 

11 14) 
6 56) 

235 35 
28 50) 
15 00) 
55 35) 
21 79) 

4 22) 
11 83) 
18 64) 
22 50) 

6 60) 
148 50) 
33l 93 
238 50) 

56 93) 
25 50) 
ıs 90) 
12 37) 

11" 60) 
2Z 12) 

1 12) 
18 00) 
13 78) 
88 65) 
2 81) 

19 88) 
22 05) 
7 20) 

31 80) 
5 22) 
2 97) 

16 88) 
28 35) 
27 22) 
25 20) 

2 25) 
48 30 
37 50) 

8 06) 
896 16 
121 50) 
209 25 
96 00' 

178 88) 
152 25) 
33 60) 
43 50) 

192 60J 
34 50) 

') ı) 

14 18) 
3 09) 

20 92) 
13 72) 

1134 24 

101 25) 
64 80) 
24 75) 
27 00) 
2 40) 
9 45) 
4 62) 

20 25) 
18 00) 
3 93) 

45 00) 
:., 92) 

21 00) 
33 38) 
30 00) 
18 00) 
17 55) 
> 

Tıtrihi 

12/8/936 
" ,, ., 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 

> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
» > > 

13/8/ 936 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> .> > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 

14/8/ 936 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

14/8/93(> 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > » 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> » > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> ) > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

17/8/936 
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> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > » 
> > > 
> > > 
> > > 

3' 

ünakasa 

306 00 

Saati 

14 
~4,S 

> 
> 
> 
> 

15 
> 
> 
> 
> 

L,5 
> 

16 .. 
16,S .. 
> 

14 
> 
> 
> 

14,S 
ıs 
> 

15,S 
> 
> 
> 
> 

16 
> 

16,5 
> 
> 

14 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

14,5 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 

15' 
.> 
> 
> 
> 
::ı> , 
> 
> 

> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 

15,5 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> • 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

" ıı ,. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

22 95) 

Cinsi 

Kırmızı turp 
Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
Çalı fasulya 
Ayşe kadın ,. 
Dolmalık kabak 
Sivri büber 
Patlıcan 
Domates 
Lahana 
Salamura yaprak 

Bal kabağı 
Dolmalık büber 
Taze üzüm 

.. Erik 

.. Kayı. 
Kiraz 
Vişne 
Elma 
Armut 
Ayva 
Şeftali 
Zerdali 
Portakal 
Kavun 
Karpuz 

Kilo 

1.200 Demet 
15.000 .. 
2.1(){) .. 
2.050 .. 
1.900 
7.iOO 
9.600 

450 
9.400 

11.100 
9.9(){) 

800 

1.500 
3.370 
8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.900 Ade 
lo.ıoo 
7.300 

Beher 
Kilosu 

Lira Kr. 
2,5 
1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
15 
12 
10 

8 
30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 
5 
8 
7 

1'utarı 
Lira Kr. 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 
90 00 

sos 50 
1128 00 
1110 00 
792 00 
240 00 
150 00 

1740 00 
384 00 

1140 00 
420 00 
310 00 
705 00 
410 00 
180 00 
362 so 
312 50 
995 00 
808 00 
Sll 00 

İlk 
tuniııat 
Lira .Kr. 

2 25) 
11 25) 

1 58) 
1 54) 

14 25) 
57 75) 
36 00) 
6 75) 

37 91) 
84 60) 
83 25) 
59 40) 
18 00) 
11 25) 

899 03 
130 50) 
28 80) 
85 50) 
31 50) 
23 25) 
52 87) 
30 7'i) 
13 50) 
27 19) 
23 44) 
74 63) 
60 60) 
38 32) 

620 85 

> > > 
> :> ; 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> ~ > 
• > > 
• > > 
> > > 
> > > 
> > :t 

> > > 
> > > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> » > 
> » > 
> > > 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamcsıne göre 
numuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı .zarf la münakasaya konulmuş ve ilk teminat nıi 
lanna yazılmıftır. 

2 - Eksiltme Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanacak komisyon huzurunda belli 
atlerde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) cü ma 
göre ellerinde bulunan belgelerle: ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı ,ar 
noteklikten alma vekaletnamelerile komisyona baş vurmaları 

4 - Kapalı .zarf eksiltme terinde. isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzerf 
zarf mektuplarma istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak 
zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar 
olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına veril 
zı?"dır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edi 
mınatlarrn eksiltme saatlarından evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırrlmıt 
Jt ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere Komisyon sekreterliğine müracaatları ilan olunut• 

1 

Şehir Bahçesi Siııeması 

:z:: -

9,15 Bu ak~am 9.15 

ÇANAKl{ALE 
l\f ontrö zaf t•rindcn ('H'l 'e ·oııra 
tiirkçe s()zfö lıadi ... at filmi 
A YRCIA: Rulıraıı hitti 

Hii)·iik operrt 
lhf'rt Prt•jf'aı 

O. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDURLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 
YENIDOCiAN VE ESENKENT İSTASYON BİNALARI 

İNŞAATININ EKSİLTMESİ 

1 
İhalesinin tehir edildi i evvelce ilan olunan Hayda.pasa • An· 

kara hattının 504 490 ve 535 920 inci kilometrelerındeki Yeni· 
do w an ve Esen kent istasyon binalarının in .a ı kapalı .zarf u u ıy le 
yeniden eksiltmeye: konmuştur. 

1. - Bu iki bina ınşaatmın k if deli 24r2.68 liradır. 
2. - İstekliler bu i e ait şartname, proJe ve sair evr.ıkı Devl t 

Demiryollarının Anknra ve Hayclarpa a veznelerinden 122 kuruş 
mıılmbilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 14 agustos 1936 tarihinde cuma gtinü saat 15 te 
Ankarada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdtirtüğu Yol Da
iresi binasında toplanacak merkez birinci komisJ onunca yapılacak· 
tır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin aşağıda yawılı te
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kad r Komisyon R isligine tes
lim etmiş olmaları Uizımdır. 

a • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun ( 1828) 
liralık muvakkat teminat, 

b • Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c • Kanunun 4 üncü maddesi mucıbınce eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektub, 
d • Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. 
5. - Teklif mektubları ihale günü s at 14 e kadar makbuz mu

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarınm iadeli teahhutlti olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istıycnlcr D. D. Yoll rı Yol 
Dairesine müracaat etmeleri. (193) 2-3356 

İLAN 
Miıteahhidince temin edilmedigi cıh tl m kav lesi fe hedıl n 

130 tane büyük ve 3 tane kticilk va on mu amba ı 22 eylul 936 a
lı günü açık eksiltme yoluiyle ankar da ıdare bina5mda tın alı
nacaktır. muhammen bedelı 11 O lir dır. 

Bu işe girmek i tiywlerın 8 1 lıralık muv kkat t minat, anu
nun tayin etigi vesi ılar ve re m gaz tenin 7.5.036 T. 3297 No Iu 
nnshasında intişar etmiş ol n t hm tn me daıresinde alınmıc; ve
sika ile birlikte aynı gun a t 15, O da malzeme dair i do 
zuncu merkez komisyonunda ha r ulunmal r 1 zımdır. Bu i e
ait şartnameler Haydarpa ada tesellüm ve s vk efli ınden, anka
rada m:ılzeme dairesinden para ız olarak d rtılmaktadır. 2- 35~4 
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En hoş meyva tuıud 
bazı defeder. Mide, bağı 
raciğerden müt vellit t 
lıkları önler. Hazmı kola 

İngiliz Kanzuk eczat1 
Beyoğlu • İstanb 

h 

Çankırı cad ı c 
Ulus Basrmev nde b 

YENİ SİNEMA 
BUGÜN GÜNDÜZ 

MEVSİMİN SEÇİLMİŞ EN GÜZEL İKİ FİLMİ BİRDEN 
1 KLEOPATRA 

II - KANLI KARGA 
GECE 

K 1 S MEVSİMİNİN EN PARLAK ve EN COK RAGBET GÖRE11 
FİLMİ: KAS TA D 1 VA 

Mümessili: .MAR THA EGGERTH 
FİLMLERİMİZİN UZUNLUCU DOLA YlSİ Y'LI~ GECELgRI 
MÜNAVEBE t LE BİR FİLM GÖST'ERt LT:Cl:C!Nl SAYIN 

\IÜŞTRİLERİMİ ZE BİLDLRJRIZ. 


