
12 ACUSTO 1936 ÇARŞAMBA 

1 
-----.. ·----

ON YEDiNCI YIL. NO: s4o3 
ADJMiZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURU 

ask rl Trakyadaki b .. yik 
Mareş l Fevzi Çakmak ve 
Milli Müdafaa vekili neti
ceden çok memnundurlar 

manevralar bit 

Giimldik 

KÜLTÜR ADA'MI 

Türk inkılabının açtığı yeni u-

fuk 
halarda sendelemeden 

v~ ıa . k 
.. .. k ve onu gerçekleştırme 

yurume d 
için kültür adamlarına ne ka ar 
ihtiyacımız olduğunu tekrar etmek 
bilmemki doğru mudur? ~r~ık, 
kuvvet bile yerini fikir ve bıl~ıye 
terk ettikten sonra bu hususta en 
ufak bir §üphe h.atrımızda~ geç
memelidir. Hm in,. ırfa~ın .ye;ı, tan
zimatta bile tesbıt edılmıştı. Ara
dan bu kadar yıl geçtikten sonra 
bu bahse tekrar dönü"ümüzün se
bebi yalnız bugünkü neslin değil 
gelecek nesillerin türk inkılabını, 
iyi istikamette ink.işaf etti~me~~k
ten doğan derin bar mesuhyet ıçın· 
de kalmaları korkusudur. Arlık 
Kemalizm sosyal ve sıyasal bir 
ekoldür. Bunun gayelerini tahak
kuk ettirmek, temayüllerini kavrn
;nak zannedildiği kadar kolay v~ 
basi; bir iş değildir. Yalnız ilmi 
a!anda değil idari ve içtimai saha
da dahi, Kemalizm'in bir görüş ve 
dü~ünüf tarzı vardır. Bunu tah~k
kuk ettirmek için her zamankın
den ziyade kültür adamlarına il.· 
tiyacımız muhakkaktır. Kultür !'
damı deyince bugünün umumi bıl
giıini, bedii duygularını, ahlaki, iç
timai mülahazalarını, umum~ hat
ları içinde bilen ve düşü~en ınsan 
diye anlıyorum. Bu nevı adamla
rın aramızda çoğalmasına çalış
mak ve temenni etmek lazımdır. 
Mekteplerimiz bu çe~it insa~la~ı 
yetiştirebiliyor mu? B.ınlerce ıhtı
yaç içinde çırpı~an _bır memleke
tin Maarif Vekaletınden bunun 
derhal yapılmasını beklemek, an
cak bir mucize işidir ve hem rea
lizmi rehber tutan Kemalizm e
saslarına da uygun olmaz. 

Bunun için bizim temenni etti
ğimiz nokta daha başka bir şeydir. 
Mekteplerimizde pozitif ilimler 
ba:ıka memleketlerde olduğu gibi 
ve kendi kudretimiz içinde okun-

maktadır. 
Fakat geniş manasiyle içtimai 

ilimlerin takib ettigi yol ise aynı 
değildir. İçtimai cons~p~io?umuza 
(Greko _ Latin) espnsı bıran ev
vel girmek lazımdır. Bundan son· 
radır ki garb medeniyetinin ruhu
nu daha iyi kavrıyacağız. Ve bun
dan sonradır ki Kemalizmin de~i.n· 
liklerine daha iyi nüf~~ ed~c~gız: 
Artık medeniyet ilemının ıçtıma1 
mekanizması fikir ve felsefe ~ar~· 
ketleri kar§ısındaki hareketımız 
baıka olacak ve ancak bundan 
sonradır ki fikir dünyasında arsıu
lusal adamlarımız doğacaktır· 

Bunun için §İmdiden bu yola 
doğru girmemiz lazımdır. ~isele
rin programları bu esastan ılham 
alınarak tanzim edilmek gerek-

tir. Dil fakültesinde geçen sene 
açılan kürsülerin bu iş için atılan 
ilk adım olduğunu gör ekle se -
vinç duyuyoruz. 

N. A. Küçüka 

B. AJi Çetiııka)1a 
San1suııda 

Samsun, 11 (A.A.) - Bayındır~ık 
bakanımız Ali Çctinkaya, devlet demır-

" d" .. dı'ğer zevatla yolları umum mu uru ve 
birlikte şehrimize gelmiş ve istasyonda 
halk tarafından sev.inçle karşılanmışlar. 
dır. Sayın bakanımız Çarşanba f>r .Ter
~e Jcazalarında ıu işlerini de tetkık e-

4ecektir. 

Elen başbakanının biı·nutkıı 

B. ~letak .... a ·, Elt:.ıı vataıııuın )iil~~t'ln1P~İ 

için milleti hirle~nıce-e <·amrı' or 'v ->r"I. --------
Bugüıı büyük hir geçid resıııi yapılat·ak 

ı 

Atina, ı ı (A.A.) - Atina :ıjansı mı. 
diriyor: 

Başbakan B. Metaksas. dün gece rad. 

de yaşayabilen siya:;al partilcr, sosyal 
ihtilalin patlayacağı sıkıntılı ha\.ıyı ya
ratmışlardır. 

1 

yo ile neşredilen 
nutkunda ezcüm
le demiştir ki: 
''- Sizlere, bi-

rincisinden so-
nuncusuna ka-
dar ıbütün elen
lere, burjuvalara, 
köylültre ve işçi
lere hitab ediyo-
rum. Hepinizi M. Mctaksas 

4 agustosta kıratın hareketi, uçur :· 
mun ti kenannda, sızlcrm hayatını 

kurtarmıştır. Hareketımizin buttin me 
suliyetini kabul ediyorııı. Siıler, huri
yetlerinizi katiycn kaybctmcdini Bıla. 

kis, komünist baskı ından ve partıleriıı 

baskısından kurtuldugunuzu hı ı;etmı

yor musunuz? Bu iki baskı. sı ın huı ı

yctlerinizi zencirlcmektc idı. Bu iın. 

yalnız kendilerinin cezadan scrbestlıkl 
rini göz öniınde tutarak bundan istifa c 

edenler, hu scrbestlikl<.>rini cbed'y<"l 
kaybetmislerdir. 

. " • böl"./(" ü - "c: halinde Trakya manevralarında bır suva rJ Ut;U y ruyu'S 

bütün kuvvetinizle milli kalkın -
ma işi yolunda çalışmaga çağırıyo

rum. Sosyal rejim ve elen ananeleri 
diişmanlarının hazırladıkları bütün iç 
kanşıklık içinde yok olmak hususunda 
geçirdiğimiz tehlikeyi artık hepimiz bili· 
yorsunuz. Bilhassa gençlik bu arada e
zilecek ve idealleri ayaklar altına alı
nacaktı. 

Şimdi vatanı yükseltmek için hepi
miz uyanalım. Umumi ıyilık içın lüzum
lu fedakarlıklara hazırlanalım ve butun 
milletin refahı için fcrdıyctçi fikırlerımi 
bırakalım. Memleketimize, siıkün, nizam, 
say getirelim, mesut bir istikbal vcrelım 
ve elen medeniyetini yük eltelim. Bu 
büyük işte hiç kimsenin geri kalmıyıı· 
cağından eminim. 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Trakya· 

da. dört gündenbcri muvaffakiyetle 

devam eden büyük askeri manevralar 

dün akşam bitti. Manevrada ilk taarru

za geçen ve geniş bir sahada işgaller 

yapan mavi taraf. kırmızı tarafın yap· 

tıgı mahirane çevirme hareketi netice

sinde geri çckiln1eğe mecbur ol4u. İki 
gündür yağan şiddetli yagmurlar ne

hirleri taşıttığı ve manevra sahasın • 
da büyuk su toplantıları yaptığı için 

gerek mavi tarafın ricati, gerek kırmı

zı tarafın çevirme- ve takib harekatı ko

lay olmamış ve bu gUçlük ordumuzun 

en müşkül tabii şartlar içinde \"C hatta 

ne mükemmel bir hatb yapabilecegi 
hakkındaki kanaatleri takviye etmiştir. 

Kırmızı tarafın takibi Merice kadar 
devam etmiş. harekata geni mikyasta 
tayyare, tank, zırhlı otomobil gibi ma
kıneli vasıtalar iştirak etmiştir. Bilhas
sa gurup zamanına rastlayan son hu
cum ve bu hücuma çok muvaffakiyetlc 
İ!l.tirıık eden motorlu vasıtalarla topçu 
ve suvarınin harek"tı cok heyecanlı ol

muştur. 

Mareşal Fevzi Cakmak neticeden 
çok memnun olduğunu Milli mudafna 
vekili General Ka:zım Özalp da manev· 
ranın iımid edildi i ve beklendi i gibi 
çok buyuk bir muvaffakiyctle yapıldı· 
ğını kıtaatın tatbikatta çok büyiık 
liyakatler gösterdiklerini soylemişler• 

dir. 

Diın akşamı Kırklarclınde geçiren 
kumandanlnr, bugün Edirneye gittiler. 

ı;J.631 ııumnra :~:>.000 lira 
J..aznnmı\tır. 

Sonları 31" le bıt n butun bıl t er on-
da bir hesabı) 

caklaı dır. 

ikışer a um ti .la· 

19.660 numara 10.000 Uru 
kaz:ınmı. tır. 

7S58 'c ) 9.100 nmııaralura 
:J.000 lirn. 2:>0 'c· 330 numa
ralara ı.ooa lira ~ıkmı::tır. 

500 lira kazananlar : 

4.648, 17.617, 26.097, 5.694, 25.304, 
10.160, 8.012, 25.423, 1.079, 15.186 

Ayrıca 32 bilet 150, 52 bilet 100, 183 

bilet 50, 195 bilet de 30 lira kazannut· 

tardır. 

Milli Müdafaa vekili tstanbula döndü. 

Yarın Hasköyde büyük bir ge~id res

mi yapılacaktır. 

Adi kavgalann dar çerçevesinden 
çıkmıyan ve ancak bu kavgalar sayesin-

Asiler kazanırlarsa, ispanyada 
korporatif rejim kurulacak et• 

... fakat 1ıükümet vaziyetten ümitli 
i paıı) a, alınan tayyarelerine elkoydtı 

Almanya, f ransız teklifine cevab vermiyecek gibi 
Madrıd, 11 (A.A.) - Ba vekil, ga-

Bilhassa elen gençliği, sana hitab e
diyorum: Ruhsuz idarecilerin seni bed· 
bin yaptılar ise senin bunda kal.ıahatin 
yoktur. Tek hakikat olan elen vatanı 
hakikatında kendini yeniden l.ıulacaksın. 

Sen, anSnclerin ve ideallerin olmadan ya 
şayamazsın. Sana zerkederek zehirle
mek istedikleri yabancı tesirler, hep ya
landır. Sen neıe ve nikbinliği, ancak kcn. 
di ırkında bulabileceksin ve hayatın 

bütün güçlüklerini yeneceksin. Ahlak
sızlıgı ve alçaklığı telkin eden fena ki· 
tabları at ve onlan yak. 

Küçük ve büyükı kadın ve erkek c

(Sonu 3. uncü sayfada) 

zetecılcre b ycın tta bulunarak hlikü
met kuvvetlerının vaziyetlerinin gün-

r •. 
• Berlln Olimplyadları 

bir evin kurşunlara karşı şilte· 
}C'rlc •· t hk111' cdılmış pcıı crcsı 

d n un du t.lm <le ol luğunu söyle-
m tı. 

C mu fo 1'r" m cıda 1 w !-i i n"' ti rı 
ı·azi) ı•ti im t rt>tleru~i 

Madrid, 11 (A.A.) - Hav. ajan. 
sının Guadarrama cephesindeki muhah
biri, hukümet kuvvetlerinin bu gece va· 
ziyetlcrini tahkim etmiş olduklarını ve 
t arruza hazırlanmakta bulunduklarını 
bıldirmektcdir. Asilerin topçu kuvvetle
ri dUn daha ziyade faaliyet göstermiş i
se de hiıkümet kuvvetlerinin mevzilerini 
hasara uğratamamıştır. 

Diın akşam t.ivil muhafızlardan mil· 
rekkeb bir müfreze Guadarrama cephe
sine gelmiştir. 

Madrid, 11 (A.A.) - Neşrettiği nik

(Sonu 4. üncü say/ıda) 

'\
7iiz l\:iloınelı"t:.]i) l)İ il leı yarışında: 'l'alat 

yüz lcoşucu ara ıııda on uncu o·eldi 

Olimpiyad o;taılınrn Maynf~ld b,w91 
(Yum 4, üncii Sayfada) 



SAYFA 2 

HER 
Ş~Y{Q)lE 

-----~ö~AZ 
Yeni tedavi usulleri 

Müzmin romatizmalarda ağrıyan yere arı zehiri ımnga edildiği takdirde 
~ğrrnın azaldığı görülmektedir. Doktor ] . Lhermitte'in yaptılı bu tecrü

beler on vakada iyi tesir icra etmi~ ve üç vakada tesirsiz kalmııtır. 

Hemorragie (Seyelanidem) valcalarrnda Doboia boa yılanı uhirinin 

kullanılabileceii haklcrnda Paris hastahaneleri Lsryngolocie cemiyeıinft 

üç lransız doktorunun yaptıkları tebliğ ehemiyetle dikkate alrnmı~ır. 

Oto - rhino • Jaryngologic vakalarınds kanın tshassürünü bu zehirle he
men temin etmek kabildir. 

Frenginin yeni bir tedavi şekli bulunmuştur: Suni sıcalılılı. Amerika· 
da Kattering - hy~rtherns deailea aletlerfr vOcudun sıcaklıtı suni surette 
çoğaltılarak frenginin ve hele yeni başlamış olanlarının çabucak önüne 
Ktçilmektedir. 

Bütün bunlar Nureddin hocanın hamam böceği hildyeJjai bstırlatmr

yor mu! 
Fakat tabiatte laydasız ne vardır ki? 

IJeyaz ekmek yt~miyelim. 

Profesör Passey'in yaptığı tecrübelerden anlaşılrnııt11 lıi alelade be· 

yaz ekmekte binde 0,171 ve avrupalıların ''eksiksiz ekmek,, , bizim de 

''köy ekmeği., dediğimiz ekmekte binde 0,500 mikdarında manyezyum var· 

dır. Diğer taraftan Profesör Delbet §U fikri ileri sürmektedir: manyez
yum çok olursa kan.ser az olur, manyezyum az olursa kanser çok olur. 

Fransız hekimlik alccdemisinin son bülteninde bu iki mesele tetkik O• 

Junarak §U neticeye varrlmaktadır; beyaz ekmek yenilmesi moda olduğu 

modern medeniyette insanlar hyperplasie teşevvü§lerine etkisinden çok 
daha fazla maruzdurlar. 

tlary Ongf!an çıl~mnu~ 

Maça dokuzluıunun kabusu içinde kocasını öldürmüş olduğunu bu 

sütunlarda anlattığımız Mary Duggan adrndaki İngiliz kadınının me

.ml :;ayılamıyacağma dair jürinin verdiği karar üzerine Nice mahkeme
since tebrie edildiğini Fransız gazeteleri bildiriyorlar. 

Vakıa hekimler, kadının akil baıında olmadığım gösteren hiç bir 

tzbbi delil bulamamışlar, fakat jüri heyeti deliliğine kanaat getirmiş,· na

sıl gctirmesln ki bütün bir gününü falcının yanında geçiren ve eve dô· 

nünce de, falcı diline göre "felaket habercisi karamaça dokuz/usunun,, 
ıesırinden kendini kurtaramıyarak otuz iki senelik kocasrnı öldüren bir 
kadınrn akıllr olduğuna birkaç hekim değil bütün hekimlik §lemi bük· 
metse gene inanamaz ve bu kararında ısrar ederdi. 

Y elımin derecesi .•. 
( 

Viyanada, alt
mı§ yaşında bir 
m~mur k:trısı 

geçt-nlerde, bir 
binanın ikinci 
katrndaki ap~
trmanzndan ken
dini sokağa at
mış. Ağır yaralı 

kadıncağızı alıp 

hastaneye gö
türmüşler. Ve 
biraz iyileşince 

ifadesini almı§
lar. 

Zavallz kadın: 
"Yavaş yavaş 

kanserden öle
ceğime kendimi 
pencereden atıp 
hemen ölmeği 

tercih ettim.,, 
cevabını vermiş. 

Kadının yara
ları iyileşmis ve 
kansere gelin
ce: doktorlar i
yice muayene· 
den sonra. böy· 
le bir hastalzğı 

olmadığını tes
bit etmlşler. 

········· .......................... -. .........•.•........ 
: : 
i EN DEGERLt ESERLERİ i 
~ OKl i\JAK IÇl ' 1 . -- - ----- - - . . . 
~:.=. •'Ulus" un tcrcümder ı· 

kiitüpanesiııi tedarik 
: etmek lazımdır. : 
: 'tllus Basımevinde ve büyük Jıj. : . . 
i u.bçılacda satılır. i 
~ AMERIKADA :alR KONFERANS! ~ 
~ Bernard Shaw i {rT.-~ 
~ Reşad N. Nuri : ~ 
i CİHAN ŞAMPİYONLARI 1 f f 
: Paul Morand - \~. 
~ Nasuhi Baydar j "<iJ6 
! ANADOLU j 
: Pr. Pittard : 
: Reşad N. Nuri ! : : 
! tNSANLIGIN HALI ! . . . . 
: Andre Malraux ; 
: : : Nasuhi Baydar : . . i SAN M1CHELE'NlN KlTABt ~ 
: Axel Munthe : . . 
: Nasuhi Baydar : . . 
: LEVIS VE İREN ! 
· Paul Morand i 

: : Nasuhi Baydar ! 
: KIRMIZI ZANBAK i 
! Anatole France i : : 
: Nasuhi Baydar : 
i : 5 
1 ÇEMBERLEYNİN i '- -·----.....;;_-..:;..ı 
i HATIRALARI E.· 

~:. Osten Chemberlayn :i· 
Hikmet Tuna 

i ANKARA 1 ! N. v. Bischoff j 
• Burhan Belge : 
: TOPYEKON HARB 
lı G :.=. eneral Ludendorff 
j Hikmet Tuna j ......................................................... : 

Kediyi kaçıra • 
yım derken, A
damson'un başı-

na gelenler ... 
(Stokholmde çı
kan Sondagnis
ı;e-Srix gazete
sinden alınmış

tır.) --
~homatik evlenme 

Otomatik evlenmeden, evlenme makinesi icad edildiği manasını çıkar
mayınız; buna benzer bir §ey ... ]aponyada bir mskine yapılmıştır ki bu
nun içine bir kuruı kıymetinde bir para atılınca evlenmek istiyen deil
kanlrlarla genç kızların hüviyetlerini bildiren bir liste rıkmaktadır. 

Evlenme, bu suretle çoğalıyor mu? B11 pek bilinmiyorsa da mdineyi 
İfleten §irketin para kazandığı muhakkak .-;ayılıyor. 

ULU~ 

Sıha Bakaııımız 

Anıa yada 
Çorum, 11 (A.A. )- Sıhhat Bakanı 

Dr. Refik Saydam iskan işleri hakkın

da inceleme yapmak üzere şehrimize 

gelmi,, eereken incelemeyi yaparak 
Amasyayı barket Ct:mİftir. 

Evkaf umum müdürünün 
seyahatı 

Erzurum, 11 (A.A.) - Vakıf İfleri· 

ni teftif etmek tizere &eı:iyc çıkan ev· 
kaf U. müdürü Sivas ve Erzinc.n vill+ 
yetlerindeki teftiflerini yaparak ~hıri· 
mize gelmiştir. U. Müdür buradaki tef· 
tiflerini yaptıktan sonra Kars ve Afrı 
vilayetlerini gezip tekrar Erzurum yo· 
liyle Trabzona &cçecelrtir. Hükümeti· 
mizin, dolu illerimi.rin bayındırlık ifle-
rine önemle el koymuı olmuı ve umu
mi müfetti§lik merkezi olan Erzurumda 
ise evkafa ald bir çok ev, hamam, dük
kin bulunması dolayısiyle U. müdür 
bu tef tifleri esnasında bilhana Erzu
nımda bu durum ve bakandan tetkikat· 
ta bulunacağını söyledi. 

l'ULISTJ:; 

tiralıati bozduklarından 
yakalandılar 

Gece yarısı kendilerini bilemiyecek 
derecede sarho olan Hüseyin, Mehmed, 
Ahmed, Satılmış adındaki dört arkadaş, 
birleşme evleri arasında dola§ırlarken 

gürültü ve şamata çıkarmıya başlamış· 
lardır. Bu sıra:la kendilerine ihtar ya· 
pilmışsa da dinlemediklerinden hepsi 
de bağırmak, çağırmak suretiyle halkın 
huzur ve istirahatini bozmalarından ö
türü yakalanmışlar ve haklarında gere
ken tahkikata başlanmıştır. 

Çalınmı~ eşyalar meydana 
çıkarıldı 

Ahmed, Yusuf ve Sultan Altındağ 
mahallesindeki evlerinin avlularına bı
raktıkları bir caket, bir fotin ve diğer 
bir takım eşyaları yerinde bulamamış
lardır. Yapılan şikayet üzerine polis 
memurları ara§tırmalarda bulunmuşlar 

ve Hüseyin adındaki şahıs tarafından 

aşırıldığını anlıyarak çalınmış eşyaları 

meydana çkartmışlardır Hırsız tahkika· 
tı yapılarak adliyeye verilmiştir. 

Hastalara sarkıntılık etmiş 
Fethi, Belkiı ve Münevver adındaki 

kadınları nümune hastanesine muaye
neye götürmüştür. Geriye dönerlerken 
Bahriye caddesinde önlerine Rıfkı, Bel
kise ıöz atmağa, yeniz sözler ıöylemi
yc başlamıştır. Fethi bu münasebctliiz 
hale dayanamamış ve aralarında atıpıı
ya başlamışlardır. Rıfkıbıçağmı çeke
rek Fethinin sol kolundan ve arkasın
dan yaralamıştır. Yaralı hastaneye geri 
götürülmüş ve yaralıyan yakalanarak 
hakkında tahkikat açılmıştır. 

DlL KÖŞE81 

"Geçen yazımızda zehirli gazların 

fiziki ha~sa ve insanlara olan etkilerin
den yazmıştık.,, 

"Bir şeyden bahsetmek,. denilirse 
de ''bir §eyden yazmak,, tabiri ancak 
yazmak bilmemeyı ifade eder. 

"Bizim bunlara karşı yapacağımız 

ilk yardımların nelerden ibaret oldu· 
ğunu ... ,. 

llk yardımın kime yapılacağı tas
rih edilmemiştir. "Zehirli gaza karşı,, 
olması kafi gelmez. Meful, cümlede 
mevcud değildir. 

"Bu gibi gazlar ile gazlanan in
sanlara karşı ilk işimiz onları temiz 
havalı bir yere çıkarmak, onlara oksi· 
jen koklatma cihazilc oksijen vermek 
ve suni teneffüs yaptırmak lazımdır . ., 

"insanlara karşı ilk işimiz .• yaptır
mak lazımdır .. tarrzındaki bu cümlede 
irtibat mevcud değildir. "lllc i§imiz ... ,, 
dendikten sonra "yaptırmaktır.,, de
mekle maksad ifade edilmiş olacaktr. 

"Gazlanan adamı temiz havaya çı
kardıktan sonra onun sıkı elbiseleri 
çözülür, yatırılrc ... ,, 

Yatırılan elbiseler midir? Şüphe

siz ki "adam,,. Fakat cümlenin yazılış 
§ekli yanlış mana çıkartacak tarzdadır. 
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Şalısi nakil vas1talarile gelecek turist 
lere gümrük müsaadeleri veren bir 

kanun projesi hazırlandı 
Turizmin devlet siyasetine girmesi 

hakkındaki prensip kararları, vekalet-· 
/ujmizi kendi İ§ sahaları içinde bu bü
yük memleket davasını halledecek ka· 
rarlar almaya $evkttmektedir. 

Gümr:ük inhisarlar bakanlığı da, 
1499 sayılı gümrük tarife kanununun 
beşinci maddesinin 14 üncü fıkrasını 

değiştirecek bir kanun projesi hazırla
mıştır. Balcanlığ1a: Ekonomi Balcan
/ığı vıi Türkiye Turing ve otomobil ku
lübunün miltaleala.rını alarak hazırla
dığı bu kanun 111emlelcetimize şahsi na-

' kil l'Uztalarile gelecek yolcu ve turist
leu azami kolaylık KÖsterilmesi esası
az lcoymaitadır. 

Projenin ihtiva ettiği esaslar şun
lardır: 

ı - Memleketimize şahsi nakil va· 
sıtalariyle gelecek seyyahlar her mem
lekette olduğu gibi kame dö pasaj dö 
anduan (gUmrük geçiş karnesi) ibraz 
edecekler ve bu karneyi hamil olan tu· 
rist hiç bir muameleye lüzum kalmak-
ızın nakil vasıtalariyle birlikte memle

ketimize girebilecektir. 

2 - Bu karne ile gelen seyyahlar 
nakil vasıtalarını altı ay yerine bir se
ne içerisinde memleketimizden çıkara
bileceklerdir. 

3 - Bir senelik müddet içerisinde 
hastalık gibi herhangi bir sebeble mem
leketimizden nakil vasıtasmı çıkarını· 
yan seyyahlara nakil vasıtalarının ye
niden altı ay memleketimizde kalabil· 
mesi için müsaade verilecektir. 

4 - Verilen bu bir buçuk senelik 
müddet içinde bir kaza neticesinde par
çalanan nakil vası taları için turistler 
bu nakil vasıtalarının hangi tarihte, ne· 
rede ve ne suretle kazaya uğradığmı 

en yakın mülkiye amirine bildirerek bir 
vesika alacaklardır. Bu vesika gümrük
lere ibraz edilecek ve nakil vasıtasının 
parçaları ya dış memleketlere ihraç ve
ya gümrüğe terk veya imha olunacak
tır. Bu suretle gümrük idaresi turist
ten hiç bir resim istemiyecektir. 

S - Nakil vasıtasının zayi olduğu 
veya çalındığı iddia olunduğu ahvalde 
turist bu iddiasını tevsik ile mükellef 
tutulacak, tevsik edemezse nakil vasıta
ıının gümrük remıi ve sair vergileri 
gümrük idaresinde turistten tahsil o
lunacakttt. 

6 - Turist 2 acne içinde nakil va
aıtasının ı:ayi olduğunu veya çalmdığı
nı veya iki sene zarfında memleket dr
ıına çıkarılmış olduğunu ispat edecek 
olursa alınan gümrük resmi ve air ver
giler kendisine iade olunacaktır. 

7 - Turistlerin yemek pişirmek ve 
yemek için olan tııbak, bıçak, ahan, ve 
tencere gibi mutfak levazımiyle iı;tira· 
hat levazımını havi ve nakil vasıtasına 
bağlı rulo içinde bulunan eşyası da 
triptik veya ka111e dö pasaj dö anduan• 

da yazılı otm.ak şartiyJe nakil vasıtası• 

nın tabi olduğu muameleye tabi tutu• 

lacaktır. 

8 - Nakil vasıtasının yedek aıı:saını 

keza triptik Tcya karnesinde yazılı ol• 

mak f&rt1yle hiç. bir resmt" tibi olma• 

dan memlekete sokulacaktır. 

9 - Turistler memleketimizden gi• 

derken bu yedek parçaları veya harap 

olmuş parçaları gümrüje göstenncğe 

mecbur tutulacaklardır. Memlckeinıi• 

ze girerken nakil vasıtasında bulunan 

parçalardan memleketimizden giderke• 

gümrüğe gösterilmiyen parçalar için 
turist gümrük ve sair resimleri vere• 

cektir. 

10 - Nakil vasıtasının asli aksamiy• 

le birleşmiş olmak pırtiyle radyo ciha• 

zı da gümrük resmi ve posta telgraf i• 

daresinin radyo resmi alınmaksızın 

memleketimize sokulabilecektir. 

11 - Nakil vasıtalarının hazinesinde 

bulunan benzin, hazine ağzına kadar 

dolu dahi olsa gümrük resmine tabi ol• 

madan memlekete sokulacaktır. Yalnız 

yedek benzin olarak hususi kaplar içe• 

risinde nakil vasıtasında bulunan ben• 

zinler memleketimize sokulmıyacaktır. 

12 - 1605, 2366, 2608 numaralı ka• 

nunlar hükümleri bu layiha hükümleri· 

ne ayrıca ilave edilmiş olduğundan bı.ı 

kanunlar meriyet mevkiinden kaldırıla• 

caktır. 

İstanbul Radyosu 

18 - Orkestra eserleri {plak) 

19 - Haberler 

19.15 Hafif parçalar ve Türkçe operet 

ve filim parçaları 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberle 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 

sının gazetelere mah_sus ha.vadi6 

sorv1si . verilecektir. 

Ankara Halkevinin Cebeci ~eza evinde açmı§ olduğu okuma, ya7.ma kursun· 
da yeti§miş olan mahpuslarzn bir kaç gün eve/ sınavları yapılmı~tır. Bu sınav 
halkevinden gönderilen heyet ve Ankara genel savamam Baha Arıkanm önünde 
yapı/mı§ ve 65 mahpusun kazanmasiyle sona ermiştir. 

Sınavdan sonra mahpuslara halkevin in aldığı gömlek. sabun. çorap. pasta gi· 
bi hediyeler verilmiş ve ayrıca J a iki çıplak mahpus- giydirilnııştir. 

Resimde mahpuslar .~navlannı 'crm İ.f ve sevinmis bir h3l<'e görü1me1rtcdit. 
Bunlardan başka hiç okuma yaznı;. bıl nıiyen 100 mahpu:mn da öğreriminr -baş• 

lanmıştır. 
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İspanyan 11 iç işlerine kal"ışılmama ı 
hak ındalci fı·ansız teklifi etrafında 
Almanya, fransız teklifine cevab venniyecek gibi 

dilmiş olduğu ve bizzat bu an~la~n_ıa· 
nın doğrudan doğruya 1373 tarıhlı ılk 
dostluk anlaşmasının mevludu bulundu-

Berlin, ıı ( A.A.) - Havas ajansın· 
dan: Siyasi mahfiller, Alınanyanın İs· 
·p~nya i lerine karqıJmaması hakkında· 
ki fransız tekliflerine cevab vermem(\si 
ihtimali oldugu zannındadırlar. 

. B. Hitler, şimdi tamamiyle olim· 
pıyad oyunlariyle meşgul bulunmakta 
olup meselenin müstaceliyetine rağ
men fransız tekliflerini gözden geçir
tnemiştir. 

Sıyasal mahfiller, Almanyanın lngi· 
liz ıualnamesi meselesinde yaptığı ve 
muvaffak da olduğu gibi bu mesele de 
ifi savsaklamak yolunu tutacaktır. Ay
nı mahfiller, Almanyanın İtalyanın bat· 

tı hareketini takib edeceğini ilave et • 
llıekte ve ispaııyol asilerinin yakında 
ltıuvaffak olacakları tahmininde bulun· 
ıtıaktadırlar. 

.4lrnanya~ Am~rikanın da l•arl§· 
"1ama.:lık nnlll§nı.a ma İltirakini 

teklif etti 

Londra. 11 (A.A.) - Salahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine. göre. alman 
dış işler bakanlığı, İngilterenin Berlin 
elçisine i panyol işlerine karışılmaması 
için yapılması teklif olunan anlaşmaya 
iştirake Amerikanın da çagırılması tek· 
lifinde bulunmuştur. 

Gene öğrenildiğine göre alınan hü
kümeti, bu anlaşmanın tatbikini kon
trol etmek çarelerine mütealHk bazı 

nıülahazalar yürütmüş ve gönüllü kay· 
dının ve İspanya için ianeler toplanıl· 
rnasının yasak edilmesini teklif etmiş
tir. 

Umumiyetle yürütulmckte olan fi· 
kirlere göre ispanyol işlerine karışıl
maması hakkında bir anlaşma yapılma
sına şimdi engel olan en büvuk guçlük, 
sınırlannın zıman altına alınması için 
Portekiz tarafından ileri sürulen istek
lerden ve Roma lıükiimetinin bu işte tut· 
muş oldııı.:u siil(fıttan ileri gelmckte<'lir. 

B. M uso1ini, Roma ya henüz dön· 
l "ıÜcı tür ve italyan cevabının bugün gel

mesi beklenilmektedir. 
Öte taraftan Büyük Britanyanın in· 

r . ·z • Portekiz dostluk andlaşınası a

ri fesind.: girişmiş oldugu teahhiıdlerlc 
rnilletler cemiyeti mukavelenamesini 

imzalamak suretiyle tcahhüd etmiş bu

lundugu muke!lefiyet1cre riayet edece· 
ğini Lizbon hiıkümetine bildirmesi de 

ihtimal içindedir. 
Büyük Britanya, Portekiz hükümeti

ne 1 pany 'da bir sol hükümetinin Por
tekiz için bir faşist veya faşizme müte· 
mayii bükilmetten ziyade tehlikeli olma
yacağını da bildirecektir. 

Siyasal mahfiller, PortekU'in ingiliz 
rörü ünü kabul edeceğini tahmin et. .. 
mektedir. 

Ayni mahfiller, Sovyet Rusya ile İs-
kandinavya devletlerinin fransız tek· 
liflerini kabul etmiş olınalanndan dola
yı ho nudluklarmı izhar etmekte ve 
fn~iltere'nin andla manm çabuk yapıl· 
rrsı için muhtelif hükiımet merkez • 
lerinde teşebbüslerde bulunacağını bil-

dirmektedirler. 

Londra, ıı (A.A.) - Portckizin is: 
panya işlerine karJşılmaması meselesı 
ahakkındc ileri 6Ürmüş olduğu ihtiraz 
kayıdları dolayısiyle J ..ondrada Porte ki. 
2in toprak bütünlüğünü müdafaaya mü
teallik olan ingiliz teahhüdletrinin ha
len hiç bir noktası tadil edilmemiş ol
duğu halde meriyet mevkiinde bulunan 
810 tarihli andlasmada açıkça tasrih c-

leıı ba~baka ıı 
))ir ıı utku 
(Başı J. inci sayfada) 

ııın 

lenler, disiplin altında ve elen birliğine 
sadık olarak ileri. Muvaffakiyetten e· 
nıin olarak, büyiık eserimizi sonuna ka· 
dar götürmeğe karar vermiş bulunuyo
ruz. He.;.· ~z·-!m aksülamelleri ezeceğiz. 
SonsuE yardımınızdan da eminiz.,, 

• imdiye kadar 3 6 komüni$1 
tcukif olundu 

Atina, 11 (A.A.) - Atina ajansının 
bir tavzihine göre, örfi idarenin illi· 
nındanberi yalnız 36 komünist tevkif o
lunmuş ve başkaca hihç bir kimse tev
kif edi•memi'ilir. 

ğu hatırlatılmaktadır. . 
Bu andlaşmanın birinci maddesı ge-

reğince umumi huzur ve sükun müşte
rek menfaatlerin muhafazaamı. karplık
lı müdafaayı ve her nevi düımanca te· 
cavüze karp gereken garantiyi temin i. 
çin iki memleket arasında ebedi sağ
lam ve arsıtmaz bir dostluk ve aynı 
zamanda tedafüi bir ittifak. ıukı ve bo· 
zUlınll bir ittihat mcvcud bulunmak-

tadır. 
Andl şmanın ikinci maddeii lncilte· 

re ·veya Portekizin öteki devletlerin düş
manca bir tccaVti:ıü ile ka~· 
takdirinde gerek rnuhascmatın önüne 
,eçmek ve gerek tccavilu uğny~ ta· 
raf metalibatını idiUirı.e ve tam bır su· 
rette tatmin ettirmek için bütiiD gay· 
retlerin rfc-dilme i geretmğini natık 
bulunmaktadır. 

ltalya du kabul t)diyor, /akat •• 
Roma, 11 (A.A.) _ Dı i Jcri bakanı 

Kont Çiano, bazı noktaların görüşülme· 
si tartiylc, fransız adeıni müdahale tek· 
lifinin İtalyan hükümeti tarafından ka
bul edildiğini Fransa büyük elçisi Kont 

de Chambrune' bildirmiştir. 

i tal yan veliahdının B 
Hitlere bir telgrafı 

Münib, 11 (A.A.) - Münih' e gel~ 
italyan veliahdi, B. Hitlerc aşagıda kı 
telgrafı göndermiştir. 

"İki şükran hissi ile mütehassis ol· 
duğum h ide Almanyadan ayrılıyorum. 
Birisi eşi göıulmemiş olan olimpiyad o· 
yunlarmızı göımekten, öteki de gerek 
sizin tarafınızdan ve gerek alman hukii· 
meti tarafından gösterilen iyı kalJul-

den ileri gelmektedir. 
~kselansınıza ve alınan bükümeti.ne 

en buylik ve en hararetli hayranlık hıs· 
lerimi arzederim.,, 

Bir amerikan gemisınde 
grev 

Knvtcın grcut'ileri aç IJ1r<ıkıı 
Siııgapur, 11 (A.A.) - Pıcsıdent ha 

yes adındakı amerikan gemisinin alt • 
mış dört ki iden ibaret olan mürette'ba 
unııı ve bilhassa makine daırciinde ça· 
lı an tayfanııı gıev ilan etmİJ oldukla· 
n bildirilmektedir. Grevin sebebi, ve. 
rilcn emirlere itaat etmek istemiyen 
makinist hakkında inzibati tedbirler a-

lınmasıdır. 

Geminin önce kararı olduğu 
gibi bugün yo a çıkması şuphelidir. 

Kaptan, grevcilere ycır.ek içmek 
ve"rdirmemiştir. Bunların çoğu parasız 

olduklarından yiyecek ve saire satın 

alamamaktadırlaı. Binaenaleyh, ameri
kan koncıolosu ıa başvurmuşlardır. 

Aç grevciı r, dun akşam rıhtımda 
sıra halinde toplanmı lardı. M uhaccret 
idaresi tarafından vaki müracaat üzeri
ne kaptan bunların gemyie girerek u

yumalarına izin vermiştir. 

Fransız senatosu buğday 
ofisi hakkındaki kanunu 

kabul etti 
Paris, 11 (A.A.) - Senato, bir .ı . 

day ofı~i ihdasına müteallik olan pro
jenın heyeti mecmuasını tiçuncü okunma 

sından sonra 89 reye karşı 164 reyle ka· 

bul etmiştir. Senato, parlamentonun, 
metninde bazı tadilat yapmış olduğun
dan parlamento projeyi yemden gözden 

cgçirecektir. 
Senato bilhassa buğday fiatmm tes· 

bitin müteallik olan encümen metnini 
kabul etmiştir. Ticaret ba'.anı B. Bon
net, bu metnin aleyhinde ulunmuştur. 
Senato tarafından kabul edilmiş olan 
metne göre buğday fiatı merkezi bir ko
misyon tarafından mutlak bir ekseri
yetle tesbit edilecektir. Halbuki B. Bon· 
""t, fiatlarm tesbitini hükümet için biı 
hak ve imtiyaz olarak istemiş idi. 

SA FA3 

ispanya ihtilalinin muhtelif safhaları 
Tancadaki vaziyet 
hakkında bir tavzih 

Faris, ll (A.A.) - Havas ajansı bil· 

diriyor: 
Gazetelerin verdikleri bazı havadis· 

ler üzerine, alakalı ve salahiyetli mah· 
filler, Tancadaki vaz1yct hakkında aşa· 
ğıdaki tavzihleri vermektedirler: 

Mitlctleraı:ası kontrol komisyonu • 
nun, isi makamlar tarafından verilen 
pasaportları tanımakta oldutu yazıl· 
mı~ır. Parisc gelen haberler, bu neşri· 
yatın tamamen asılsa olduğunu göıter
mektedir. Zim ispanyol Fası bôtgesirl· 
den milletlcrarası şehir bölgesine ıeç· 
mck için hiç bir pasaporta ihtiyaç yok· 
tur. Ve iki bölge aaıında kar§ıhklı 
geçiş serbesttir. Öte taraftan bpanyol 
subaylarının Tanca chrine üniforma· 
lan ile girmeleri kabul cditmıelı:te idi. 
Fakat aon umanda kontrol koınisyonu, 
iipanyol subaylannın Tancaya ancak 
sivil olarak girmelerine karar vermiş 
bulıırunaktadıı . 

Tasrih edildiğine göre, general Fran· 
ko, Tanca limanının hükümctçi gemile· 
re kapanması hakkında milletlerarası 
kontrol komisyonuna hiç bir ültima· 
tom vermemiştir. Yalnız general Fran· 
ko. hükümetçi gemilerin limanda bu· 
lunması ile başka bazı meseleler hak· 
kında komi yona birçok protestolarda 

bul unmus.tur. 
Hukumetçi gemilerin limandan çı· 

karılması hakkındaki teşebbüsler, Tan· 
ca şehri statulerinin 3 unciı maddesine 
da) anmakta idi. Bu madde, milletlera· 
rası limanın. askeri harekat için ku11a
nılmasını yasak etmektedir. 

Bununla beraber Paristeki kanaat, 
General Franko kuvvetlerinin de mil· 
lc:tlcrarası şehirden iaşe olunmalannın 
tamamen yasak edilmesi merkezinde
dir. Tancadaki fransız delegesinin ko. 
misyonda bu gorüşü müdafaa etmesi i

çin kendisine talimat yollanacağı pek 
muhtemeldir. Franıız hulcumeti, ispan· 
yol Fa ı bOlgcsini her tiirlu harb leva
zımı ihracının önune ~eçilmcsi icin bü· 
tun tedbirleri almış bulunmaktadır. 

1 ancn komih• iıuleki fran ız 
ddt•ct•!oiinin hir ıalrhi 

Tanca, 11 (A.A.) - Milletlerarası 
Tanca komitesindeki fransız delegesi, 
general Frankoya, petrol, otomobil ve 
askeri dairelerde kulanılabilecek her 
türlü e~ya atılmasının yasak edilmesi· 

ni istemi tir. 
Fransa hükümcti. f ransız Fa ından 

İspanyol Fasına yapılagelen bütün ih· 
racatı yasak etmiştir. 

Kaptan Savil nasıl 
öldürüldü? 

Hendcy, ll (A.A. - Havaı; ajanlil 
muhabiri, Blin Şcdov yatının İspanya· 
nın gimal kıyılan açıklarında bombardı· 
man edilmesi sırasında ölmil§ olan kap
tan Savil'in ölümü hakkında aptıdaki 
taf&ilitı vermektedir • 

Yat, Gijon'a 40 mil mesafede bulun
duğu suada Uskuruna anz olan hasar 
yilzilnden motörUnde bir pan olmuştur. 
Gijon'a 20 kilometre kadar bir mc:r.afe
dc. bulunan uf ak bir limana gelen yat, 
oradaki inıillz makamlarından Gijon'a 
gitmek iznini almrıtır. 

Y~t. limana geldiği zaman halk5ılar 
cephesi bataryalarının atep ile kaqı • 
lannuıtır. Bunun üzerine B. Savil, Gi
jon açıklanna demirlemiı olan K~t a
dmdaki in&iliz torpido muhribinin bi· 
maycıi altına girilmesi emrini nrmit
tir. Bu ıırada yat, inlerin ellerinde bu
lunan Admiral Ali Kantc gemi.inin 
ateıiylc bqılapnıı ve bir mermi yatın 
kıç tarafına dUterek B. Savil'in bacacı· 
nı koparmıı ve karısının bacakluını 

ağır surette yaralamııtır. Geminin mti· 
rettebatını te9kil eden Uç kişi yatı, Ko
met muhribine yanaıtınnağa muvaf!alı: 
olmuşlar ise de B. Savil ölmüştür. 

Torpido muhribi, Savil'in cesedi ile 
yaralı olan karısını Sen • Jnn • Dö • 
Lüz'e götürmiı tür. Muhrib, bu limana 
pazar akşamı varmıştır. 

Bliu Şedov yatı, Gijon yakınında 

kain Musel limanında demir atarak kal
mı tır. 

Madamın sıhhi vaziyeti, fazla kay
gı uyandırmaktadır. 

I ngiliz el~zisinin 11rotesto " 
Londra, 11 (A.A.) - İspanya hiıkü· 

meti ner.dindeki ingiliz elçisi, Gijon 
bölgesindeki kıyamcıların makamları

na Komct torpido muhribi vasıtasiyle, 
bir nota göndererek kaptan Savil'in öl· 
dı.ırülmesini protesto etmiftir. 

Asilerin karargahında 
sivil alınanlar var 

Tanu, 11 (A.A.) - .. Hıvaı ajansın· 
dan" Aıilerin umumi karareihr, Tc:tu· 
an'a gelmiş olan 21 tayyarenin iapanyol 
tayyareleri olduiunu bildirmittir 

Umumi karargih bürolarında bir 
takım li•il almanlara rutlanılmtftır. 

Sokaklarda yeril aıkc:rlere fada 
mlkdarda rutlanmaktadır. 

Bir almrw ra,·yarai yakalandı 
Madrid. 1l (A.A.) - Bir alman tay

yarc11i, bu ayın dokusunda Madrkl ya
' kınında Barajoe'da yere: inmi1 ve he· 

men cenubu garbiye doğru havalanmıt
' tır. Tıyare biru ..ara Barajoı böl· 

&esinde Azaca'da JCrt: inmftrir. 
Hük\lmet kunetlerine menaub bir 

sok tayyareciler tayyareyi yabl•m't
lardır. İçinde bulunan ils alman ile: bir 
iapanyol, 6nce lladricl ciYannda ,ere 
inmİf olduklarını, çünkü bu fChrin ıc:
ncral Mola'nm kunetleri elinde oldufu 
zannında bulunduldannı bildinnif)erdir. 
Bunlar, yanlr1 yaptıldannın farkına va
rır varmu, indikleri noktada h&Yalan· 
mıflar ise de benzinleri tük:enmiı oldu· 
ğundan Azaıa'da yere inmek zorunda 
katnu1lardır. 

fadrid hiikiimeıi alman ticaret 
tayyarelerine elkodu 

Berlin, il (A.A.) - İspanyadan alı· 
nan telgraflarda ispanyol hükümetinin 
Madrid • Alikante servisini yapmakta 
olan alman hava irketinin tayyareleri· 
ne elkomuş olduğu haber verilmektedir. 

I l~i alman torpidosu daha 
lsıKınyaya gitti 

Berlin, 11 (A.A.) - Amirallık da· 
iresi, Kondor ve Möve adında iki tor
pido muhribinin daha ispanyaya hare· 
ket etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Şimdi Madridde 1400 alman vardır. 

El!ji, Londra'dan alacağı talimatı 

btkliyerek, bu makamlardan tazminat 

istemek hakkını muhafaza etmekte ol • 1 

duğunu bildirmiştir. 

Bunlardan üç yüzü, bu şehirden ayrıl· 
mak lıtememişlerdir. 30 alman, Valen· 
siyada, 10 alman Malagada, 1-1 alman 
Atmericada e 62 alman da Kartajende 
kalmak arzusundadırlar. 

İspanya sularındaki atman deniz 
kuvvetleri. bu almaniar İspanya top· 
raklanndan ayrılmamak hususunda ıs· 
nr eyledikleri takdirde bunlan koru
yacaktır. 

Gijon'daki İspanyol hükümetinin de

legeleri, Kornet muhribi kumandanına 

Savil'in ölUmU dolayısiyle teessürleri

ni bildirmişler ve Almirante Cervera 

Kruvazörünün limana giren ve liman· 
dan çıkan bütün gemiler üzerine kati· 

yen hiç bir fark gözetmek.izin ateş et· 

mckte oldugunu ilivc etmişlerdir. 

4130 alman ls1K1nJ<ıda11 ayrıldı. 
Bertin, 11 (A.A.) - Resmen bildiri!· 

diğine göre 3100 ü Bnnelon'dan ve 
1030 u Madrid'den &elmek üzere 4130 
alman lspanyadan ayrılmışlardır .. 

----------------------------------
iki vyet prof e örü 
Dil kurultayında bulun-

mak üzere İstanbula 
geliyor 

'Moskova, 11 (A.A.) - Sovyetler bir· 
liği ilim akademisine baglı şarkiyat cns· 
titusil direktöru akademi azasından Sa
moyloviç ve dil ve fikTiyat enstitüsü di· 
rektoru akademi azasından Meşçoninov, 
İstanbuJda toplanacak olan ttlrk dil ku· 
rultayma i tirak et uzcre Türkiye· 
ye hareket eylemişlerdir. 

Ant 25 kahramanları 
Moskova'da 

'Mosko a, 11 (A.A.) - Şimalde çok 

muvaffakiyetli bir uçu yapan ve bu sc

bebtcn kendilerine sovyetler birliği kah

remanı unvanı verilen Ant-25 tayyare i 

murettcbatı Moskovaya gelmişler ve bil· 

yük tezahürlerle karşılanmı,ıardır. Tay

yarecileri tayyare meydanında, Stalin, 

bütün halk komiserleri, hükümet erki

m ve çok kalabalık bir halk yığını se· 
Jarrilamış ve yolda halk Çkalov, Baydo
kov ve BeUakov"un üzerine çiçek at· 
mak suretiyle heyecanına tercüman ol
muştur. Moskova bayraklarla donan 
mıştır. 

Mı ır d l ga .. yo~u 
Anlaşmayı imzalamak 

üzere Londraya gidiyor 
iskenderiye, l 1 (A.A.) - Mısır de

legasyOhunun İngiliz • Mısır andlaşma· 
sını imza etmek üzere perşembe giınü 

Londra'ya hareket etmesi muhtemeldir. 
Askeri hükümler ile Sıtdan'a aid o

lan hükümler Kahirede parafe edilmiş

tir. 
Kapitülasyonlar hakkındaki ahka

mın da bugün ımza edilmesi muhtemel 
go ulmektedir. 

Bir yugoslav mekteb 
gemisi Vamada 

Sofya, l1 (A.A.) - Yugoslav mek
teb gemisi Jadran dün Varnaya gelmiş 
&·e resmi hükümct makamları ile halk 
t rafından samimi surette karşılanmış
tır. 

Sabahleyin resmi ziyaretler teati o
lunmuş v akşam garnizon kumandanı 
Jadrandaki zabitler ile mürettebat ıere· 
fine bir ziyafet vermi tir. Jadran yarm 
bulgar sularını tcrkedecelrtir. 

Gene bir müf ti yaralandı 
Cezair, 11 (A.A.) - Kostantaniyede 

bir yedi, Miıfti Ahmet bin Habibe kar
ı bir el tabanca atarak yaralamış ve 
kaçmıttır • 

Fil. tinde 
Umumi bir arab konte 

ransıtoplannıası 

ihtimali var 
Kudüs, 12 (A.A.) - Bugün topla

nacak olan yüksek arab meclisinin va
ziyeti gözden geçirmek üzere Filistin 
arablarını umumi bir konferansı toplan· 
trya çağırması ihtimali vardır. 

Öğrenildiğine g8re arab liderlerinın 
çoğu, greve devam edilmesine taraftar· 
dır. 

Memleketin her tarafında ve bilhas
sa Hayfa ve Yafada vahim hadiseler 
çıkmış olduğu haber verilmektedir, 
Hayfada resmi daireler memurlarından 
bir kısmı, grev halindedir. Bununla be· 
raber işler normal surette görülmekte· 
dir. 

General Gamelir 
Varşovaya gitti 

Pariı, ı ı (A.A.J - Enwu ı..rhirei 
urnumi1e nıUi aeenraı Garnelia v . . ~ 
vaya sıtmelc üzere Pariıtea Urelıet et· 
miıtir. Generalin ıeliıini adimlaran 
yan remıi iıkra pzcte.i, 1921 fran11z • 
~olonya ittilakındaa ~ A"ft'Upa poli
ti.kasmıa mlıim cleği4ildilderini ehemiyet 
le kaydetmekte ve erkanı harbiyelcr •· 
nmncla irtibat n iı birliği tui ;nin lü
zumundan bahsetmektedir. 

• 
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Berli Olimp·yadları Kısa Dıs Hal)erler 
' Tokyo - Örfi idare kati surette 

Asiler kazanırlarsa, İspan 
korporatif rejim kurulac~ Yüz l{i oıııctrelik l»isiklet yarışında: Talat 

. yiiz lioşut·u arasında oııuncıı geldi. 

kaldınlmış ve polis müfrezelerinin so
kaklarda dolşamasna nihayet verilmişti.r. 

* Londra - Dış işler bakanı ' 
Lord Halifaks, milletlerarası va 
gözden geçirmek üzere tatillerini· 
karak Londra'ya dönmüştür. 

\ . ; 

••• f akut lıükümet vaziyetten 
Koşucumuz bu mesafeyi 2 saat, 33 dakika, 6 saniye

de alarak yeni bir Türkiye rekoru kurdu 
Viyana - Voort gölü üzerinde 

bulunan Pörtşah'ya gitmekte olan eski 
İspanya kıralı, bu sabah gazetecilere 
tayyare ile gizlice İspanya'ya gtimek ta
savvurunda olduğuna dair 'çıkan sayi· 
alarm yalan olduğunu söylemiştir .. 

(Başı 1. inci sayfada) 

bin bir tebliğde, iç bakanlığı, bütün 
cephelerde kaydedilen muzafferiyetlerle 
Adamu köyü işgalinin Kordova üzerine 
yürümek imkanını verdiğini söylemek
tedir. Tebliğ, normal hayat ve çalışma
nın Madrid'de yeniden başladığını ila
ve etmektedir. 

"- Eğer biz galip gelir 
ya, Portekizde, ltalyada ft 
mevcud olduğu tarzda ko 
sistem esasına dayanarak i 
tır. Ordu. lspanyanın ha 
mak için cerrahlık vazifet 
dir. Askeri diktatörlük şe 
yat ne kadar lazımsa o k• 

Berlin, 11 (A.A.) - Anadolu A an
sınrn hususi mulı birinden: 

100 km. lik olimpiyad bisiklet şam
piyonlugu miısabakası, diln cıkışı ve bi· 
tişi Avus otomobil pisti iızerınde başla 
yıp biten kapalı bir dairede yapılmış
tır. 

Bu ıııiısalıakaya 29 millete mensuv 
yı..z kadar ko;.ucu gırmiştir. 

Avusta yapılmış olan yeni tribünler 
tıl:lım tıklım dolmus idi. 

Depar işareti saat sekizde verilmiş 
tir. 

nin realize ettiği zaman ise, 2 saat 33 da 
kika, 5 saniyedir. Yani yüz kilometrelik 
bir mesafeyi bir saniye eksik bir zaman
da katetmiştir. 

Orhan, on sekizinci gelmiş, Girkor 
üc dakika sonra gelmiş, Eyüp, kazaya 
uğramıştır. 

}'ii::mrn mii.sabahaları 

Birinci grup dömi final: 
4'10 metıe serbst: • erkekler -
B ıı inci: Uta (Japon) 4 dakika 48 

'1 10 

41 Viyana - Eski f spanya kıratı on 
üçüncü Alfons'un yakınından öğrenildi
ğine göre, eski kıra!, olimpiyadlar dola
yısiyle Berline gitmiyecektir. 

Paris - Parlamento, harb levazımı 
fabrikalarının devletle~tirilmesi hahkkın
da senatodan geri gelen projeyi, üze
rinde konuşmadan bu sabah tasvib eyle. 
mi§ tir. 

ıı: Vaşington - B. Ruzvelt ile lıcra
ber bahriye bakanı B. Svanson ve ami
ral Standley, Avrupa sularında bir a
merikan filosu vücuda getirilmesi mese
lesi hakkında cumurreisliği sarayında 

görüşmelerde bulunmuşlardır. 

• Londra - Nottingham satranç mü
sabakaları, dün açılmıştır. 

lık turun en heyecanlı neticesi, Dr. 
Lasker'in 35 dakika içinde en genç a
merikah "üstad,. otan Reueben Tine ta
rafından yenilmesi olmuştur. 

Sü bakanının haber verdiğine göre, 
milis askerleri şafak sökerken Sevini 
şehri kapılarına varmışlardır. Hendey'
den Havas ajaisına bildirildiğine göre, 
San-Sebastien ile lrun arasında şiddetli 
bir mukabil taarruz hazırlanmaktadır. 

Sen Sebastien şehrinin su krynaklarını 
elde etmiş olan asi kuvvetlerini çevir. 
mek istiyen hükümet askerleri, bir stra
teji hareketi olarak Toloza'yı boşalt

mışlardır. Sen-Sebastien şehrhinin su ih
tiyacı şimdi kuyu ve depolarla temin e· 
dilmektedir. 

San St·ha~ticn ~mmz kaldı 

Bayon. 11 (A.A.) - Pampelünden 
bildirildigine göre ,asiler, Algeria de O· 
rayı işgal etmişlerdir. San Sebastienin 
"Üç taç dağı .. nın işgali yüzünden SU· 

suz kalmış ol<.luğu haberi teyid edilmek
tedir. 

Hiikiimet kunctlcri hir 
kasabayı aldılar 

vam edecektir ... 

A~ilerin taarruz P 
Hendey, 12 (A.A.) -

sı muhabirinden : 
Asi kuvvetlerin sabah 

çu düellosu başlamıştır. 
general Molanın Tolasayı C 

için Guipuzkoa bölgesinde 1 

mek tasavvurunda bulundııid 
ketin başlangıcı olması iht 

Çünkü, Guipuzkoadaki 
lcr. iyi talim görmüş efrad 
halde çok iyi tensik cdilırıı 
vetlcrinden yardım görmek 

Bununla beraber, asi kU 
yanın cenubunda beklenilt1'11 

kım muvaffakiyetler elde 
yahut General Frankonun 
kametinde } eni bir ileri 
ması takdirinde general ?tf 
ruzunun geçiktirilmesi ihtİ 

Olimpiyadlarda heyecanlı .bir m.açr seyreılcn h:ılk 

Amerikanın mısır. ve 
buğday rekoltesi Madrid, 11 (A.A.) - Harb bakanı, 

hükümet kuvvetlerinin Kordoba eya
leti içinde Adamuz kasabasını işgal et· 
miş olduklarını beyan etmiştir. 

A ·ilcı· Badajoz"a hoııı 
Tabanca sesi ışitilir işitilmez türk 

takımı, verilmiş olan direktifleri nok
tası noktasına takib ederek· birinci ta 
kımlar arasında yer almış ve her taraf
tan gelen mütevali hücumlara muvaffa
kiyetle mukabelede bulunmuştur. 

35 inci kilometrede türk şampiyonu 
Talat. üçüncü ve Orhan on ikinci 
geli}ordu. 

CiO ıncı kilometrede Danimarkalı, i 
talyan ve felemenkli üç koşucudan miı· 
rckkeb bir kiline, elli metre avansla 
basta geliyor ve bu avansı artırmak i· 
çin ümidsizce bir gayret sarfediyordu. 

Fakat bu gayret. boşa gitti ve öteki 
koşucular kümeye yeti diler ve Avusta 
Finişe iştirak etmek üzere otuz kışiden 
mlırekkeb bir kiime geldi. 

Fransız şampiyonları Şarpantiyc ile 
J...a Pepi, birinci ve ikinci geldiler, aı
kalaı ından da İsviçreli ve alınan koşu
cuları da geldi. 

Talat, tekerlek tekerlege geldigi hal 
de onuncu oldu. çiınkiı arive cok sıkı 

oldu. 
Talat yuz kilometreyi ıkı saat, 33 

dakika 6 saniyede almak suretıyle yeni 
bir Turkiye rekoru kurdu. 

Şampiyonumuza galib gelenler, diın
} anın en iyi amatorlcri olmakla maruf 
bulunan 9 koşucudur. Bundan başka Ta
lattan evvel geldikleri kalıul edilmiş o
lan iki belçikalı koşucunun zamanları, 
tamamen Talatmkinin aynıdır. Birinci-

İkinci: Flanagan (Amerika) 4 daki
ka 54 9/10 

Üçüncü: Negami (japon) 4 dakika 
55 4/10 

l kinci grup dömi final: 

Birinci Makino (japon) ve Medica 

(Amerika), beraber aynı 4 dakika 42 

2 10 L:amanını yapmışlardır. 

Su topu: 

Almanya 3·1 Avusturyayı yenmiştir. 

Fransa, İsveçi 2-1 mağlUb etmiştir. 

200 metre kurbağalama müsabakası 

fınal:. kadrnlar. 

Birinci: Machata (japon), olimpi

yad birincisi, ı ekoru: 3 03 6/10 

İkinci: Genenger (Almanya) 3 04 

2 10 

Üçüncü: Soerensen (Danimarka) 3 
07 8 10 

l'l•ru tul.-ı1111 8t•rlimle11 
ayrılacuk 

Olimpiyaddaki Peru heyeti oyunla
rı kati surette terketmek kararını ver
miştir. Heyet, yarın Parise hareket ede
cektir. 

Hatırlardadır ki, Peru futbol takımı 
Avusturya futbol takımını yenmiş ve 
fakat bazı itirazlar yüzünden Avustur
ya • Peru maçının tekrar oynanılması
na karar verilmis idi. 

Peru takımı, dün aksam sahada is
batı vücud etmemiştir. 

Vaşington, il (A.A.) - Ziraat ba
kanlığının tahminine göre bu seneki 
mısır rekoltesi 55 seneden beri görül
memiş derecede zayıf bir rekolte olacak 
ve buğday rekoltesi de ancak Amerika
nın kendi ihtiyacına elverecek mikdarı 
bulacaktır. 

Mısır rekoltesi, 1.439.135.000 buğday 
rekoltesi de 632.745.000 buşel tahmin o
lunmaktadır. 

Bu noksanlığa sebcb kuraklıktır. 

Futbol 
Avusturya takımı Lehistan takımı

na 3-1 galib gelmiştir. Birinci haftayım· 

da vaziyet 1-0 idi. 

Eskrinı - Epe 
Birinci: Franco Riccardi (İtalyan), 

olımpiyad şampiyonu. 

İkinci: Saverio Ragno (İtalyan), 

Üçüncü: Cornaggie Medici (İtalyan) 

4x200 bayrak yiiznu~ 

Birinci: Japonya, 8 dakika 51 5/ 10, 

olimpiyad ve ayni zamanda dünya re

koru. 

İkinci: Amerika, 9 dakika 3 saniye. 

Üçüncü: Macaristaru 9 dakika 12 

3/10. 

Hokey 
İsviçre 5 • 1 Danimarkaya galib gel

miştir. 

Har~•·lon hadisesi: ltalya n) ... a) 

davranacak 
Roma, 11 (A.A.) - Resmi mahfil· 

ler, İtalya hükümetinin Barselonda dört 
İtalyanın öldürülmesi yüzünden hadis 
olan gerginliği büsbütün artırmak ar· 
zusunda olmadığını bildirmekt~dir. İ
talya, bu hadise dolayısile protestoda 
bulunmuş ve tazminat istemiş ise de 
bu teşebbüsü, bir ültimatom mahiyetin
de değildir. Bu teşebbüs, alelusul ya· 
pılmıştır. İspanyada başka bir dev~t 
tebaasından da birçok kişilerin öldük· 
leri ve İtalyanın böyle hir felaketle 
karşılaşan tek devlet olmadığı kayde· 
dilmektedir. 

1/iikiimet toıu:ularımn 
bir muvalfakiyt•ti 

Paris, 11 (A.A.) - Havas a1ansınıu 
Aragon cephesindeki muhabiri, hükümet 

topçularının Monte • Aragon'daki a i 
kuvvetlerini ağır zayiata uğratmış ol· 
duklannı bildirmektedir. Hükümet kuv
vetleri Loporzano ve Alber kasabalarını 
zabtetmişlerdir. Bu iki kasaba, Hucskd 
bölgesindedir, 

Gcııcral Frankoııuu hf>~avatı 

Lizbon, 11 A.A.) - Royter muhabi· 
rinin bildirdiğine göre, General Franko 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

Lizbon. 11 (A.A.) - R 
asilerin ellerın~e bulunan 
dun akşanı Badajozu bomba 
olduğunu haber vermektedir 
Badajozu zabtetmekte heniil 
olamamışlardır, çünkü hiik~ 
leri şehre giden yol üzerinde 
ri ucurınuslardır. 

Marksi;t mültecilerden ~ 
sınıra gelmişlerdir. 

~antarnlcr fa.,ilt:riıı 

Lizbon, l l (A.A .) - }. 
bulunan Tetuan radyosu, 
şehri ile Santander ,·iliiyeuniıl 
!erine geçmiş olduğunu bil 

Tc·ıuaıulan 21 tan·art " . 
Tanca, ı ı (A.A.) - 'l'e 

tayyare gelmiş olduğu haberi 
mektedir. 

lıal) an ka) ııakları 1 

ediyorlar 
Roma, 11 (A.A.) - Sal 

kaynıık, 21 italyah tayyaresi 
yol Fas'ına gönderilmiş oJdU 
olan haberleri kati surette te 
tedir. 

) azılarımızın çok 
.. C,•11gt•l lliıabı,. ve '''fı 
g<1rib t'nlmlar.. tefrik 
lwymıwdı"·· OlmrforıTfl 
ziir tlileri::. 
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VI 
insanın tekrar kurulU§U - Her kısım heyeti 

umumiye ile olan münasebetleri bakımır:dan mü
talea olunmalıdır - Kullanılabilir bir sentezin 
vasıfları .. 

Kendi hakkımızda daha iyi bil bilgi sahibi ol
mak için, şimdiki halde malik olduğumuz muta
lar kütlesi arasından müsbet olanları seçip bun
ların yardımı ile be§eri faaliyetler hakkında ek
siksiz bir envanter yapmak yetmez. Bu m · • .. 
matı yeni tecrübe ve müşahedelerle daha zı ı 
de tavzih ederek hakiki bir insan bilgisı ı 
etmek de kafi gelmez. Asıl lazım olan, bıı , 
kalar sayesinde, kullanılabilir bir sente7 
mektir. 

Filhakika, bu bilginin gayesi terı 
tatmin etmek değil kendi kendimizi , 

mak ve muhitimizi kendimiz için faydalı bir şe
kilde tadil etmektir. Bu gaye, bir kelime ile, a· 
melidir. Demek ki mütehassısların dimağların· 
da veya kitablannda darmadağmk bir ·halde 
duracak olduktan sonra birçok yeni mutalar top
lamak hiç bir işe yaramaz. Kamus, sahibine ede
bi veya felsefi bir kültür vermez. fikirlerimiz, 
bir takım ferdlerin zeka ve hafızalarında canlı 
bir kül halinde toplanmak gerektir. insanlığın 
kendini daha iyi tanımak için sarfettiği ve bun
dan böyle de sarfedeceği gayretler, işte böylece 
verınıli olacaktır. Kendi hakkımızdaki bilgi is
•ik balin eseri olCtcaktır. Simdiki halde, fenni ten
kid:n bize hakiki olarak tanıttığı malum insan
lık vasıflan hakkında tahlili ve terkibi ilk ma· 
lumatı edinmekle iktifa etmeye mecburuz. Bun• 
dan sonraki sayfalarda insan bize müşahide ve 
onun tekniklerine göründüğü derecede saf ola
rnl· h•ndini gösterecektir. Onu, hu tekniklerce 
p ·oıı k r •m lar halinde göreceğiz. Bu kı-

., nisbette bütündeki yerle-
r. Elbette böyle bir bilgi pek 

, ı. i· .ıkat emniyetlidir. Onda metafi-
7•1· rlHr yoktur. Bu bilgi, aynı zamanda. 
t1''' ·•., ı. 7.ira müşahedelerin intihab ve niza-

roma hiç bir prensip rehberlik etmemiştir. Biz 
hiç bir nazariyeyi isbat ve tahrib etmeğe çalış
mamaktayız. insanın türlü manzaraları bu say
falarda, tıpkı bir dağa çıkılırken kayalara, selle
re, çyırlara, çamlara ve hatta vadinin gölgesi 
üstünde tepelerin ışığına bakar gibi, görülmek· 
tedir. Bu iki takdirde de, müşahedeler, yol üze
rindeki tesadüflere göre yapılmıştır. Böyle ol
makla beraber bu müşahedeler ilmidir ve bilgi 
)erin, az çok sistemleştirilmiş bir yekpareliğini 
vücuda getirmiştir. Muhakkak ki bunlarda as
tronomlar ile fizikçilerin vuzuhu yoktur; fakat 
kullanılmış olan tekniklerin ve bu tekniklerin 
tatbik edilmiş oldukları mevzuun imkan .ver
dikleri nisbette doğrudur. Mesela biliriz ki in
sanlar hafıza ve estetik hissi ile mücehhezdirler; 
pankreas ensülin ifraz eder: bazı dimağ hasta
lıkları beyindeki bozukluklardan gelir; bir ta
kım kimselerde öngörü tezahürleri vardır. Ha 
fıza ile ensülinin faaliyetlerini ölçmek kabil \'e 

estetik heyecan ile ahlak duygusunu ölçmek k<ı
bil değildir. Dimağ hastalıklariyle beyin arasın
daki münasebetler, öngörünün vasıfları henuz 
doğru bir tetkika mevzu olamamıtlardır. Ru 
nunla beraber, bütün bu mutalar takribi. fakat 

muhakkaktır. ~ 
Bu bilgiye aleladelık ' c natamafll 

nabilir. Aleladedir, ~linkü vücud ve .. 
vam, intibak ve şahsiyeti anatomi. fıtl 
koluji, metapsişik, ijien, hekimlik. t l 
ve sosyoloji mütehassısları p( k iyi bi ~ .. 
bilgi tamam değildir. cunkü hadiseler• 
sayısı nra~ında birA seçim yap~a~ ~~ 
Ve hu seçım zarurı olarak keyfıdır; b 
nıiyetli görünenle rnalıduddur GeriY~r 
mal etmektedir, zira terkib kısa ve 
kavranabiliı mahiyette olmalıdır. lo~ 
ise nncak tcf errüattan birkaçını görelit 
biliyt>ttedir. Şundan da lıiikmedilebı 
ıniz kullanılabilmek için natamaın ·"~pi 
7ımdır. Zaten bir resme de bf'nzerlığl 
detayların sayısı değil. ıstıfasıdır. B_ir 

1 
?.acını bir fotoğraf tan ziyade bir resıfll 
bilir. Aiz. kendimiz hakkında kaba tfıJ 
zeceğiz, kara tahtaya tebeşirle resnı0 ·)f 
tomi şekilleri gibi ... teforrüatm istefll 

ortadan kaldırılmasına rağmen bu ·Jı"~ .... rrwı
ru olacak; nazariyelerden ve iİill1 

miisbet mutalar'dan ilham alaca~~ 
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oumplyadlarda serbest glreııerln •••• - soa 
""lersinli Ahmed bir günde nasıl üç güreş kazandı ve dünya 

üçüncüsü oldu? -- Çoban ve Mustafa neden yenildiler? 
Neşeli bir günden sonra güreşlerde 

üçüncü güne giriyoruz. Rakibler daha 
kuvvetlil~şiyor. Oyunlar daha entere
&anlaşıyor. Seyircilerin sinirleri büsbU· 
tün gerilmiş, nerede ise kopacak. Bu· 
gün aer~st güreşlerin IOl1U alınacak:
Bizim takımımız minderin önünde bır 
sırada dizili.. Gözlerimiz pehlivanlarda ... 

Mersinli Ahmed İsveçli Liru1-
blom'u nasıl yendi? 

1. _ ilk gilreşi bizden Mersinli Ah· 
med ile lsveçli Lindblom yaptı. Ah~ed 
rakibini ilk dakikada yere vurdu. mın
derin dışına fırlamıştı. Ortada ayakta 
oyuna baılanıldı. Ahmed'in ~a~.şısında· 
ki kendisinden üç beş yaş buyuk, daha 
boylu, muhakkak daha kuvvetli idi. Ah· 
med kaflrsındakinin bu faikiyetine kar· 
gı oyunla işi halletmeyi düşünüyor, ra· 
kibini bacağından yakalıyarak yere ça· 
lıyor. tekrar yerden yere vuruyor. Tam 
bu sırada laveçli Ahmed'in boynunu 
yakaladı. Boğazını sıkıyor. Sıralardan 
bağırıyorlar, favul.. favul.. Hakemden 
önce Ahmed işi hallediyor ve boynunu 
kurtararak rakibini altına alıyor. Bu 
bir harika.- herkes Ahmedi alkışlıyor. 

Düdük çalıyor .. üç hakemin lambası 
birden yanıyor: berabere. 

Kura atılıyor, Ahmed alta. İsveçli 
Ahmcd'in kolunu kapıyor, fakat Ah· 
med, rakibini tepesinden fırlatıyor ve 
kolunu kurtarıyor. İsveçli tekrar kol 
kapmaya teşebbüı ediyor, gene Ahmed 
bu tehlikeyi atlatıyor ve isveçlinin ba· 

cağına bir ilmik takıyor.... . 
Dildilk çalıyor .. timdi ısveçlı qağı· 

da: İsveçli yamyassı yüzükuyun mln· 
b !>" 'lk vU· dere yapıımıt- Ahmed, u nyı 

cudu çevirmeye çalıtıyor. Bir kere ya· 
katayıp yere çahyor, rakibi bundan 
kurtuluyor. Rakibinin ayağından çalı· 
pn Ahmed hakemden bir ihtar alıyor. 

DO.dik çaldı: Şimdi ayaktalar. Ah• 
med bir hamlede iıveçliyi yere çalıyor: 
bununla iyi bir puvan ahy.>r. fsveçl~ 
kaçıyor, miltemadiyen kaçıyor. tsveçlı 
son bir oyunla Ahmedin ~şını kap~· 
ya ça11'ıyor ... Düdük çaldı .. oyun bı.tt~. 
Ahmed'in tefevvuku meydanda ıdı, 
lamba yandı. Ahmed galib.. salon ya
ta sesleri ite çınlıyor. 

Bu suretle 79 kilonun bugünkü bi· 
rlncl gOre,tnl kazanmış bulunuyoruz. 

ikinci galibiyetimiz: Ankaralı 
Hiiscyin ingiliz Fuksu yendi 
11. _ İkinci güreşimizi ankaralı 

Hüseyin ingiliz Fux ile yaptı .. Hake~ 
F' Jandiyalı idi. İngiliz çok çetın .. Hu· 
ın k · · k te 

ıeyin bir oyuna dütme~e .• ıçın .~0 . : 

tik hareket ediyor. İngıhzın Huscyın 

d daha adaleli ve daha iri olan viicu• 
en d v 

du, ortada korkunç bir farkın ol ugunu 

göıterlyordu. 
Hillleyin bir hamlede ingilizin baca• 

ima yapıttı· İngiliz kaçmaya uğraıı· 
H"-yln l!evirnıeye çatııryor. İn· 

yor. - s . • U • 
gilis bir hamlede HUııeyının zerıne 

ktı. tkill ele birer puvan aldılar. tn· :11. Hlleyinl yakalamak istiyor. Hii· 
ıeyln kaçıyor. Bir ara kolunu ~a~tıran 
Hilaeyfn, btlytlk bir tehlike geçırdı. İn· 
gillz Oftte •• fıvul yapıyor. 

DlcHlk çaldı: berabere. . . 
Kunda HUaeyin üstte. !ngılız .fa· 

vulltt bir kaÇlf yaptı. fngilu: 3 dakıka 
altta d-nm ,art olduğunu unutu• 

Fakat HUaeyin rakibini sımsıkı 
~~ H" i 
yablry«, çevirmek istiyor. . ~s.e~ n 
bir tebtlke atlattı. İkisi de bırıbırıne 
oyun .ermemek için çırpınıyorlar. HU· 
1eyla çevik, canlı güreşiyor, bugünün 

harebtll giireflerlnden .• 
DllclUk çaldı, pmdi Hüseyin altt~: 

tngfllz :JU11eyinin üzerine çöktii, H~· 
aeylnin llecaftndan yapıştı, fakat bı~ 
9ey yapamadı, belinden sarıldı, gene bır 
feY yapmnadL Omuzlarından yakaladı, 
rene Wr netice yok.H 

DMlk çaldı, pmdi ayakta devam 
tdecelıler. Haydi Hüseyin.. diye ıalon 
SınlJFOr. Htıseyin, ingilizi minderden .. 
fırlatıyor. Hüseyin rakibini belinde 
kavrayıp yere vuruyor. Hlaeyln Bitte· 
Bıcafmdan ve belinden ioıllizi kavra· 

dı ingiliz kurtuluyor. Hüseyine saldı· diyah Sadık'ın batını bir hamlede kap· çok dikkatli .. Ahmed italyanı altına al· ideta iyi basamıyor. Estonyab Çobanın 
• ld d fed' tı. Birincide Sadık kurtuldu, finlandi· mak istiyor, İtalyan minderin d1<11.rna kolunu kaptı, Çoban kurtardı, bacagvına 

rıyor. Hüseyin bu sa ırıtı e ıyor. ,. 
Hüseyin tut yapmak istiyor. Bizim yalı ikinci defa Sadık'ın kafasından fırlıyor. Ahmed bqtan aşağı dikkat atıldı, bir netice alamadL IGUreı artık 

H.. · Hii kaptı. Fakat Sadık gene kurtularak ra· kesilmit. İtalyan bir çelme atmak iste· batiteşti. Estonyahnm üstünlüftl artık 
gençler haykırıyor: useyın tuf, • ğ d 
seyin tuf ... ingiliz harika kabilinden bu kibinin üzerine atıldı, tuş yapmaya u • i, Ahmed bir lastikmiş gibi uzadı ve ıahakkuk ediyor. 

. ü f ra•ıyor, rakibini tepesi aşağı dikiyor. tehlikeyi atlattı. Ahmed, İtalyanı bir Çoban üstte: Estonyahnın bacagv ını 
tuıtan kurtuluyor. Hüseyın m te ev• Y • 

vik. Yarım dakika var. Hüseyin, ingi- Fin. minderden kaçıyor, Sadık rakibı· türlü tutamıyordu. Çünkil rakibinin vil· yakalıyor, rakibi kaçıyor, batından ya-
lizi tepesi atağı bir kere dikti... Tam ni yakalıyor, sürükliyor, yere vuru• cudu kayıyordu. Hakeme italyan'ın vil· kalıyor, fakat rakibi Çobanın kolları· 
bu sırada düdük çaldı. yor. Fakat çok güçlil olan Fin fırlıy~r. cudunun yağlı veya kremli olduğunu nın arasından sıyrılıyor. 

Oç lamba birden yandı: Hüseyin Sadık rakibini gene altına ahyo~ .. F'.n söyledi. Hakem kulak asmadı. (l>iğer Şimdi ayaktalar: Çoban bir çelme 
. l'b Ş ·~- llA •a şa Tür· güçlükle kurtuluyor. Fak<1t rakıbının güre,ıerde pehlivanlarm bu şikayetle· tecrübesi yaptı. Bir netice yok ... 

sayı ıle ga ı .. a şa Y-. r- .,,, • ' , S d k · ' d. ~ h k 
b Çok rabuk bir oyununa düşen a 1 rını ı5er a emler dinlediler ve yağ• Düdük çaldı: Eıtonyalı ittifakla g•· kiye cumurlyeti çok yaşa... ızım spor·. "J 1 

tuşla yenili anmış ve kremlenmit pehlivanların, llb ... 
cuların sesi böyle yükseldi. .. yor ... 

hatti hatları biriyantinli güreşçilerin 
ilk tuşla ~alibiyetimizi kazanan 

Kiiçük Ahmed 
III. - Soldaki minderde küçük Ah· 

med ile ingiliz Cazaux &Ure§C çağrıldı. 
İngiliz bundan önceki güretlerde çok 
çevik ve ,çok mukavemetli hareketleriy• 
le göze batmıştı. Şimdi küçük Ahmed 
en sert rakiblerinden biriyle kar.Jikar· 
şıya .. Ahmed sona kalabilmek için ~~p 
tuş yapmak mecburiyetinde. Onun ıçın 
çok büyük bir heyecanla işe sarıldı ve 
ilk hamlede ingilizi altına aldı. Tuş 
yapmak için çırpınıyor. İngiliz Ahme· 
din bacağına yapı,tı, 0 da tuş yap~k 
mecburiyetinde. Musaraa çok çetın. 
Ahmed ingilizin üzerine bir kartal gi
bi atıldı. İngiliz güç bir vaziyette, bi· 
rinci tuştan İngiliz kurtııldu. Ahmed 
ikinci defa tuşa yürüyor. Fakat ingili.z 
gene kurtuldu. Ahmed gene üstte. A
kd almıyacak bir ıilratle rakibinin U.e· 
rine atlıyan Ahmed, ingilizi yere çaldı. 
Güretlerde ilk tu,la zaferimizi kayd~t· 
tik. Ahmed rakibinin 11rtrnı yere getır· 
mişti. Arka arkaya Uç muvaffakıyet .. 
sevincimize son yoktu .. 

Y .-n.-ct>ği bir rakibe l\lustaf a 
nasıl yenildi? 

ıv. - Şimdi ura Muatafada. tıviç• 
reli Datwyler ile güreşecek. laviçrell 
müthiş bir rakib. Mustafa da ona aynı 
korkuyu veriyor. Hakem' bir Finlandi-

yalı. 
Mustafa büyük bir cesaret, fakat 

dikkatsizlikle, hatta biraz da gururla 
çalışmaya batladı. Rakibini bacağ.ın~a~ 
yakalıyarak bir defa yere çaldı, ıkıncı 
defa gene yakaladı, kaldırdı yere çal· 
dı, bir üçüncü daha... bu hareektler 
Mustafaya pek pahalıya maloluyor. 
Müthiş enerji sarfettiriyordu, netice a
lınmayınca birer kayıbtan başka bir şey 

değildi. 
Mustafa üstte, İsviçreliyi gene yere 

çaldı. tık tehlike Mustafaya gözüktü. 
Mustafa kendi oyuniyle az kaldı yıkıh· 

yordu. Fakat bu tehlikeyi atlatır atlat· 
maz isviçreliyi alta aldı, çelme ile yere 

vurdu, İsviçreli de çelme atmak istiyor, 
Mustafa kesiyordu. Tam bu anda Mus· 

tafa isviçreliye bir oyun tatbik etmek 
isterken, rakibinin oyununa dilttü, köp

rUsU zayıf olan pehlivanımızın sırtı ilk 

defa yere ,eldi. Salondaki ymlerce is· 
vlçreli ve bintetce seyirci beynimizi ya· 
kıp kavuran bir sesle bu neticeyi alkıt· 

!adılar. 

Mustafa sırt üstü mindere serilmit
ti, b gınlık ıeçiriyordu. G~lllkle ye· 

rinden kaldırdılar. Beli milthit ağrılar 

ve gözleri yaf içinde idi. Puvanla yene• 
bileceği bir rakibin oyununa düşmek 
Mustafanın çok ağrına gitmifti. Uç ga· 
tebcden sonra, en büyük ümidler tatı· 

dığımız bir pehlivanımızın bu suretle 
yenilmesi ve belinin zedelenmesi bizi 
çok acındırdı. Pehlivanlarımızın yü• 
zünden yarı sarı bir bulutun geçtiği 

görünüyor. General Ayerde~, güreı 
ıcflerimiz, ''yenmek de y~nılmek de 
sporculuğun icabıdır, metın olmak il· 
zımdrr'' yollu öğUdlerle maneviyatı 

takviye ediyorlar. 

adık totla yenildi 
v. - Sadık, müthiı bir rakible kar· 

p1afmaya çafrrldı: Finlandiyalı Pihla· 
jamalri bütün ıtırellercle temayilz et· 
mitti. Hakem bir amerikalı idi. 

Sadık clikkattl sUretlyordu. Plnlaa-

Çobana gelince .•• 
vı. - Şimdi ağır siklete çobanı ça

ğırdılar. Alman Gehrin_g ile güretecek. 
Çoban bu almanla 1928 de Grekoromen 
tarzında güreşmiş ve alma~ . ~o~nı 
yenmiş. Çoban o zaman acemı ıdı. Şım· 

Grekoromen'de dOnya şampiyonluğunu 
alan yiğit pehlivanrmrz aşar 

di alman için müthiş bir tehlikedir. Ço
ban rakibinin üzerine atladı ve minde
rin dışına fırlattı. Minderin ortasına 

geldiler, Çoban rakibini altına aldr. al· 
man kaçıyor. Gene ortadalar. Çobanın 
tazyikinden kurtulmak için alman min
ôerden kaçıyor. Şimdi ortadalar, biri

birlerıne yapıştılar. Çoban çelmeye te
~bbüı ediyor, bir netice yo'<:. Tekrar 
ortaya .. alınan kaçıyor. Fakat Çoban 
çok dikkatli olmalı.. alman fırsat kol-
1 uyor ... Tam bunları düşünürken Ço
ban almanın kolunu kaptı, fakat rakibi 
tetik davrandı. Çoban alta düştü. Aman 
Çoban müşkill vaziyette.. alman Çoba
nı eziyor. Düdük öttü. Çoban tuıla 
mığlQb. 

Y aşann yenilişi •• 
VII. - Bugün yedinci güreıi Yatar 

Finlandiyalı Kust ile yapacaktı. Yaşar 
baılangıçta fena yakalandı. Rakibi ise 
bu sikletin en müdhit pehlivanların• 
dan biriydi, Yaprı minderin dııma bı· 
rakmıyor, muhakkak tut yapmak isti
yordu. Fin, Yaprın üzerine Çıktı, onu 
bir, iki hamle ile hırpaladıktan sonra 
tu§.la yendi. Bu ıuretle Yatar tumova
dan çıkmıt oluyordu. 

Yiğit Mersinlt. Ahmediı 
ikinci galibiye'ti 

VIII. - Sekizinci gilre,e Meninll 
Ahmed çafrıldı. Mersinli en çetiü Uç 
rakibinden biriyle, İtalyan Gallagati fü 
karşılatıyordu. Hakem bir Çek'ti. He· 
pimiz müthit bir heyecan içindeyiz. 
Bugüne kadar yenilnaiyen Ahmed, tim· 
di · bu çok çetin rakible ne yapacak, 
kaç defa dünya ,ampiyonu olmut olan 
bu italyan pek mağrur, Ahmed'den Uç 
bet yq da büyUk ... 

İtalyan, Ahmedi hemen yakalayıp 
tut yapmak için merine atladı. Ah· 
med onun bacaiına aaldırdı. İtalyan ol· 
ıun bir ra1dble klll'fılqtığmı anladı. 
Çok tetik hareket ediyor. Ahmed ise 
ondan daha tetik. M uıtafanın ve Ço
baaln c!U9t8klerl akıbete dilememek içip 

başlarını sildirdiler.) 
Birinci altı dakikada türk ve İtalyan 

berabere ilan edildiler. 
Kurada Ahmed alta düştü. İtalyan 

Ahemdi çevirip tuı yapmak istiyor, 
Ahmed kurtuluyor, Ahmed her kavra
yışta fırlıyor. İtalyan Ahmedin kolu
nu kapmak istiyor, bir defa Ahmedin 
kolunu nizamaız bükerek Iavul bile ya
pıyor. Bağırıyoruz. Hakem de bağırı· 
yor, itaJyan duymamazlığa geliyor ve 
ifi gUrilltüye getirmeye uğrapyor. Ah· 
med kolunu kurtarıyor, İtalyanın ye. 
ni bir aaldrrtnnı defediyor. Minderin 
dıtına fırlıyorlar. Uç dakika bitti. 

Şimdi İtalyan alttL Ahmed rakibini 
minderin dört köşesine sürükliyor. t. 
talyan çok kuvvetli, yenmek güçleşiyor. 
Ahmed buna rağmen rakibini bir kere 
bir kere daha yere vuruyor, bacağında~ 
yakalayıp i tal yanı tepesinden fırlatı• 
yor. Ahmed bu anda bir fırsat kaybedi
yor. Ahmedin üatUnlüğünU herkes tas
dik etti. İtalyanların ağzını bıçak aç
mıyor. 

Şimdi ayaktalar: Ahmed bir kavra
yışla italyanr yüzükuyun yere vurdu, 
İtalyan kalktı, Ahmed bir daha rakibini 
yere vurdu, bir puvan aldı. Şimdi Ah· 
med üstte. Uç dakika bitti. Gene, yap 
Ahmed, diye bafınyoruz. Lambalar 
yandı. Ahmed müttefikan galib ilan 
edildi. 

Hii~e) inin ) eııilnıe!o.İ 
IX. - Takımımızın dokuzuncu gü· 

reşini ankaralı Hüseyin amerikalı Le
wis ile yaptı. Hakem bir Çek'ti. Hüse· 
yin iyi bir başlangıçla güreşe girdi. Fa· 
kat çok çetin olan amerikah esasen bu 
ıikletin şampiyonluğuna namzed bulu
nuyordu. Hiç yenilmemişti. Oyunca da 
kuvvetce de Hüseyine mütefevvikti. 5 

dakika 19 saniyede tuşla yenildi. Hü
aeyinin yenilmesini adeta tabii gördük. 
Hüseyin bu rakibini yenmek için daha 
çok yıltar çalışmalıdır. 

Onnucu giirt>~ ... 
X. - Takımımızın onuncu güreıi

nl küçük Ahmed. Macar Zombori ile 
karpl&ftı. Zombori filiz ıikletin en ba· 
fmdı idi. Önce ayakta güreıtiler. Ah· 
med çok dikkatli gUreşiyor ve rakibi· 
ne oyun vermiyordu. Fakat macar genel 
pek milthit bir rakibti. S dakika 45 sa
niye Ahmed tutla Zbmbori'ye yenildi. 

Çobanın ikinci güreşi.. 
XI. - On birinci güreşimizi Çoban 

Mehmet lJe Estonyah Palusalu yaptL 
Hakem bir İtalyandı. Çoban düzgün bir 
maneviyatla mindere çıktı. Estonyalı 
afır aiklette dünya şampiyonluğuna 
naımeddi ve müthit kuvvetliydi. Çoban 

• rakibini yere çekmek istiyor, minder
den fırlıyorlar veya beraber yuvarlını· 
yorlardı. Estonyalr minderin dışına yu· 
varlanmamak için Çobana tutunuyor. 
tekrar minderin ortasına geliyorlar. 
Fakat llk harekette dıtarı fırlamış bu· 
lunuyorJar. Adeta minder, bu iki deve 
kUçük geliyordu. Şimdi hep ayakta gil· 
reıiyorlar. Estonyalı Çobana nazaran 
daha iri, daha adali ve daha kuvvetli. 
Çoban rakibini bir kere ba,mdan ve bir 
kere bacağmdan yakalamaya uğraıtı. 
DUdUk çaldı: Berabere. 

Kurada Çoban alta cjU9tü. Estonyalı 
Çobanm liri defa kolunu kaptı, Çoban 
kurtuldu. Şimdi rakibi Çobanm bacalı· 
nı bükmeye uirqıyor. Bugiln Çobanm 
en nullr yeri ayakları, tlnyor, acıyor, 

Mersinli Ahmed üçüncü 
defa galip •• 

XII. - Mersinli bugün üçlincU' ga. 
rep çağrılıyor. Aralan mersinli ay yıl· 
dıslı mayonun lpnde bir bayrak gibi 
minderin ortasında.. O kadar sempatik 
ki, herkes ona bakıyor. Bir heykel gibi 
duruyor. Rakibi İsviçreli Krebs. Öyle 
bir rakib ki adalt vücudu, boyu ve uzıın 
kolları ile iki müthiş rakible güreşen 

ve hayli yorulan Ahmed için milthi' 
bir tehlike. Fakat Ahmed, o kadar me· 
tin, o kadar mütebessim ki. İnsan bu 
mütebessim yüze bakarak bütün endi
'elerini siliyor .. hakem bir alman. 

İsviçreli ilk hamlede Ahmedl yere 
vurdu. Ahmed bir mukabele olarak ra
kibini bacağından yakaladı, fakat alta 
alamadı. Bu sefer beline saldırdı, raki
bi bu tehlikeyi de atlattı ve Ahmedin 
kafasını kaptı. İsviçreli Ahmedi sürük· 
liyor, Ahmed de minderden kenara ka· 
çıyordu. Bu çok kritik vaziyeti bütün 
salon, tam on beş bin kişi sessiz, çıt 
çıkarmadan gözliiyor. 

Ayaktalar .. ikisi biribirini tartıyor. 
Ahmed gene mütebessim ... İsviçreli bir 
fırsat kolluyor. Tam yakaladı, Ahmc
din bacağına yapıştı. Ahmed kaç.tr, kur· 
tuldu ve rakibini bir hamlede alta aldı, 
iaviçr li bu tehlikeyi de atlattı, Ah· 
medin üzerine fırladı, Ahmed kurtul· 
du, müthiş bir süratle isviçrcliyi kaldı
rıp yere vurdu. Bir puvan almıştı. Dli
dük öttü. iki hakem berabere ve bir ha· 
kem de Ahmedden yana reyini vermi• 
bulunuyoı du. 

Kurada Ahmed üstte: Ahmed güzel 
bir oyunla bir puvan daha aldı. Zafere 
dogru gidiyoruz. Bir hamlede İsviçre• 
liyi yere atmak istiyor, rakib çok çetin. 
Ahmed ttışa çalışıyor, olmıyor. 

Şimdi Ahmed altta: Krebs Ahme
din bacağına yapıştı, onu çevirmeye 
uğraşıyor. Ahmed minderin kenarına 

kadar fırlıyor, tekrar bir tut tehlikesi .. 
Ahmed bu tehlikeden sıyrılıyor. İsviç
reliyi tuşla yenmek için bir hamle da
ha yapıyor. Netice yok. Şimdi ayakta
lar .. Ahmed rakibini kaldrrdr, üste çık
tı, isviçreli kaçıyor. Fakat fırsat dUş
künO. Ahmedin bacağına saldırıyor. 
Ahmed imkan vermiyor. Düdük çaldr, 
Ahmed sayr ile galib .. salon çınladı: 

Şa şa şa, şa şa şa. Türkiye cumurİ· 
yeti bin yaşa ... 

Şimdi Ahmedin iki rakibi kalmıştı. 
Eğer amerikah Boliva'yı yenebilirse 
bir tek fena numara alan fransızla kar
tılıııacaktı. 

Ahmed, bugün üç büyük rakible on 
beter dakikadan kırk bet dakikalık gU
reş yapmı,, mUthit efor aarfetmişti. 

Saat gecenin on birbuçuğuydu. Ameri· 
katı ile gUreşl saat bire kalacaktı. Eğer 
ımerikalıyı yenemezse dünya üçlincUatl 
yenerse dUnya ikincisi olacaktı ve fran
ıız1a karşıtaımaya mecbur kalacaktı. 

Mersinli bunlara da hazırdı. Fakat 
iki müthit rakib kolay kolay yenilir 
ıeyler değildi. Her biri timdiye kadar 
birçok tampiyonluklar kazanmıı mUt· 
hit varlıklardı. Ve nihayet bu gecenin 
on ilçilncU gUretini aaat birde yaptı. 

Aldığımız bronz madalya 
XIII. - Ahmed amerikalı Bollva 

ile karşılqtı. Yiğitçe, o kadar yiil• 

1 

gtlreıti kl Amerikalının mUthlt kuvve· 
tine ve UstUnUliUne ratmen onun tut 
yapmak ve dünya blrlnclal olmak anu· 

(Sonu 7. inci saylıdı) 
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SAYFA 6 

Antalya'da dört pirinç tanesinin verimi: 
(Dört kökte 50 den 60 şa kadar sürgün 

vardır. Her sürgündeki başakların 
pirinç tanesi 300 dür.) 

Antalya (Hususi) 
Uygun iklim, bol su, verimli toprak 

Antalya'nın yaratılış çehresidir bu ta• 
biat bağrında binbir çeşid nebatları ye· 
şertmiş, dağlarının terasalarmda or· 
nıanları fışkırtmış ve ,cşidlendirmiş· 

lJ L U ;:, 

Yurdun en verimli ve tüı·lü ürün 

Yeti "'tiren hu essiz köSPlerinde •·anlı ve . ' 
kökten h·,9 k31kıoma vardır. 

Antalya' da, 925 te 200 dekarlrk pirinç eken 
bir vatandaş bugün 40.roo dekar ekiyor. 

nizlerinin yıktığı kıyılardan doğan 

11Jiminyumlu topraklarına sıraladığı ne
batları Antalya ikliminin topraklarına 
yazdığı bir eserdir. İklminin bu yazısı
nı Antalya tabiat kitabından okuyan· 
lar bu değerli eserin eşsizliği karşısın· 
de hayran kahrlar. 

E!tl.-i Antalya J.·öyliisii. 
Tabiatin sunduğu verimleri toplı

yan ve dış pazarlara gönderen Antalya 

köylüsüne toprağı işlemek güç gorün· 
müş ve çok verimli olan toprağına 

bağlanamamış ve bakamamıştı. Orman· 
!ardan kereste kesmek, ırmaklarından 

bunları nakletmek ormanların kucakla· 
rında hayvan yeti tirmek, salep kitre gi
bi orman altı nebatları toplamak, Pınar 
fundalıklarınrlan odun kesmek, kömür 
yakmak Antalya köylii<ıiiniin işleriydi. 
Bu işler kendisine yurd tutturmamış 

göçebe yapmış, çobanlık bir hayat ya· 
şatmıştır. Cobanhğı dahi tam yapama· 
mış hayvan1ar başıboş ormanda doğu· 

rur büyür1 bakımsız çofalır, öküzü kur-

sında ağacı kerterek yastık yapanları 

bile yirmi yıl önce görmüştüm. Benli
ği unutturulmus yaşayışları tabiatin 
çiftliklere karşı çok çabuk yıpranan 

bu varlıklardan ağaları faydalanıyor 

sağlıkları korunmıyan, yaşamalarının 

anlamını sezmiyen bu köylüye acımak 
çok gerekli görünüyordu. 

Cumuri~·eı kiJylüıü 

Son yıllar yüzyılları aşarak bu çeh· 
reyi değiştirdi. Köylü artık yalnız or· 
manla uğraşmıyor, keçilerinin verimi
ne el açmıyor. Tırnaklariyle saleb kaz
mıyor, kitre toplamıyor; pullukla tar· 
lasınr sjjrüyor, topraktan bol nişasta· 
h buğday, çok yağlı sisam, uzun lifli 
pamuğu, lapa olmıyan pirinci gene ay· 
nı tabiatin bağrından çıkarıyor. Bu de· 
ğerli ürünleri koymak için yer yurd 
edindi, yerleşti, ormandan keresteyi 
travers yapıp göndermekle kalmıyor 

bu kerestenin kendisine ev yapmak 
için gerekli olduğunu anladı, anbar ya· 
pıyor ürününü koyuyor. Bir arada ya
şamanın topluluğun anlamım öğrendi. 

Yalnız kereste baltacrlrğr yapan tahta• 
cı adı verilen köylülerin birleşip çiftçi· 
lik yaptıklarını görüyoruz. Bu tekamü· 
liln Atatürk devrinde doğduğunu ve 
köylünün yurda sahih olduğunun ve 
yaşamağa hak kazandığının manası her 
yerde gözle görülüyor. 

1925 yılmda ilk iki yüz dekarlık ek
tiğim pirincin 1935 yılında kırk bin 
dekarlık bir ekim alanını kaplayışı 

1936 yılında çok uğraştığım Kalifomi· 
ya pirinç ekimine uygun çiftliğimizi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız 

sayın Refik Saydam'm örnek yapışı 

benim gibi tabiatin bağrından varlık 
çık:!T'rnakla uğraşanlara hrz veren, 
güç veren bir kuruluştur. Antalya pi· 

................................................................ : 
J Resimlaimiz. l 
1 Aşağıda sağdan sola doğru: Antal· İ 

~ ltaen• •ryilarında asırlarca halkın ba§rna bir bela olan sıtma kaynağı bu 
bataklıklar ;im<iı bir gelir kaynağı olarak pirinç tarlalarına çevrilmektedir. 

J ya'da pirinç tarlalarının sürülmesi - i 
i Bir modern pirinç çiftliği garajı - fen- İ 
: ni bir kanal ile pirinç tarlaları sıılanır· ı 
1 ken - Pirinç tarlaları su altında (gö
i rünen binalar çeltik labrilcasiyle depo
! Iardır.) - Bata1rlı1r yapan lcaynalrların 1 
i ilk ıslah etüdleri - Bu etüdlerden son- i I ra bend haline lconulmuJ sudan fimdi \ 

tir. Hçr alanı bir zümrüd, her terasası 
bir orman denizi, her bucağı bir verim 
kaynağı olan Antalya bir hazinedir. 
:Yirmiyi geçen ırmaklarının suladığı ve ,, 

tene sularının dağlardan ıürüklediği 

nebat 'ürüntüleriylc .zenginle!en; de· 

şunla vurmakla, kısrak ve atları ürck
ten kement atmakla yakalıyabilirdi. 

Bu yaşayış bu eşsiz Akdeniz kıyı· 

smda köylünün dağnık kalmasına köy 
topluluğu doğmasına engel olmuştu. 

Serik kazasının (Zerk) ormanları ara- L .. ~~~~:!.Y.~!:::!:!.'~!:.._ ..................... J 
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Başbakan lnönü 933 de Antalya yolcııluğıında su tevzi bar:ıjrnm ba~ 

rinçliği çok kısa yıllar içinde dört pi
rinç fabrikasını işleten rekoltesiyle ö
vünebileceği gibi modern fabrikaların
da işlediği mat, parlak, glasaj pirinçle
riyle Rangon ve Cenova pirinçlerini 
pazarlarda aratmağa lüzum bırakma· 

mıştır. Çok nadir yetişen ve kokulu 

(anberbu) pirinci dahi yetittinnekle 
memleketin istediği ve beklediği pi-

rinç çeşidlerini pazarlarımıza sunabile· 
cek en iyi ve bol pirinç veren bir ili
miz olmuştur. 

Antalya pirinççiliğin 
örnek yarını 

Antalya pirinçliği en modern vası
talarla işlenen sağlığa uygun bir yol 
tutmuştur. Açılan binlerce kilomecre 

kanallar toprağı sulamaktadır. Kanal
lar bir taraftan toprağı sularken diğer 

taraftan sıtma mücadele kurumunun ve 
su işleri kurumunun birlik islevioıi ile 
de bataklıkları kurutarak tarla haliııe 

koyuyor. Pirinççiler de birçok batak
lıkları kurutarak yurd işlerine yarıy -
cak ve verim kaynağı olabilecek fayda· 
1ı bir hale koymuşlardır. 

Riiyiik ümid: yeni pirin~ 
kanunu 

Köyde sulama, ve tarlasını sürerek 
düzenliyen, eken pirinççiler bu yolda 

yürüşlinü sağlık yolunda çok titiz dav· 
ranan Sıtma Mücadele kurumunun uğ· 
raşmasına borçludur. 

Ziraat ve Sıbat Bakanlıklarının ha· 
sırladığı talimatname ile yeni çeltik 
kanunumuza uygun ekilen pirinç bu 

kanunun gelecek yıllar için çiftçiye ve· 
receği faydalar çok büyüktür. Antalya 

da bu yıl geçen yıllardan çok düzenli 
bir ekim yapılmıttır.(Attım çayıra mev· 

lam kayıra) uediklcı- içayır . 

rasız ve tesviyesiz pirinç ek 

yamızda bu yol yoktur. Ekici 

masrafsız zannettikleri Mara 

geniş ekim az istihsal ile ~o 

bir iş olduğunu anlamıştır. 

rrmız Antalya pirinççiliğini 

gidişini anlatır. Akdeniz 

kültür ve teknik yollariyle t 

rüttüğü Atatürk devrinde 

çiftçlik elbette böyle yürüye 

Çiftçi: Ha 

Antalya'da pmnç 
sulayan kanal 
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ıliill .. pyad arda s rbest g··reşlerln son 
nada, lsve§i, İsviçre, cenub Afrikası, 
Çekoslovakya, Türkiye, Macaristan, A
merika ve Almanya girmişti. 

tan, Amerika ve Almanya girmişti. 
(Başı S. rncı sayfada.) 

suna imkan vermedi. Sırtı yere gelme· 
di. fakat puvanla güreşi kaybetti. Bu 
suretle Ahmed şimdiye kadaı 6 fena 
puvan almış bulunuyordu. 

yük stadyomun şeref direklerine diki
lecek. Ahmedin başrna da defne dalın
dan yapılmış bir çelenk taktlac~k··: 

Gen Ahmed, bunu büyük bır hya- Fin K. Pihlajamaki 1, amerikalı Mil
lard 2, İsveçli Jönson 5 fena puvanla 
birinci, ikinci ve üçüncülüğü aldı. 

Amerikalı Lewis 3, isve§ili Anderson 
4, kanadah Schlcimer 6 fena puvanla 
birinci, ikinci ve Ü§iÜncü oldular. 

alman Erich Siebert 5 fena puvanla, 
birinci, ikinci ve Ü§iÜncü oldular. 

naha fazla olanlar 
ç . -· -katle kazandı, varolsun yıgıt çocugu· 7 - 87 kilodan fazla ağır siklete 

Bel§iika, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Kanada, İsveç, lsvİ§ire, Çekoslovakya, 
Türkiye, Amerika ve Almanya girmişti 

79 kiloda 
muz ..• 

66 kiloıla 
Bu suretle orta siklet müsabakala· 

rr bitmiş. fransız Pvilve 2 fena puvan· 
la birinci amerikalı Boliva 7 fena pu· 
vanla ikinci ve Mersinli Ahmed 6 fena 
puvanla üçüncü oldu. 6 fena puvan der
ken dikkatinizi celbetmek isterim. Ah· 
rned ameriklaıdan daha az fena puvan 
almıştır, fakat sona kalan üç kişi ara· 
srnda kim yenilirse o üstündür. son üç 

$ı•r1Jt•.ı;:t gii rt•şlere. bir lıukış 
56 kiloda 

3 - 66 kilo: Avusturalya. Belçıka, 
Danimarka. Estonya, Finlandiya, İn
giltere, İtalya, Japonya. Kanada, Fran
sa, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya. Tür· 
kiye, Macaristan, Amerika ve Almanya 
girmişti. 

5 - 79 kilo: Bel§iika, Finlandiya, 
Fransa, İngiltere, Hindistan, İtalya, 
Kanada, İsveç, İsviçre, cenub Afrikası, 
Çekoslovakya, Türkiye, Macaristan, 
Amerika ve Almanya girmişti. 

Estonyalr Palusalu, 2, Çek Klapuch 
4, ve finlandiyalı Nytstom 5 fena pu• 
vanla birinci, ikinci ve üçüncü oldular. 1 _ 56 kilo: Bu ağırlığa Belçika, 

Finlandiya, İngiltere, Hindist~n. İtal
ya, Japonya. Filipin. İsveç, ~svıçre, Çe· 
koslovakya, Türkiye, Macarıstan, Ame
rika ve Almanya girmişti. 

Fransız Pvilve 2 fena puvanla, a
merikan Boliva 7 fena puvanla ve bi
zim Ahmedimiz 6 fena puvanla birinci, 
ikinci, il§iüncü oldular. 

Altın madalya alan birinciler; 

Macar, Fin, Macar, amerikan, fran· 
sız, isve§ili, estonyalı. 

arasında puvanın rotu yoktur. . 
Serbest güreslerden Türkiye bır 

bronz madalya alarak çıkıyor. Bu su· 
retle Türkiye dünya olimpivadlarında 
ilk defa bir madalya alıyor, persembe 
günü onheşte bayrağımız fransız bay
rağı ortadaki daha uzun direkte olmak 
Üzere amerikan bayrağiyle birlikte bü-

Macar Zombori 4, amerikalı Flooda 
5 alman Herbert 5 fena puvan aldılar 
v~ sırasiyle birinci, ikinci. üçüncü gel-

Macar Karpati 3. alman Wolfgan 
Eri 4, H. Pihlajamaki 7 fena puvanla, 
birinci, ikinci ve üçüncü oldular. 

72 kilotlıı 
4 - 72 kilo: Avusturalya. Belçika. 

87 kikula 
6 - 87 kilo: Avusturalya, Bel§iika, 

Estonya, Finlandiya, İngiltere, 1sve§i, 
İsviçre, Çekoslovakya, Türkiye, Maca· 
ristan, Amerika ve Almanya girmişti. 

Gümüş madalya alan ikinciler; 
Amerikan, amerikan, alman, İsveçli, 

amerikan, estonyah, Çek. 

diler. Bronz madalya alan üçüncüler: 

(> l kilotla 
2 _ 61 kilo: Belçika. Finlandiya, 

Fransa, İngiltere, İtalya. Japonya, Ka-

Estonya, Finlandiya, Fransa. 1ngiltere, 
Hindistan, Japonya, Kanada. İsveç, İs
viçre, Çekoslovakya, Türkiye, Macaris- İsveçli Fridell 2, Estonyah Neo 5 ve 

Alman, İsveçli, Fin., kanadalr, türlC, 
alman, Fin., 

ESKJ OSMANLI 1MP ARA TORLUC.UNUN T AKSiME 

UGRIY AN DÜYUNU UMUMİYE MEC t~t 11)':.N: 

İLAN 

M . E d h""kümetile 29 temmuz 1936 tarihinde bir iti-
averayı r en u . ğ 

l" f ktcdildiğini Eski Osmanlı imparatorluğunun taksıme. u • 
a namDc .~ Umumı"ye Meclisi e&ki osmanlr iıttikrazları tahvılle· 

rayan uyunu ' • t 
rinin tedavülden kaİdırılması dolayısiyle .. kendilerine muvakk:. 
makbuz verilen hamillere bildirir. İşbu ıtılafname, Osmanlı b~ 
cundan mezkur devlete isabet eden kısmını yirmi yarı yıllık taksıt· 
le ödeneceğini derpiş etmektedir. 

Maverayi Erden hükümeti borcunun baliğ olduğu mikdarın az· 
. . k~ kkat makbuzla· 

lığı hasebile bu yarı yıllık taksıtlerın, meı ur muva .. ··ı 
ra k doğrudan doğrÜya ve nakden verilmesi imkansız g~ru -

arşı, 11 k k 1 • temsılen 
müştür. Bu sebeple, Meclis. mezkur yarı yı ı ta sıt erı ' 

tahvilat ihracını tasavvur etmektedir. 
. . · b t decek yeni itibari 

Makbuzların, nevine göre, her bırıne ısa c c d b" "ilin 
. . t"krazlar için 6 pens en ır şı • 

sermayenin mikdarı tahmınen: ıs 1 • • d 

Lo 
- kl . . l 1/2 peniye ve mütcdahiller bonoları ıçın e 

ge, tur er ıçın • 
1/4 peniden S pense baliğ olacaktır. 

. aiti balen tetkik edilmekte olup, 
İşbu yeni tahvıl ıhracının şer . l ri gelecek Birinci teşrin-

. . . "htiva eden tamım e ' d 
bu tetkik netıcesını ı . d" de bulabilecekleri alaka ar 
der. itibaren tediye müsseşelerı nez ın 2-3630 
hamitlere ilan olunur. ----

~örelc Belediyesinden: 
kli müstakbel plinlarının 

Görele kasabasının ~ekli d~~z~~i;:r:: bir ay müddetle açık ol~· 
tanzimi 3 ağustos 936 günOn h cskun ve gayri meskCin takrı
rak eksiltmeye çıkarılmıştır. Sa .a .. ~ enmek istiyen ehliyeti fenni· 
ben seksen hektardır. Şar~ncı~~rnol; bin lira bedelin% yedi bu§iU• 
yeyi haiz istekli~erin tahmın e ı e kı esile 1 eylül 936 gününe kad~r 
ğu olan 150 temı!18tı ':1:uvakkate av: ihalenin de aynı güne tesaduf 
Görele belcdiyesıne muradcaatları kurağıoda ihale encümeninde ya· 
eden cuma günü saat 14 e uray 2-3647 
pılacağı ilan olunur. (368) -
Nafıa Vekaletinden: 

. .. il 15 d An.karada Nafıa veka· 
. 28 eylül 1936 .pazartes~:s~~d .. ~~40 u:a muhammen bedelli 13 

letı malzeme komısyonu kao 1 rf usulü ile eksiltmesi yapılacak-
Jı:alem atelya tezgahının pa ı za 

tır. • teferruatı Ankarada vekBlet malzeme 
Eksiltme şartnamesı ve .. 

müdürlüğünden parasız alına_bıhr. tur 
Muvakkat teminat 1390 lıra 50 ku:i ~zetenin 7.S.936 tarih ve 
İsteklilerin teklif mektupla;?1' ~~ame~e göre Nafıa vekiletin· 

3297 sayılı nüshasında çı.ka.':rtta ~~a HU 1936 pazartesi günU saat 
den alınmış vesika ile bırlı e 1 ey müdürlüğüne vermeleri li· 
14 e kadra Ankarada vek&let ma zeıne 2-3611 

zımdır. (305) 

A kara Def terdarlığıııdaıı : 
0 . 1 a t>inası dahil olmak Uzere Man· 

Manyas gölü civarındakı t.uz ~ammenli saydiye resmi ve avlan
yas gölünün 30 bin lira bede}~.m~en itibaren üç ıene müddetle a§iık 
mak hakkı 1 haziran .. 936 t~~ı e'"konulmuştur. 19 Ağustos .936 çar
artırma suretiyle muza}!~ 1 y. apılacaktır. Muvakkat temınatı be· 
şaml>a günü saat ıs de ı a e~ıby ~udur Talip olanların Bandırma 
deli mubammenin yüz~c yed~ uçug müra.caat etmeleri ilan olunur. 
maliyesinde müteşekkıl koınısyona 2-3643 

(382) 

lstanlnıl Belediyesinden : . . . 
• lan lstan'bul ıı ıncı ılk mek-

Keşif bedeli 232~0 Iıra ~8 ::ı~~şk:pah zarfla eksiltmeye konu!· 
tebde yapılacak taınırat ve ıla .. "stiyenler 116 kuruş mukabı· 
n_ıuştur. Keşif e~~a~ı ~~ .~art~a~l~~~ı ~er. Eksiltme 24 ağ~st'?5 936 
lınde levazım mudurlugund~ • .. ende yapılacaktır. Eksıltme· 
pazartesi guniı saat 15 de daımı en_cı;;r' almış oldukları müteahhit
ye girme-k istiyenler Nafıa vekaletın en ksiltme kanununda yazılı 
lik vesikası ve 2490 No. lu artırma v~ \ makbuz veya mektubile 
vesika ve 1741 liralık mu .. ·akkat ;,fmına yukarda yazılı günde saat 
telif mektuplarını havi kapalı zar 1~~~nı (252 ) 2-3638 
14 de kadar daimi encümene verme 1 ır. 

I.Jület11ıı·ıraz Belediye siııdeıı: 
~ L .. leburgaz J·öprü başı hayvan 

Her sene açılması mutad olan u amba günü açılarak üç gün 
panayırı bu sene de 19 Ağu.~tos 9!~ ~:~:enin esbabı istirahatlan te· 
devam edecektir. Gelecek tu.c~ar ha vanların mensup oldukları 
rnin edilmiştir. Panayır. getı~ıle~~berfurde sahibinin malı olduğu 
ınahalle ve köyden verılen ılmu h an hastalığı olmadığının 
gösterildikten başka köyde bulaşı~ .. ~yvbir ilmlihaberi olmayanla· 
dahi mutlak surette yazılması ~e ':,>' e ara• sattırılmıyacağının bl· 
r!n panayıra kabul edilmiyeceğı ve a; yere tebliğ olunan amir· 
lınrııesi için köylere duyurulması.nın ~r r (367) 2-3646 
lcr~rn TT' C.,... bulun rağı cihetle ılan o unu . 

t 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

Fakat yalnız bir FLiT 
~=31'\ Fena ve tesirsiz haşarat öldürUcU ma· 

vııer almakla paranızı beyhude yere 
laraf etmeyiniz ve fllT'ln aahtelerln""' 
den •akınınız. Aldanmamak için yalnı~ 
bir fllT olduğun·u ve siyah kuşakh 
aaker resimli aarı tenekeler içerisinde 
aahldıtını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mUhOrlO oldutundan her tUrlU ~~~~~~~~:.11 
hlyleden Arldlrler. Hakiki RIT kullanıl· 
dıkda bütün haşaratı oldüreblllraınız, 

Dtlikl1r• w yanltlaro FLiT tin 
b1unuz • Haşarat. toıa tmca 
tein- •ime dn-Jıol 6li4rl.,.. 

Aktif 
t:ümhuriyet Merktz Bankasının 

8 Ağustos 1936 Vaziyeti Pa~if 

ıı Kaaa: 
Altın safi kilogram 17 .079,774 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari acnedat 

Eıbam ve tahvilat cü&danı: 
Deruhte edilen evrakı 

A· 
naktiye karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B • Serbeıt esham ve tahvilat 

Avanılar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hi11edarlar: 
Muhtelif: 

LiRA 
24.024.068,Sl 

9.3J4.051,-
968.893,41 

__ I.831.518,36 

6.186.482,30 

300.184,02 

8.885. ı 99.-

l 58. ı 48.563,-

12.064.611,-
~ 

2.67 5.000,
ı --:12.636.391,96 

34.083.373,05 
4.17 3.234,18 

82.939,68 
16.751.526,02 

• 

Yekun 

LiRA 

34.297.o12,92 

1.831.518,36 

15.37 U.55,32 

146.683.952.-

IS.311.391,96 

38.256.u07 ,23 

16.834.465, 70 

4.500.000,-
5.425. 791, 73 

278.512.605,22 

Sennaye: 
İhtiyat ak§iesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tcvfıkan hazine tara
f mdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk lira11 mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin(7 bakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611,-
~.· 

146.683.952,-

~· 

16.000.000,-
...:-...c. 

4.253.600,95 

23.614.870,30 

LiRA 
15.000.000.-
1.551.182,53 

162.683.952,-

15.220. 118,17 

27.868.471,25 
1 

56.188.881,27 

Yekun 278.512.605,22 , 

2 Mart 193~~t~~ind~ ~ti-~aren: lsko~to haddi _% 5 172 altın üzerine a\'ans % 41;
1 

rafıa Vekaletinden : 
Afyon - Antalya hattının Burdur • Antalya P.ra ında Barutlu· 

bel - Korucuk ~ Bayatbedemlesi • Burhanboğazı • 'i,~nicekahve istı· 
kameti takip ~dilmek üzere takriben 32 kilomterelik Harutlubcl • 
Yenicekalıve arası ı:.tüd.ünün :rapılmas~ 24-8-936 pazartesi gUnli saat 
onbeşde Nafıa Vekaletı Demıryollar uışaat dairesindeki münakasa 
komisyonunda pazarlığa konulmuştur. 

1 - Bu işln muhammen bedeli 10.000 ve muvakkat teminatı 
750 liradır. 

----------------------..-..- ----Yen ise hir - Yolcularına 
Belediye lleisliğiııdcıı: 
İsmet İnönü Caddesinin tamiri dolayısiyle 12-8 1936 t "h• d 

ba · ·ı · arı ın en ıq 
ren yenı ı ana. kadar, Yenişehir yolu arabalarının Atatürk Bulvarı· 

2 - Mukavele projesi, Etüt fenni şartnamesi, ve eksiltme şart
namesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kuruş 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Bu pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-36 tarih ve 3297 No. lu resmi ce
ridede ilan edilen talimatnameye göre (bilumum nafıa işlerini) ve
ya (demiryollar inşaat işlerini) ve yahut bu gibi (etüt ve harita iş
lerini) yapabileceklerine dair Nafıa Vekliletinden verilmiş müteah
hitlik vesikasını ibraz edenler girebilirler. 

Kutlu Pastanesı. İnkıUib Caddesi • Bay d S k ğ .. 
·d· m ır o a ı tarıkıle Kocat .. 

peye gı ıp Adakale sokağından ve Sıhat bakanı ~ k 
rek dönecekleri sayın halka illin olunur. (409)ıgı ar2 as~~:;n geçe· 

4 - Bu i§e talip olanların 24·8-936 tarıhinde saat onbeşde Demir
yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (259) 3498 

, 

.. ~ a;:..:;a;:.:~;Y.~:. ı..:a::.. 

~~ 1891 '"' ""' ""~ ... ~ ... ~~~~~~--
Kuruluş Ü Y A N ] ~ Serv_eti fünun 

"'j yerme çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

ı:etenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
il. nellk abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 
~m••..,~~~~•m·~~-~~~mıııım~11mra1111 .. amaıra~ 



!)AYFA 8 

\lalatya Onun(•u Daire Su 
işleri l\lüdürlüğünden: 

278.936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15.30 da Malat· 
yada 10 uncu daire su işleri müd~rlüğü ~binasınd.a ~rtı~a eksiltme 
ve ihale komisyonunda (28700) hra keşıf bedelh Surgu uyu kana
lı ameliyat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye. kon~lmuştur. 

Mukavele projesi fenni şartname ve inşaat proJelerı Bayındır· 
Jık işleri genel sartnamesi ve buna !11ütefe.rri ~iğe.: ~:-7~.~44 kuruş 
mukabilinde Malatyada 10 uncu daıre su ışlerı mudurlugunden ve-
rilecektir. . 

Muvakkat teminat (2152) lira (50) kuruştan roarettir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalarla beraber Nafıa vekaletinden ihale gününden en az sekiz 
giın evel aldıkları yirmi bin lira derecesinde:. i~. yaptığını gösterir 
müteahhitlik vesikasını 27.8.936 perşembe gunu saat 14.30 a kadar 
10 uncu claire su işleri artırma. eksiltme ve ihale komisyonu reisli-
gine \t'rrn leri l"zımdır. (362) 2-3626 

·-tan Jul ıı arma Satın anıla 
K m·syon ndan: 

(277,973) metre yerli astarlık ve çamaşırlı~ bez 26.8.936 çar
şamba günü saat (15) de kapalı zarf et$ıltmesıyle satın alınacak 
ve eksiltmesi Ged;kpasada dikim evindeki komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. 

Beher metresinin t.1hmin edilen bedeli yirmi dört kuruitur. Şart 
kağıdı (334) kuruş mukabilinde komisy.ondan ?lınabilir. steklile
rin (beş bin üç) lira em iki kuruşluk ılk temınat. makbuz~ vey~ 
banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı saır belgelen havı 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat eveline kadar ko-
misvon:ı vemıis bulunmaları. (176) 2-3627 

Karaıııürsel isl{an 
lüdür1üğündeu : 

Karamiırselin Altunizade çiftliğinin Subaşı mevkiinde inşa e
d_dilecek 24924 lira 80 kurş bedelli 32 çift ve 25?02~ li:.a 50 kuruş ~e
delli 33 çift ki ceman yekun 65 ve Kızderben?ı koyunde 15578 l~ra 
bedelli 20 çift ve Yalakdere k~yünde 389~. hra .• 50 kuruş bedel~ı 5 
çift göçmen evi kapalı zarf usulıyle ve 20 gun muddetle açık eksılt· 
meye konulmuştur. ~. . . . 

26 ağustos 936 günü saat 16 da ihale edilecegınd~~ ısteklıler.ın 
teminat mektup ve vesikalarile hükümet konağındakı ıskan komıs
yonuna müracaat etmeleri. 

İstekliler inşaat, keşif ve fenni şartnamesini bedelsiz olarak il-
çebaylıktan alabilirler. (4499) 2-3629 

~l\UOllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllHlllllUllllllllllllHlllllllll; 

====-= SÜMER BANK :=_ 
Unıuıni l\ üdürlü~nclen: --=§ 1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sunğipek fabrikamıza sa- -

hilden 3 kilometre mesafede kain Ilıcak suyunun kaptaj := 
~ ve isalesi işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. -
E~. -- İşin tahmi nedilen bedeli 31.155,- liradır. 5 
_ _ 2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: -
..-- A) Eksiltme şartnamesi -
~ B) Mukavele projesi, -
C: C) pmumi şartname, = 
F: -.:· D' Hususi fenni şartname 

E' Silsilei fiat cetveli -
:= F) Projeler 
§ İstivenler bu evrakı 1.60 lira betl 1 n ı bilinde Anl,ara- = 
F: da Sümer Bank Muamelfit şubesi müdürlü ~ünden ve Sü· 
• mer Bank İstanbul şubesinden satın alabilirler. = 
.. - 3 - Eksiltme 25 Ağustos 1936 Salı günü saat 16 da Sümer =: 
E Bank İstanbul şubesi müdürlüğündeki komisyon huzu· = 
~ runda yapılacaktır. § 
- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 
E:: 5 - İsteklilerin 2337 lira muvakkat teminat vermeleri la- := 

~
= · ·ımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen -

•• ıtahiyette bir işi muvaffakiyetle yap1t.ıklarındı tevBsikkede- E§ 
rek eksiltme gününden üç gün eve ıne ka ar an aya : 
müracaatla beraberlerinde 25 kuruşluk pul getirmek su- = 

1 

retile bir ehliyet vesikasr alacaklar ve bunu teklif mek· := 
tunlarına leffedeceklerdir. 5 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir ~ 
at eveline kadar Sümer Bank İstanbul şubesine makbuz 2 
mukabilinde verilecektir. E 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatin- 5 
den bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekil- 5 
de kapatrlmış bulunması şarttır. 2-2584 5 

lll il 11111111111111111111111111111111U1H11111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

D. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM-
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU ILANÜRı: 1 

İLAN 
Müteahhidince temin edilmediği cihetle mukavelesi feshedilen 

l30 tane büyük ve 3 tane küçük vagon muşambası 22 eylül 936 sa
lı günü açık eksiltme yoluiyle ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. muhammen bedeli 11880 liradır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin etiği vesikalar ve resmi gazetenin 7-5-936 T. 3297 No.Ju 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sika ile birlikte aynı gün saat 15,30 da malzeme dairesi doku
zuncu merkez komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe· 
ait artnarneler Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, anka
rada malzeme dairesinden parasız olarak dağıtı1maktadır. 2- 3544 

İLAN 
Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve Otomotris ateş tuğ

laları 28.9.936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1128 Jirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 g. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve· 
aika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliği
ne verme1eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarp~şada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtlmaktadır. (299) 

2-3610 

İLAN 
1zmirde 1 eylülde açılıp 22 eylülde kapanacak olan panayıra ve 

g eylül kurtuluş bayramına iştirak edecek yolculara ve panayıra 
gönderilecek eşyanın muayyen miktarına geçen sene yapılan mil· 
him tenzilat bu sene de tatbik olunacaktır. 

Tenzilatın tatbik edileceği tarihleıle şartlar hakkında iıtas-
yorı dan tafsilat alınması. (344) 2-3620 

u; 

Ankara şehri İmar 
J.\ılüdürlüğünden: 

1 - Ekıiltmeye konulan it: Benddcresi mezarlık volunun ikin· 
ci kısmı, keşif bedeli 36244 lira 97 kuruştur. 

2 - Bu işe ait gartname ve evrak ıuntardır: 
a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi 
e. Hususi ve fenni aşrtname 
f. Keşif cetveli 
g. Proje 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira mukabilinde An· 
kara İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - ll:ksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28. Ağustos. 936 cuma günü saat 17 de Ankara 

İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa işleri şeraiti u
mumiyesindeki şartları haiz ve ehJiyeti olduğuna dair vilayet nafıa 
miidürJüğünden vesika getirmesi lazL-ndır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Ankara İmar müdürlüği.:ne getirilerek ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncU maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yapış
tırılmış olması 1Azımdır. Postada olacak teabhür kabul edilmez. 

(341) 2-3616 

Ankara Biı~iıı<~i l\lıııtal{a Tapu 
Si<-il uhaf ızlığından : 

Ankaramn Dikmen deresi mevkiinde kain verginin eski tahri
rinde Satılmış oğlu kıyıcı Ahmet çavuş yeni tahrirde Dodurga kö
yünden kıyıcı Ali Rıza Ayşe adına yazılı bir kita bağin tapuda 
kaydı bulunmamasına binaen kıyıcı Ahmet veresesi, Hafize, Fatma 
ve Kazım taraflarından senetsiz tasarrufattan namlarına tescili ta
lep edilmektedir. 

Bu yerin mülkiyeti hakkında tahkikat yapılmak üzere 29.8.936 
cumartesi günü saat 10 da yerine memur gönderileceğinden bu yer
de benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelerile birlikte 
Ankara birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına baş vurmaları ve
yahut tayin edilen günde yerine varacak olan memura müracaat et-
meleri bildirilir. (337) 2-3613 

1 ANKARA BELEDiYE REISLJCI iLANLARI 1 
İLAN 

Belediye İktısad Müdürlüğüne (75) lira ücretli iki daktilo alı
nacaktır. 20 Ağustos 936 perşembe günü saat 11 de bir müsabaka 
imtihanı yapılacağından orta tahsiJi görmüş taliplerin istida ile 
Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (383) 2-3644 

iLAN 

l - Otobüs idaresi müstahdemini için H>O çift iskarpin IS gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 640 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (48) liradır. 
4 - Şartname ve numunesini görmek istiyenler hergün yazı iş

leri kalemine ve talipkrin de 25 Ağustos 936 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (384) 2-3645 

Ankara Güven Yapı Kooperatifi İdare 
Hey' etinden 

(( 

n 
asah ve {anav 

azarı 

dikkatine» 
Kavaklıderc'de Ayrancı yollan arasında yapılmakta o)an 

Kooperatif mahalJcsinde tefrik edilen arsa üzerinde bir bakka
liye, bir kasab ve bir manav dükkanile bir büfenin ill§ası ve 
müsaid şerait gösterenlere uzun müddetle kiraya verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiycnlerin İn§llat mahal
linde kontrol mimarımıza, ve teklif için Sümer Bank binasında 
Kooperatif idare heyetine müracaatları. 2-3639 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

' 
Maliye Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş : lzmitte yapılacak Kırtasiye <.lepo

su inşaatı; inşatın keşif be<.leli 30450 lira 73 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C - Vekiller heyetinin 20.6.936 tarih ve 4869 numaralı kara-

rile kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - İnşaata dair fenni şartname 
F • Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 

1stiyenler ıiıu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabilinde An
karada Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünden, 1stanbulda Dol
mabahçe kırtasiye deposundan, bmit defterda •• ıgından alabilirler. 

3 - Eksiltme 28.8.936 tarihinde cuma günü saat 15 de An karada 
Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış yapı mütehassıslığı vesikası, yaptı· 
ğı en büyük işin bedeli 30000 liradan aşağı olmaması; 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadaı· kırtasiye müdürlüğüne getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka
dar glemiş olması ve dıı urf ın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4516) 

~-'aia'l 

12 ACUSTOS 1S36 ~ 

İstanhııl Vilayeti Nafıa 
l\lüdürJiiğüıı 

1.9.936 tarih salı günü saat 15 te İstanbul vilayeti N_a 
dürlUğü eksiltme komisyonu odasında 56055,26 lira keşı. 
Yüksek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak pavyon ilavesı 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, nafıa işleri, umumi ve hususi 

prtnameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri dige 
280 kuruş mukabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4053 liradır. 
leteklilerin en az 50.000 liralık bu işe benzer bir is ya 

dair Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticar 
aı vesikalarını havi teklif mektuplarını 1.9.936 salı giınü saa 
kadar 1 tanbul vilayeti Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (246) 

2-3637 

Gaziantep Nafıa 
J)irel\:tÖr ücmnd 

ô 

17-8-936 pazartesi günü saat 15 te G. Antebde Nafıa ?l d 
Eksiltme komisyonunda 18120 lira 16 kuruş keşif bedelli }{il 
lahiye yolunun 13+065, 14+344, 16+834, 17+060 ıncı kiloıtıe 
deki 3 metrelik menfezler inşaatı kapalı zarf usuliyle eksi 
konulmuştur. Şartname, plan ve diğer keşif evrakı 250 kll 
kabilinde Müdürlük dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1359 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve usuline tevfikan alıJ1 

liyet vesikalannı 17-8-936 pazartesi güniı saat on dörde ıcad 
fıa Müdürlüğü ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(219) 2~3424 

Uşak Elektrik Tiirk 
mitet Şirketi Direktör] 
ğünddn: 

Uıak elektrik santırahmızın senelik linyit kömür 
yacı açık eksiltme usuliyle müteahhide verilecektir. 

1 - lhtiyaç yekünu sene!i k asgari 300 azami 400 
dur. 

2 - Şartnamesini istiyenler ,irket 
meccanen istiyebilirler . 

3 - İhale günü 17 / 8/ 936 pazartesi saat on bett 
ihale yeri ıirket merkezidir. 

4 - Tahriren müracaat ihale saatinden iki saat e 
yapılması §arttır. Postadaki teehhürlerden mesuliyel 
bul olunmaz. 2 

ültür Bal{aıılılrı ıdan : 
Bölge sanat okullarile Ankara İnşaat Usta okuluna sınav- a 

rasız yatılı talebe alınacaktır. 
Sınav 17.8.1936 tarihinde her vilayet merkezinde yapılacak 
Sınava girebilmek için a§ağıdaki şartları haiz olmak ıaztı11 
1 - Tilrk olmaları, 
2 - 13 yaşından küçük, ı 7 yaşından büyük olmamaları 
3 - En az beş sını(h bir ilk okuldan diploma almış ol 

şarttır. 

İsteklilerin bir dilekçe, aşı raporu, nüfus tezkeresi ve 1 

kuldan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldall 
cakla~ı belge ve iıc tane belge fotoğrafisi ile birlikte sınavd 
çok bır giln önceye kadar bulunduğu yerin valıliı;ine müracnat 
!erek namzet kaydolunmaları llizımdır. (343) 2-361 

Karaköse 
Vilay l deıt 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ağrı- İran hududunun J.l'1 

Jiyeti dahilinde 101-S00-135-58 kilometresinde yapılacak §~5~ 
faatı ve köprülerdir. Bu i§lerin tahmin edilen keşif bedeli 11'

1 

elli iki bin altı yUz altmı§ sekiz lira elli üç kuruştur. 
2 - B u işlere ait ~rtnamcler ve evraklar şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi 
B ·Mukavelename, 
C • Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi, 
E - Hususi ve fenni .,artname, .,t 
F • Tahlili fiat ve keşif hulasa cetvelleri ve şose grafik 

grafik ve mesafe cetveli . J 
İatiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi on iki Jır' ~ 

mış üç kuruş mukabilinde Ağrı vilayeti nafıa müdürlüğündeı:ı 
bilirler. /. 

3 - Eksiltme 27 ağustos 936 perşembe ıünü saat ıs de 
vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. ı' J 
. 4 -: Eksiltmeye girebilmek için on üç bin sekiz yü:ı: .el ~ı 

hra elh kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 'fıc' 
dası vesikası ile Nafıa vekJiletinin 24-4-936 günlü taliı:rUltıl 
mucibince Nafıa vekfi.letinden alınacak fenni ehliyet vesikası 
termesi lazımdır. 

Bu vesaiki ibraz cdcmiyenler eksiltmeye kabul edilrneıW'• ~ 
5 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı 

ten bir saat eveline kadar Ağrı vilayeti nafıa müdürlüğiı"~ıe 
rilecek eksiltme komisyonu reisliğine m'lkbuz mukabili vert de 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad~e 1 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mumu ıl~ e 
kapatılmı~ olması lazımdır. Po tada olan gecikmeler kabı.1 
mez. (4476) ?.-3600 ..-/ 

A ~ara Valiliğin en : 
Ankara Stadyom ve yarı· alanında yapılaca!,;: 

meydanların tesviye ve tanzimine ait is r 27 i' 

nü saat 16.5 on altı buçukta vilayet bimıs ncla t 
mende ihalesi yaprlmak ü e:-e kapa ı zarf l sulı \: sıltn 
muştur. Keşif bedeli 25873 lil'a 80 kuruştur. 

Muvakkat teminat 19~0 lira 54 kuruştllr. 
1stek1ilcrin teklif mektupları, ticaret odası vesika!;ı, 

kanlığından 1936 senesi için aldıkları müteahhitlik e 
sı ve muvakkat teminat mektubu ve makbuzlarile birlı 
nü saat 15.5 on beş buçuğa kadar daimi encümen re· 
etrreleri. Bu işe ait keşif evrakı vilayet nafıa müdür 
1r ·r {',il\,!; \ ?.-
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Yl·ı·k~ek zı·raat Enstitüsü 1 ı LAN Jandarma Genel Komutanlığı !\n-
~ • kara Satınalma Komisyonundan : 

d ünup demiryolları . 
R kt •• ıu•• g'"' u•• fi en l - Erat için (35.400) metre kaputluk, (lCl.200) nu:trc kışlık el· e o r müdürlugun·· -.. den : biaelik kumaş aşağıda yazılı gün ve saatte l:ap:ılı zat fla satın alı-

nacaktır. 
z· t Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa· ICtnup demiryollarında bu kere aşağıdaki tarifenin yürürlüğe 2 - Kaputluğa (99.120) lira kıymet b:çilnıı ş ilk teminatı (6.2CG) 

Bu yıl Ankara Yüksek ıraaman Fakülteıine yalnız erkek para• r t b d I" (490) k k 1 k · · · 
kek ve Or ak E ıtittlye ı:onuldugwu sayın ahaliye bildirilir. ıra §ar name e e 1 uruş, 1~ ı açın ele ( 50.880) lıra by· 

kültelerine kız ve er · t talebe alınac tır. n 11 met biçilmiş, ilk teminatı (3.794) lira şartnanıc bedeli (255) !mı •ı§· 
sız yatılı. paralı yatılı leyl! ve rı:r~s~yınak gereklidir. 921 sayılı fevkalade ve muvakkat tur. Şartname komisyondan alınabilir. 
yazılabilmek için aşağıd~kı .ş:r vererek Bakaloryasını yapmıf 3 - Eksiltmiyc gireceklerin ilk temi nal ve şartn2mcdc vazılı , e-

l - Lise mezuniyet ımtı anı~ı lmak (Bakaloryasını yapma· yavaş gı• diş tarifesine 2 Ci eklemedir. sikalar içinde bulunacak mektuplarını :hilınıeden bır saat CV\Cl 
veya lise olgunluk diplomasını al ma~~s olanlar Enstitüye alınmaz.) komisyona vermiq olmaları. 

1 1 k d"plomasmı a m ~ ·ı d • 1 • :ı mrş veya 0 gun u 
1 

k ıa. nnaır k Maden cevherleri 1 e ma en ış etmesıne Kaputluk kumaş: 13/ 8/ 936 perşemı..e r.ünü s;ıat il. 
ve türk tabiiyetinde bulu.om~ . ; F~kültesinden naklen gele~e Kışlık kumaş: 14/ 8 936 cuma günü s:ıat ll. 

2 - İstanbul Üdnik~ersı~c:::~ref:X.aen, muvaffak ol~~§l~r .. ıs~ mahsus malzeme ve levazımın Toprakka- ( 1131 2-331'3 
olanlar orada oka u arı . Orman Fakültesının uçunc 
ikisi kabul edilerek Baytar, Zıra~t ve Fakültesine girenlerin bu leden Payasa ve karc:ı yöne taşınılması. 
sömestrelerine alınırlar. Ancak ay~ar inde okunan Anatomi der- ~ 
faku .. lten·ın b"ırı"nci ve ikinci sö.mestrze· earat Faku'"ltesı"ne g"ırenlerin ül k u""zere ı"lk yolla d b d ctmelerı ve ır Toprakkaleden payasa götür ~e . . ma an aş: 
sine de ayrıca evam kl" a· lıyarak bir sene içinde demiryola önemi~ mıktarda maden cevherı 
Ziraat stajını yapm:ıiarı kg~r; ~n~~ yası 17 den aşağı ve 25 den yu· veren her yollayıcı aşağıda yazılı tenzı!i~tan faydalanacaktır .: 

3 - Enstitüye gırece -~ke k bydına bağlı değildir. Taşınılan miktar en az 10000 tona yetışırse, ton başına 30 tiirk 
karı olmaz. Nihari talebe] Yı:d~: ~f klerinin lilzum gösterdiği be- kuruşu . . . 

4 - Para~ız yatı:ı t\\ı hakkında tam teşekküllil bir hast'I Taşınılan miktar en az 15000 tona yetışırse. ton başına ellı 
den kabiliyeti ve saglam ı arı türk kuruşu. .. 
evi kurulunun raporu lazımd~\ "k" ay içinde yeniden aağhk ve Taşından miktar 15000 tondan artık olursa, ton ba şma 60 tnrk 

5 - Enstitüye yazılan ta e • e. ı ı "klerlnin lüsum göster· k f 
sağlamlık muayenes~n?e~. geçı~ıle:ıe:ri:r~nırtitUden ilitili kesi.lir. ur12~ olduğu müddet zarfında ına~en cevherlerinin yollayıcı~ı 
diği beden kabiliyetını goıte~1nıy~ l be Ankara'da Orman Çıft· adına Payastan Toprakkaleye gön.derılecek madenlere mehsus ~ı· 

6 - Ziraat F~~~tesiğ: ::::~:rd!:'rı:r. Bu ataj müddetince tale- mento, demir, kereste, kömür, makıne ve malzeme taşınlarının !11ık-
liğinde 10 ay ıtaJ go~e y tacak yer çiftlikte parasız sağlanır. tarı, yukarıda yazılı tenzilatın bu yollayıcı tarafından elde edılme 
beye 30 lira ayh~ verı ır~i :e içmesi de cnstitüce sağlandığı tak· ıi için hesaba sokulabilecektir. . . 
(Stajyer talebenın yeme . . Bu tenzilat an::ak ücretin geri ver~lmesı s~retıy_Je ve ~una aid 
d" de kendilerine bu 30 lıra verılemez). d . • "nde b le aenetlerinin gösterilmesi üzerıne tatbık edılccektır. 
ır 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma ke-::esı ~~~di- am;arifelerin yukarıdaki hükümlerle değiştirilmiyen bütün hü-

sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olma un;:· olarak küm ve prtları yürürlükte kalmaktadır. . 
liğinden stajını veya okumasını bırakanl~dan ö~~ya erı:rı hakkın· Fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin Icarkamıste cenup demiryol· 
çıkarılanlardan hükümetçe yapılan ~sra ar:ı"kl!ye;ir kefaletname tarı müdürlüğüne baş vurmaları rica olunur. 2-3602 
da verilecek nümuneye göre Noterlıkten tas ı ı 

aJmır. . k d 1 pordan başka 
8 - Enstitüye girmek istıyenler yu ar a yazı ı ra lan Uz· 

nufuı tdğıdmı, aşı kağıdını, po~is veya 1!.ray~_ardan alacak 1 ders· 
gidim kağrdmı, Orta mektep ve lıselerde gormuş oldukları ıiie k
ler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilere~ el :>:azıl~riyle Y::~:~ca 
lan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotografı ıle bırl~er ı!r di
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Ba?vu~rlar •. i ab~f dirme
lekçelerindc hangi fakülteye kayıt olunmak ıa~edıldenıı 1 yapıla· 
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bır muame e 

maz. .. . . d 11 mamıc olan ve 8 inci 
9 - Pulsuz veya usulu daıresın e pu an :ı • 

maddede yazılı kiğıtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmemış sayı-
lır ve bunlar hakkında hiç bir muamele yaprJamaz. dan pek iyi 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın • lo-
veya iyi dereceli olanlar terci~ edilir. ~.abul edi~~:~k ~~e: d~11:.ıa. 
ma derecesine ve ba'vurma tanhlerlne gore aeçllt . almabllirler 
dı ~ ı takdirde orta dereceliler de başvurma aıraıma gan · 

g 11 _ Cevap isti yenler aynca pul g8~d.e"rgBHdi~~~ eyUUiln o-
12 - Başvurma nmanr ağustosun bırınc n ba urmalar ka· 

.. u·· ak=mına kadardır. Bundan aonraki fV tuzuncu gun ..,........ 2--3147 
bul edilmez. (2) 

Erzurum Valiliğinden : 
~ • 1 un Erzurum vilayeti dahtlindeki 

l - Trabzon agn transı~~ u; 14+031 nci kilometreıbıe ka
Erzurum köprü Jnam.ınm O aatil~ bu yolun 38+000 net kilomet· 
dar olan kısımlardakı ~o~. :~'ve Erzurum ağrı kısmının Erzurum
resindeki kara bıyık kop~\ metresine kadar olan muhtelif mahal· 
dan itibaren 82+350 ncı ı lo .. . d bulunan ve 46+832 nci kilo-

• aatile bu yo uzerın e d ki u~üm.. e terdeki şose .mş . . e 40+725 nci kHometresin e 6 • u v 
metresind~kı .Badıcıva? v . azs kö rü]erile şose inşaatı eksıltme· 
80+ 071 ncı kılometre.sınd~;;deli k~şfi 155000 lira 4 kuru9tur. 
ye konulmuştur. _Bu ışlen vrakı fenniye ,unlardır: 

2 Bu işe aıt şartname ve e 
- 1 ·1 mukavelename. A: Eksiltme prtname erı e . . 

C: Nafıa işleri ,eraiti umumıyesı. 
E: Hususi ve fenni şartname. . ose kum ve taş gra-
F: Tahlili fiat ve keşıf hulasa cetvcllerı ve 1 

fik ve mesafe cetveli. 1 . akı fenniyeyi 775 kuruş be-
3 t tekliler bu şartname erı ve evr . i 1 V 1 

-
8 

• • N fra Müdürtnğilnden alabıl r er. e •· 
del mukabıhnde Erfzuru??, d"" alerine gönderilen nüshalarda okuya
tanbul, Ankara Na ıa mu ur 

bilirler. .. il saat 16 da Erzurum vilayeti 
3 - Eksiltme 21-8-936 cnma gun 

Nafıa dairesinde yapılacaktır. 1·1 lacaktır 
Ek ·ıune kapalı zarf usu ı e o · . 

4 - 11 • • • ·n 9000 lira muvakkat temınat ve-
5 _ Eksiltmeye gırebıl.mek ıçı dası vesikasını haiz olup göster

rilmesi ve bundan başka tıcaret o 

mesi lbımdır. .. cü maddede yuıJı saatten bir 
fi _Teklif mektubları yukar~~: 3 :'Nafıa müdürlüğüne getirile· 

pat evveline kadar Erzur~ ;ı. yemakbuz mukabili verilecektir. 
relı ekliltme komisyonu reıılıfıne "hayet 3 ilncü maddede yazılı 
Posta ile gönderilecek mektup ;nn n~ mühür mumu ile iyice ka· 
saate kadar gelmiş olmaları ve J! ~:k~~ gelecek gecikmeler kabul 
patılmq olması lazımdır. Posta 

edilmez. . . k . . isteklilerin resmi gazetenin 
7 - Eksiltmeye gırebılme lı_çın tnameye tevfikan Nafıa Vekl· 

8297 sayılı nüshasın~a çıka~ ta ıf:üteahhit ehliyet varakaaını haiz 
letinden istihsal etmış oldugu yo Z-3431 
olmaları lazımdır. (224) 

tzmirC. M .. U. liiinden: 
l sonuna kadar 21800 lira mu

lzmir Ceza e.vinin 36 vıh malf ~~arın ikinci nevi 960 gramdan 
hammen bedellı mahkilm vem.ev eksiltmeğe konulmuşsa da ya· 

ekmek ihtiyacı kap~lı zarf u tılıytı: i.kte görülemedi~inden ar~tır
pılan teklifler komısyonca haddı y addesi mucibince yemden 
ma ve eksiltme ihale ka. nun 4? ı~cı. m 
eksiltme yapılmasına karar verılmı~tı: ... saat 12 de ceza evinde mü· 

J - Eksiltme 15-8 Q. 5 cumartesı gunu 
dürivet makamında yapılacaktır. " m idilriyet makamında 

2 - Teklif mektupların~n bir. saat o_nce . 
komisyon başkanlığına teslım edılecekt~r. ara İstanbul C. H. U. 

,, - Talipler her zaman ş~rtnamelerı :nk b"tirter. (148) 
ttkl;riyle ceza evi müdüriyetınden alıp o ~ya33ı04 

------------------·--
Van ilha"·h«ından: 

Vıın ile Edremit kövü arasında 
ı - Vanın Havasor ovasında ve ö men evlerine ait 

beheri 366 l~ra 77 ~uruştan Y~.p~rı!~~~~:ı:~ ;ii~ gg;çtiği halde talip 
yapılan eksıltme ılanında m~d fct "k retle pazarlıkla yaptırılma· 
" adığından onar onar mute errı su 1 tu 

"n 16 ağustos 936 gününe kadar e~siltm~k{~~)Uf2~3546 
- Taliplenn Van ilbaylığma muracaa 

Adliye Vekaletinden : 
ı - Cinat ilmi beşer adındaki kitaptan en az b~t en ç?k dokuz 

forma beherinden 2500 kitab olarak puarhk~a !8~dıl.~cek.tıı. 
2 - Beher formasının muhammen ~del! yı~ı dort hradır. 
3 M kk t t . t miktarı 16 bra yırmı kuruıtur. 

- uva a emına · ·· ü t b d A i 4 - Pazarlık 17 ağuıtoı 936 puarte&ı gun aaa on eş e . dl -
ye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odaımda toplanacak komısyon 
tarafından yapılacaktır. • b d · · 

5 p lığa ittirak edeceklerın bu uıusa aır prtnamcyı 
Ank.;;da ~~iye Vekaleti Levaımı Müdürlüğ~~den ve htanbulda 
Adi" Le nn memurluğundan imza mukabılınde parasrz ala
bm:fe~. p:::r günü teminatını havi makbuz ve Banka mektubu ile 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (202) 2-3538 

Türk Maarif C~miyeti 

Bıırsa Kız Li~esi 
«Yatı, Gündüz» 

20 Ağustostan itibaren kayıd muamelesine başlanacaktır. 
Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeı 
çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacak· 
tır 

Vekaletinden : 
15 ağustos 1936 cumartesi giinü saat 10 da Ankara<la Nafia Ba

kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 kuruş 
muhammen bedelli 900 metre tulünde 200 m/ m. lik ve 200 metre tu
lünde 70 mim. lik dikiıpıiz: manşonlu çelik boru, 116 adet iJlenmi~ 
ve 329 adet işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve l 
adet klapenin pazarlıkla ekıiltrneai yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı parasız olarak bakanlık mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. 
İsteklilerin 15 ağuıtoa 936 cumartesi günü saat 10 da Anbrada 

bak!\Alık mabeme eksiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 
(348) 2-3576 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden : 

3200 Ton Jneratör kömüı ü 
105 ,, Kok kömürü 

12 ,. Meşe kömürü 
26u0 Çelik demiri 

70 Ferro mangan 
10 ,, Ferro silisyum % 75 lik 
30 ,, Ferro silisyum 111 45 

' " il 45 ,, Aynalı demir 
l Alüminyum 

2 J Ham magnazit 
44 ,, Katran 
ı ,. Karpit 

30U ,, Yanmış kireç 
300 .. Kireç tası 

15 .. Krom cevheri 
1500 Kilo beygir kıh 
500 Metı e mikabı ceviz tomruğu 

Yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme 25 ağustos 936 tari
hinde ve saat 15 de pazarlıkla satın alınacağından isteklılerin aynı 
günde ve saatte gelmeleri. 

Bu malzemenin şartnamesi her gün ticaret kaleminde görille-
bilir. 2-3595 

Eski~ehir memleket hastanesi 
baş tabipliğinden 

Hastahanemize alınacak olan 1445 lira muhammen kıymetli 
karyola alet masası komodin ve aaire efya açık ekıiltmeye konul· 
muştur. İhale 20.8.936 da aaat 15 de Viliyet encilmeninde yapıla· 
caktır. Evsaf ve ıerait latanbul saflık direktörlüğünden ve Eıkife· 
bir memleket baatanelİ bat tablbliilnden 10rulabilir. hteklllerin 
uıulilne göre müracaatları. ( 4482) 2-3599 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SÜl\fER BANK 
Unıumi ~füdürlüğündeıı ~ 
1 - Giini.inde ihalesi yapılmayan Zafranbolu civann

da Karabi.ikte kurulacak demir fabrikalarına aid ikamet
gahlann temelleri vahidi fiat esasile ve temelden yukarı 
kısımlar toptan götiirü olarak eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 164.840,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni prtname, 
D) Fiat cetveli, keşif huüuıaları, 
E) Hususi prtname, 
F) Projder. 

lstiyenler bu evrakı 8,25 lira mukabilinde Ankarada 
Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 
da Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merke
zindeki komisyonda yapılacaktU' . 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - isteklilerin 9.493,00 lira muvakkat teminat ver

mesi I:.::ımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale 
gününden üç gün evveline kadar Bankaya bu iti bapra
bileceklerini isbat edecek evrak göstererek bir ehliyet vesi
kası alacak ve bu vesikayı teklif mektuplanna 25 kuruş
luk pulla beraber leffcdeceklerdir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplanmn nihayet 
ihale aaabndan bir saat evveline kadar gelmit ve zarfın 
kanuni 11ekilde kapablmrş bulunması şartbr. 2-3476 

Erzurunı Valiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek muallim mektebi ya• 

pısmın bitirilmesidir. Keşif bedeli (242671) lira 48 kuruştur. 
2 - Bu i şe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A: Eksiltme şartnamesi 
B : Mukavele projesi 
C: Bayındırlık genel şartnamesi 
D: İnşaata ait fenni şartname 
G: Keşif cetveli 
F: Proje talipler projeyi bayındırlık bakanlığında Erzurum ba~ 

yındırlık müdürlüğünde görebilirler. İstekliler ıartnamc ve evrakı 
saireyi 12 lira 10 kurut mukabilinde ilan mahalleri bayındırlık mil• 
dürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 ağustos 936 pazarteıi &ilnü saat 16 da Erzurum 
Kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin (13384) lira muvaıi· 

kat teminat vermesi ve bundan ba§ka qafıdaki vealakları bala olup 
göstermeleri lbrmdır. 

A: 1936 yılına ait ticaret oda11 vesikası 
B: Bayındırlık Babnlıiından en qalı 150000 liralık bu nevi 

inpatı yapabileceğine dair almmıt vesika. 
6 - Teklif mektupları S üncü lmddede yuıb mtten l IUt ev

veline kadar Erzurum KUltUr direktödllüne ptlnrek eksiltme ko
misyonu Reiıliğine makbm mukabilinde nrilecektir. Poata ile 1ö11 
derilecek mektupların nihayet 3 Undl maddede ,anlı .. ıe lradaı 
lelmif olman •e dı• nrfm mUhilr muiDu ile eyice bpatdmq ol• 
ma1r prttır. Poatada olacak gecilunele~ kabul edilemes. 

(277) 2-3501 

Sıhhat ve İçtimaiye Vekaleti 

Ankara l\1erkez Hifzıssıhha 
Mü~ssesesi Müdöriyetind~n 

l - Eksiltmeye konulan it: MüellCSe dahilinde yaptırılacak ınıa• 
at ve tadilatın tahmıni kcıit bedeli 11532 lira 80 kuruştur. 

2 - Hu ite ait prtname evrak ıuuıarnır: 
A - Eksiltme '8rtnamesi, 
B - Mukavele projeli 
C - Fenni ve buıuıi tartname 
D - Keşif cedveli 
E - s adet JJlin 
İsteyenler bu şartn:ımc ve evrakı 97 kuruş bedel mukabilinde 

müessese müdüriyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 13 8/ 936 T. de perıembe günü saat ıı de yapıla• 

caktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksill?1eye gırebilmek için iıteklinin 1464 lira 96 kuruı 

muvakkat temınat vermeli bundan bafka apğıdalri vesikaları bab. 
olup cöatermelİ lazımdır. 

fi - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı yap• 
mıı olduğuna dair Nafıa müdürlüklerinden veıika almı, olanlar ci .. 
re bilir. 

• 7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı ıa.utan 
bır aaat .evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksilt• 
me komısyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile &önderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmi9 olmau ve dıı ıarfm mllhUr muma ile iyice kapatılmıt 
olma11 llıımdır. Postada olacak ıeçu.mıu kabul edllmes. 

(142) 2--3297 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 
ı - Dnizli kıt'ası hayvanatının yıllık ihtiyacı olan .313000 kilo 

yulaf 26-8-936 çarşamba günü saat 17 de Ispartada asken satın alma 
komisyonunda kapalı zarf usuli ile ihalesi y~pılacak.tır. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira ve tahmın bedelı beş buçuk ku· 
ruştan ibaret olup şartnamesi komisyonumuzdadır. (346) 2-3S74 

İLAN 
ı - Isparta garnizonunun 241?0~ ve A~talya garnizonunun 

276000 kilo unları kapalı zarf usulı ıle eksıltmeye konulmuştur. 
Her ikisinin ihalesi lsparta a.skeri satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2 - Isparta garnizonu ununun. ihalesi. 2S-8-936 sa.h gün~ saat 
on yedide ve teminatı muvakkatesı ~269 l~ra ve tahmın bedelı 289~0 
liradır. Antalya garnizonu ununun ıhalesı 24-8-936 saat onbeştedır. 
Teminatı 2277 lira ve tahmin bedeli 30360 liradır. (347) 2-3S7S 

İLAN 
1- Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve müesse

sat eratmın senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 15540 liradır. 
3- Yüzde yedi buçuk ilk teminatı 116S lira SO kuruştur. 
4- Şartnamesini <görmek isteyenler hergün Tümen Satrnalma 

Komisyonunda görebilirler. 
5- Kapalı zarfla ihalesi 27 /ağustosıli36 perşembe günü saat do

kuzda Tlimen Satıhalma komisyonunda yapılacaktır. 
6- Şartnamesinin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 

mektupularını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32, 33, 34 
ve 39 uncu maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale ıaa
tından bir saat evetine kadar Tümen Satınalma Komisyonuna 
vereceklerdir. (228) 2-343S 

İLAN 
Aşağıda cins ve mikdarlan ve alınacak günleri yazılı yulaf, kuru 

ot ve samanlar 20 ağustos 936 perşembe günü saat 16 da İzmitte 
tümen binasındaki satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Tutan 37314 liradır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - Kapalı zarflar bir saat evvel komisyona makbuz kar~ılığr ve

rilecektir. 
5 - İstekliler belli gün ve saatinde kanunun istediği belgelerle 

komisyona gelmeleri. 
cinsi mikdarı nevi muvakkat teminatı 

---
yulaf 530500 kapalı zarf 1989 
kuru ot 28SOOO kapalı zarf 578 
saman 182000 açık eksiltme 232 

2790 
(252) 2-3443 

İLAN 
1 - Tümen Erzincan gornizonunda bulunan kıtaat ve müe11cı&at 

bayvanatının senelik ihtiyacı için 824480 kilo arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 37101 lira 60 kuruştur. 
3- Yüzde yedibuçuk ilk teminatı 2782 lira 62 ku.tuftur. 
4- Şartnamesi Erzincanda tümen karargahı binuı içinde Satın 

alma Komisyonundan 185 kuruş mukabilinde verilir. 
S- Kapalı zarfla ihalesi 20/8/936 perşembe günü aaat 9 da tü-

men Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. • 
6- Şartnamesinin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklıf 

mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32, 33, 34 üncü maddeleri ah· 
kamına tevfikan tanzim ederek ihale gününden bir saat eveline ka· 
dar Tilmen Satınalma Komisyonuna vereceklerdir. (215) 2-3426 

İLAN 
1 - Aşağıda cins mikdarı, teslim yeri, muhammen bedel muvak

kat teminat ve ihale tarih ve gün ve saati yazılı üç kalem yulaf ka· 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler her gün Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri 
satın alma komisyonunda ve Tekirdağ askeri satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun2. ve 3. üncü mad
desindeki vesikaları ile birlikte bulundurmağa mecburdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel komisyon ba$· 
kanlığına verilecektir. 
Cinsi teslim mikdarı muhammen muvakkat ihale T. saati 

yeri. kilo bedel teminat 

Yulaf Tekird.-.ğ 490000 4 50 
.. •. 165000 4 so 
,. Malkara 360000 5 SO 

16S3 7S 
S56 85 

1485 00 
(2S3) 

İLAN 

18.8.936 sah 
18.8.936 aa1ı 
18.8.936 salı 

2-3444 

ıs 
15.30 
16.30 

ı - Elaı:iz merkez kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 300,000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla bir ay müddetle eksıtımeye kvnmnştur. 

2- Muhammen bedeli 21000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1S75 liradır. 
4- Şartnameyi görmek isteyen berg:iıı Tüm Satınalma Komis-

yonuna gelebilirler. . . ,. . 
5-- İsteklilerin usulü dairesinde tan.om edeceklen katı tekıf ve 

teminat mektuplarını 21/ağustos/936 cuma günü ihale saati olan 
11 den bir saat eveline kadar yani saat onda komisyonumuza 
vermeleri. (181) 2-3429 

tLAN 
Demirköy alayı için 376000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla .~~: 

siltmeye konulmuştur. İhalesi ağustosun 19 ~ncu çarşamba gu!'u 
sa11t 15 de Vizede yapılacaktır. İstekliler temın.at .makbuzları ~le 
vaktinde komisyonda bulunmalıdır. Unun !ahmın fıatı 14 kuru~ ılk 
teminatı 2447 liradır. Şartname her gün Vıze satın alma komısyo· 
nunda görülebilir. (248) 2- 3450 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile 

münakasaya konulan una talip çıkmadığından tekrar .münakasaya 
konulmuş ve ı 7 ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da ıhalesi yapı· 
lacaktır. 

2 - Taliplerin 810 liralık teminatı muvakkateleri ile ihale günü 
artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi gCirmek istiyenler her glin öğleden sonra komis-
yonumuza müracaat edebilir. (274) 2-3487 

İLAN 
Elaziz merkez kıtaatmın ihtiyacı için 130000 kilo sığır eti ka-

palı zarfla bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1755 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her giln tüm satın alma ko

misyonuna gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usulli dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

ve mektuplarını 24 ağustos 936 pazartesi günU ihale saati olan 11 
den bir saat evveline kadar yani saat onda komisyonumuza verme .. 
leri. (302) 2-3S26 

1LAN 
Kor topçu taburunun yıllık ihtiyacı İ!iin 300 ton yulaf pazarlıli· 

la satın alınacaktır. 
2 - İlk pey parası 1013 liradrr. 
3 - Evvelrc lc;ın;llr ,.arf usuti ite 31 - temmuz • 936 cuma ıünU 

yapılan münakasasında sürelen fiat yüksek görülmüş olduğundan 
arttırma eksiltme kanununun 40 rncı maddesi hükümlerine göre 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiş ve ihalesi 14 - ağustos • 936 
cuma günü saat 16 ya bırakılmıştır. 

4 - Yulafın beher kilosunun muhammen bedeli 4 kuruş 50 
santimdir. 

5 - Evsaf ve şeraitini ıı-örmek istiyenlerin her gün komisyonu
muza ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün ve saatte Çorluda 
Kor satın alma komisyonuna müracaatları. (262) 2-3469 

İLAN 
İstanbul kumandanlığı birliklerinin senelik ihtiyacı olan 50.000 

kilo sade yağına talibin vermiş olduğu fiat makamca pahalı görül
düğünden pazarlıkla ihalesi 18/ 8/936 sair günü saat 15 de yapıla· 
caktrr. Muhammen tutarı 38500 liradır. Şartnamesi 2SO kuruş mu· 
kabilinde verildiği gibi herglin komisyonumuzda görülebilir. İs
teklilerin 2888 liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2400 
sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle beraber ihaleden 
en az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko· 
mutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. (247) 2-3439 

İLAN 
Ankaradan 20 kilometre mesafede bulunan Sarıcalar çiftliğin

deki çayır mahallinden biçilmiş olan otlar pazarlıkla naklettirile
cektir. Pazarlığı 13.8.936 tarihine müsadif perşembe günü saat on 
birde Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin mezkur gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(372) 2-3634 

İLAN 
Kora bağlı birliklerin yıllık ihtiyacı için 7000 kilo sabun açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Sabunun beher kilosunun muhammen bedeli 38 kuruştur. 
3 - İlk pey parası 200 liradır. 
4 - Evelce ihalesi 3 ağustos 936 pazartesi günü yapılmış ise de 

istekli çıkmadığından on gün daha uzatılarak 13 ağustos 936 per· 
şembe günü saat 16 ya bıraktlmıştır. . 

5 - Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergün komısyo· 
numuza ve ihaleye gireceklerin belli gün ve saatte Çorlu satın al-
ma komisyonuna müracaatları (371) 2-3633 

İLAN 
Tümenin Manisa merkezindeki hayvanlarının bir senelik lhtl· 

yacı olan S90 ton arpa münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartamesi Manisada tümen satın alına komisyonunda gö

rülebilir. 
3 - İhalesi 28 ağustos 936 cuma günll saat on tekizde Mani

sada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır, 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuli iledir. 
5 - 590 ton arpanın beher kilosunun muhanunen f fatı dört ku

ruıtur. Teminatı muvakkatesl 1770 liradır. 
6 - İatekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair ve

sika ibraz etmeleri lazımdır. 
7 - Teminatı muvakakte makbuzları ile birlikte t~kllf mek· 

tuplarının münakasanın yapılacağı ~lli saatten en aşağ~ bir .aat 
evet Manisada tümen satın alam komısyonuna vercceklerdır. (370) 

2-3632 

İLAN 
Miktarı Tutarı 

Cinsi Kilo Lira ku. 
Patlıcan 1935 1S4 80 
Kabak sso 27 50 
Fasulya 5SO 5S 00 
Domateı 275 20 62 

27S 42 yekun 
Garnizon eratının ihtiyacına sarfedilmek üzere yukarda mlk

darları yazılı sebze 13 ağustos 936 tarihine müsadif perşembe günü 
saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 19 lira 31 
kuruş muvakat teminatları ile Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (373) 2-363S 

Cinsi 
Fasulya 
Patates 
Patlıcan 

Domateı 

İLAN 
Miktarı 

Kilo 
3400 
6800 
3400 
5936 

Tutarı 

Lira ku. 
340 00 
S44 00 
272 00 
445 20 

1601 20 yekun 
Garnizon eratının ihtiyacı için yukarda mikdarforı yazılı seb

zeler 13 ağustos 936 perşembe günü pazarlıkla satın alınacaktır. İs· 
teklilerin 120 lira 10 kuruşluk muvakkat teminatları ile Ankara le· 
vaznn limirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (374) 2-3636 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
3A TIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 

BlLİT 
936 senesi içinde alınacak Almankliri Erat Binek eğer takımları

nı almaya talip firmaların teklifleriyle birlikte şartname müzekke
resi için ıs Ağustos 936 gününe kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum 
Md. ne müracaat etmeleri. (3S) 2-31S5 

BlLtT 
1 - Harp okulu için beher tanesine biçilen ederi S8 lira olan 

550 tane gardrop kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesini 160 kuruşa almak ve örneğini görmek isti· 

yenler her- gün Ko. na uğramaları. 
3 -· İhalesi 14/ağustos/936 cuma günü sat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 2392 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksilbneye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tincil 

maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını havi teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M.V. satın alma 
Ko.na vermeleri. (164) 2-3325 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 3000 metre matra 

kıhflık kumaşa yüksek fiat istendiğinden tekrar kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanuni S85 liralık ilk teminatla· 
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri 
teklif mektupları ile birlikte ihale günü olan 18-8-936 salı günü sa
at 11 den en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermelt'ri. 

(242) 2--3446 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 270 kuruş olan altmıı bin 

metre kaputluk kuma~ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 
2 - lhalai 1 eylül 936 salı günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 810 kuruşa M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 93j0 luadır. 
5 - Eksiltmey girecekler kanunt ~minat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektupları· 
nı ihale saatından en az bir ıaat evci M.M.V. aatm alma Ko. na ver· 
meleri. (352) 2-3623 

BİLIT 
100 ton ağır benzin ıatın alınmak üzere tiapRlı ıarfla eksiltme· 

ye konulmu~tur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 32500 madır. Şart-

1 ASKERi FABRiKALAR UMLM :'v!L'DURLOCÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU 11.ANLARI 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMHLERl 

Tahmin edilen bedeli (31000) lira olan yukar•da cinsi Y.aı 
malzeme Askeri fabrikalar umum müdilr11ğü satın alma komıs. 
nunca 28/ eylül/936 tarihinde pazartesi gün~ nat lS te kapal~ :.a 
ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) :C:uru9 mukabılıl11 komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) . 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar korııı 
yona vermeleri vekendilerinin de 2490 numaı-aiı kanunun 2 v~ 3 11 

maralt maddelerindeki vesaikle mezkur giın ve saatte kornısy~ 
müracaatları. (287) 2-359 

İLAN 

24/ 26/ 28/ 30 temmuz 936 günlerinde gazetelerle neşredilmi.ş o\ 
muhtelif cins eğeler ve muhtelif cins makkaplar hakkındaki ıla?. 
rın hükmü yoktur. Şartnamelerinde değişiklik vardır. Yeniden ıl 
edilmi~tir. (312) 2-3S91 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü binasının ikmali inşaatı 

Şartnamesinde değişiklik yapılan ve keşif bedeli (10774) lira (50 
kuruş olan yukarda yazılı inşaat askeri fabrikalar umum müdürlil 
ğü satın alma komisyonunca 25 ağustos 936 tarihinde salı günü sa 
at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 27 kuruş muka 
bilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (80 
lira (10) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat X e ıca· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kdnut1~11 

2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte koı:nıs• 
yona müracaatları, (310) 2-3547 

28 TON KENDİ İPİ 

Tahmin edilen bedeli (9800) lira olan yukarda mikdarı ve cirısi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın aııı>a 
komisyonunca 1 eylül 1936 tarihinde salı günü saat 16 da kapalı ~a.rf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verıhf• 
Taliplerin muvakkat teminat olan (73S) lirayı havi teklif mektup!~· 
rını mezkür günde sa;,.t ıs e kadar ko.nisyt>na vermeleri ve ke~dı• 
)erinin de 2490 numaralı Jranunun 2. ve 3. rr..:ıddelerindeki ves.ıı ·il 
mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. (366) 2-3631 .1 

4000 KİLO SARI SABUNLU KÖSELE 
1000 KİLO SARI VAKİTİ 

2SO KİLO ŞAPLI DERi 
250 KİLO SALMASTRALIK ŞAPLI KÖSELE 

1000 KİLO SALMASTRALIK A{.ROMLU KÖSELE 

Tahmin edilen bedeli 15500 lira olan yukarda mikdarı ve cirısi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü satın alına kof 
misyonunca 1 eylü~ 936 tarihinde salı günü saat ıs de kapalı ~a~ 
ile ihale edilecektir. Şartname par.1sız olarak komisyondan vcrıh~f 
Taliplerin muvakkat teminat olan 1162 lira 50 kuru§u havi teklı 
mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar komisyona vennelt'ri "e 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeLerindekı ve· 
saikle mezkur gün ve tıaatte komisyona müracaatları. (308) 2- .36lZ 

MUHTELİF CİNS EGELER: 

Tahmin edilen beddı (11031) lira obn yukarda cinsi ya:ı:ılı 
malzeme Askeri fabtik.t~ar umum müdlr!ü'-ü satın alma kom\syo 
nunca 29 eylül 936 tadhinde salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihil" 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. . 

Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira (33) kuruşu ba'IJ 
tekjif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele• 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(311) 2-3615 

MUHTELİF CİNS MAKKAPLAR: 

Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarda cinsi ya:ı:.ılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Koınıs· 
yonunca 30 eylül 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kom.;iyondan V~f 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi tekli 
mekutplarını mezkur günde saat 14 e kadar komsiyona vermeleri ..,.e 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa; 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (309) 2-361 --------....... --------------------------------------~---..,;-

J. Gn. K. Ankara sabnalına 
komisyonundan: 

Ağustosun on bir ve on ikinci günlerinde satın alınacağı i)arı 
edilen arpa ve odun eksiltmesi geri kaldığı ilan olunur (361) 

2-3605 

İstanbul üniversitesi 
ltek1örlüğündeı1 · 

İstanbul üniversitesi fakültelerinde ıs doçentlik açıktır. tı11; 
tihan 29 eylül 936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak şartlaı.111• 
dolduran isteklilerin açık doçentlikleri ve imtihan şartlarını 0 & 
renmek üzere şimdiden müracaatları. ( 4498) 2- 3628 _,,... 

namesi 16S kuruş karşılğında M. M. \ satın cılma k?m•syon.u1da~ 
alıacaktır. İhalesi 27.8.9J6 pereşmbe s:ıat 15 dedir. İlk ~eınina t 24;

3
• 

lira 50 kuruştur. Eksiltmeye glrecekl"r ın 2490 sayılı kanunun 2 
1 cü maddeierinde istenen bilgiıerile teminat ve teklif mektup!. l 

ihale saatmdan bir saat evl alma Ko. 'vernıelcrı (350) ı-ı~~ 

BİL İT 

1 - 150 ton mazot kapalı .ıarfla eksiltmeye konmuştur. 
6
z 

2 - Hepsinin biçilen ederi 7500 lira ve ilk inanç para ı da 5 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 28.8.936 cuma günü sc:at 11 dedir. ı<ı• 
4 - Şartnamcmizi görmek ü.c:ere herglİıl saat 15 den 16 va 

dar komisyona gelmeleri. d· 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 savıl ıt .. nunun 2. 3. uncu ın:t • 

delerinde istenilen bılgilerile birlikte temınat ve teklif rrır l .-'
11 

!arını kanunun emrettiği mühürlü t ir zarf içınde ihale saatıll ) 
bir saat evel M. M. V. teti satın alma komisyonı na ve .ne.en \.ı.ı> 

2-3622 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 250 kuruş olan altını'I ~ ~ 
metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konu 
tur. 

2 - İhalesi 1 eylül 936 salt günü saat 1 l de }'apıJacaktır. r 
d a ını · 3 - Şartnamesi 750 kuruşa M.M.V. Satın alma Ko. an 

4 - İlk teminat 87SO liradır. kaıw· 
S - Eksiltmeye i;İrecekler kanuni teminat ve 2490 sayıl! eic· 

nun 2 ve 3 üncü mad<lelerinJe ya.nlı be!!:eierı e l • .rlıkte tcklıt ~fl'lll 
tuplarını ihale saatinden en c11. bir saat evel M. M. V. Satın a 
Ko. n~ vf"rml'lc-ri. ("1~1) 



ULUS ~AltA il 

-~1~2~A~~U~ST~O~S~l~936~ÇARŞ!!S~AMB~A~---------:-::::~::;:::;::;~~::~~~--~;--~S~ıih~h:a;t~v~e:-;ı:~ti~·:n:ıa~ıA ..... _,. ............. ~ Kapalı zarf usulüile eksiltme ilam : ı ~ 
Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltn.,e ilanı \ Tunceli Nafıa " Muavenet Veköletinden ·· ı·· ~·· den· d 
Tunceli Nafıa Dır. ek tor j~ann • nı·rektörlügu~ .. n en : Çorum Jeylt ve lıtanbul nihart küçük aıhat memurları mektep 

~ -- lerine alınma prtları tunlardır: 
• ""rdu""ncü 111Duml müfettitli.k aun- Ek .

1 
k 1 n 1 .. (Tunceli Viliyeti Pliimür kuum• l - Ttlrkiye Cumuriyetl tebaasından olmak ve yap 18 den .. a-

k 1.an ı• (Dö d ki ElbU·Plilr 1 - aı tmeye onu a :r t) dır lı •dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanların aıkerlikle ili· 
1 - Eksiltmeye onu 1r·1ometre uzunlutun 1 

• tnp.atı) da yapıl.ak iki bölUklillr askeri kıf}• anpa 
1 

• till k1l1n1mıt olacaktır.), 
taba dahilinde takri~n l02 t

1 
imllit. ve makadam fC*I• Kqif bedeli 28800 liradır. 1 d 2 - Orta mektepten pekiyi v elyl derecede mesun olmak (Orta 

yolunun teaviyei tUrabıye, aına 2 - Bu lte ald ..,.ınameler ve evrak ıun ar ır: mektebi bitirdikten sonra L11e ıınıfiarmda bir veya liri sene fada 
dır. • . bedeli (500 000) liradır. A - Eksiltme prtnameıi ... okumut olanlar tercih edilecektir.), 

Bu itlerin tahmin edalenl ve enak tunlardır. B- llukavele projesi . 1 ı - lateklller dilekçelerini qafıdald nllkalan ile blrllkte l ey-
2 - Bu ite ald prtname ~r C - Nafıa itleri tcraiti umumıyeı • ·n .... •ta dair fenni ••.tft•-e 181 1936 tarihine kadar, Çorum mektebi ı ... ın lıhllat n f,.tlmal Mu· 
A - Eksiltme ~. • eaı D _ T·-'•ei turabiye, tose ve kirgır 1 :r- .-- 11 11 

sı .-..-ı,, avenet Vekiletine, tatanbul Mektebi 1$_!n lttanbul Sıhhat " l~ti· 
B - Mukavelıe rırri ıenel prtname•i dai fenni~ E- Hu~fd prtnam

1
. 

8
.e
1
_11 . f'at cetveli, ıneteraj cetveli mat Muavenet MUdürlUiU vaııtaılylı llelrtep lllclOrlipae ıön-

C - Baymdır ı 'e ve klrJir inpata r F - Ke,. cetve 1• 1 a& eı 1 dereceklerdir: 
D - Teniyei ttırabiye, f09C • fk 
E _ Huauaf prtn•IDI G - ProJe, P 1 

• i t flrtnamesi A - Nilfuı hüviyet cüzdanı ulı, 
P 

_ Silıilei fiat cetveli. . H- J>eylet Demıryolları. ntu 1r bir lira bedeli mullabllinde B - Orta Mektep tehadetnameli aslı, (claba futa okumut olan-

G 
T•._ kum. au. grafığı ___ _...ı ve fenni pnnameyi latlyenler bu prtnamelerı ve"~. 'ı lanı\ tchadetname ile birlikte taball mlddetlerlnl taadik eden res· 

1att::;nı;;' ı.yındrrhk itleri ~enel tlrtnıUUJ;ri .,, evrakı on liri Tunceli Nafıa JIUdUrlüğünden alabıhr I~~ çılnnadığmdan. eksiltme mi ftlilra). 

dal-;e tetkik ve mütalea ve dı~~~Nafıa Veklleti Şoeeler idare- _ ! ~ 2!:~ibi-9Hnddae pey~:k ~~~e~.~ ;S de Elbiıde Tunceli Na- C - MUtehaaıaları tam bir hastane heyetinden, buılllllf ime· 
~ kabilinde An-·- bT ı r -..,...__ _. ·T-- .... fine uygun ve UıtUnde tasdikli fototrafı balunan bir uhhat raporu. 

buçuk lira bedel mu ti N fıa 4airesioden ala 1 ır e · d Eli- fıa J18c16rlllil claireainde yapılacaktır. ıJacalrtır. (Bu rapor hastane battabiblilrleri t1rafmdan adlanarak lltG mü-
ıinden ve Elbis'de Tunce ri~nde puarteai günü aut 

15 
e 4 - Bkailtme kapalı ~rf usuJ.inleı:':rlinln 2160 lira muvakkat htlrlenecek ve latekll tarafından mibtlrll sarf halinde olark ıön· 

S - Eksiltme 2~u'::ıuın binasında yapılacaktır. S - Dalltmeye girebılmek içı I daki veıikalan bais olup p deriJecektlr.), 
sizde Tunceli Nafıa 1 rf uaulile yapılacaktır. ~t tıemlnat vermeli, bundan başkı a.. ı t,ba Muayeneler Ankara. Sına. Jtrsunam. Di~ldr, Ha1dar· 

4 - Eni}tme ka';:e~~lmek için isteklinin ıs.750 Ura ft Haf• termnl ilamdır. . . ihaeft için ehllvet ftSika11 ,... HUmune hastaneleri; letanbul Çocuk hastanesi; lzmlr, Buna. 
5 - EksıltmeYe d -.U Ticaret ()daa ~iti ebll- Hafsa Veklletlnden ıte gıreb .... cıı maddede yaıılı saatten bir Konya, Adana, Smnıun memleket hutaDelerlndı yapılacak" bu· 

teminat vermesi ft bun an . ol .. tefeniatl mlıc--- 6 Teklif mektuplan yubro• ~ '" tiri L-1• -•-ı- 1 L 1 .. 1n b ha • rln L..I ...... ~. ...na t VeklJetinden ıttlhul edilımt ~ )kaDdır. Lt- - Haf JlldUrlitüne ge lerek eawut- .--- muayene o umma~ u ataneıe uu unuu5 .. TUmye • 

et 
--ı1raımı hılis olup ı~!.::': 

1 
ce -·clclecle yuıb llAtteD ~. _.t enelme !radar Tunceli 

18
1DUtabil nde verilecektir. Poeta 1erin Sıhhat '" İltm.I lluannet mldlrllkleriae i1teldiler Masat 

Y ..-- lrtta tan ..,~- - af dab&able r- me lııami.,oaa reilllfine mak~ 3 eli maddede yasılı .. ta lm· mlncaat edeceldercUr. 
ı-TekJlf me .!._.." Tuncell 9'11,etl li 19 ftrnccek• ile ~rilecek mektupların ıulıl~ - 11 ile iyice lrapa .. 1-- D- Çıktıkları mektepten nya inüallf pollsincltn allftllllf htiı· 

_.t eneHae bclar _. -•ııs- makbu• mukabiliDc1e •· • imim " dlf sarfm --- .... ...,. 
rerek eksiltme komisyonu reiw •·;:__ nihavet 3 el maddede, JU111 dar Plmif 0 geciıo-ler kabul edilmes. aUIW lııllıdı. 
ti Posta ile ıönc!erllecelr metrtupuu 'f" mühlr muma ile lyıce ~ _o_ı_muı __ llJ_·_nndrr __ ._Po_ata __ da-ol-ac_ak--.:-;;~--(218)__2-3_s_1_s __ B - 4,5X6 boyunda 6ç tane fototraf. 

r. ~olmalı ve dl! sar m 1 kabul edıle- 4 - ÇOl'Ullldakl Leyll mektebe prmelr iltiyenler ba 'ftailralann-
:E.;:~:_. Jlzımdrr. Po~;~acak gecikme er Nafıa Vekileti Sular Umum =~r~::ktrrıda lrnell yuıb Noterlikten ta8dlkll taahhüt 

r~tanbul Valiliğinden: 
. tunun Erzurum Yillyeti ~ 

Trabzon • Atrı tranaat Y0

000 dm l4+031 inci kilocnetfdİDC 
Erzurum • Kup kı~nm 0t...-tile bu yolun 38 inci == 
dar olan kısımlardaki fOSC E rum Ağn yolunun ......... 
d k" Karabıyık köprUatl ve nu • h lif JDlballe~ 
l~~ren 82+350 inci kilometresine k:Pf k~~:n.::e:dekl Badlcvan 
ki fOSC inpatı ile bu yolu~ 46+832 cı ve 80+071 lnd kilosnetre• 

40 +725 inci kilometreaındeki Upnu ,.._u nonanhk dola· 
ve .. .. ·ı ae in .... •tı ilanlarmaaaa 
sindeki Zars koprulerı e fO r-

yııilc yneiden .eniltın~ye k;n~!~:fu'1~1 bin lira dört kurut 
l) Bu i•lenn \edeh ket 1 :r- • tardır: 
2) Bu işe aid ,artname ve evrakı fenfıye fUft C bayındırlık itleri 
A.) Eksiltme prtnameai B mukave ename;. tahlili flat "Jretlf 

genel prtnameai, E huaual " fenni ~ mesafe c:edYelL 
hülasa ceclftlleri" IC* ••kum;:. fermlyeyi 775 bnll We1 

latekliler ba ~l:rl :.dBrJtl~ aJablllrler. Ve t_. 
mukabilinde ErN~ ::d:lerine ,anderllen nu.balan ela 

0~ 
bul ve Ankara a ıa ti 
bilirler. 8. 

936 
cuma aUntl uat 16 ela Erzurum Vlllye 

3) Eksiltme 21. 
Nafıa daireıinde yapılacaktır. 1ü •1 olacaktn'· 

4) Eksiltme kapalı sarf uıu 1 ~ e 9000 liralık teminat veril!Deli 
5 _ Elrsiltmeye girebilmek ~ h iz olup ıöstermeıı la• 

d ba•ka ticaret odası vasıkasmı a 
ye~M ~ ~ 
ınmdır. -·lr.r•da s tıncU maddede yuıb au~riUe-

6) Teklif ınektublan :r-;.ıuyett Haf• mildllrl8poe si rDecek
saat evveline kadar Brsurum 1 ma)rbas mubblHade ve 

k ksiJtrne komisyonu reislil ne 'hayet Uçtıncü ınaddede yası• 
~fr ;osta ile gönderilen mektuplarm..;ı;ın mühür mumu Ue iyi~e lıa• 
b ~aate kadar gelmiş ~11111;0::.:' olacak gecikmeler kabu~I;'~ 
atılmış otmaıı lbım ır. 1 in tateklilerin resmi pat . 

P 7) EkıiJtmeye girebilmek Ç t fı"L-n Nafıa 9 ekilettnden limatnameye ev ... bDalan 11-
aayıh nüshasında çıkan ~t ehliyet veslbllll• bal• o 
iıtibaal edilmit yol mit 2-3441 
snndır. (103) • 

Ak~ray Belediye 
Riyasetinden: 

Yollar )lamlllUM unilln ft tutna-
2290 numaralı Belediye Ypı ın ball buU lwita ,,. mO~bel 

me•i mucibince ~~l~l:~:O tarih ve U95 n~ ..... ~~edıye• 
ah" " ın- .,. ~anın WP&atl " pllnınm as ..aaelra• ibakleleri . . itlllanD bir ., mlcl• 

ler müzayede ve ölrelinde ze.,H31 taribıacleD aeledl=-'· lmita 
apiıdÜi fArllar _n.-'---ll WUedil&D ·7- ı-1.. .. 
detl• bpah sarf aauliyle. ~'";t;edilinclen kırk bet sBn -

natakbel pllnrna tahp su ur 
-.e !il --"- clall .. t OD 
uzatıldı. 3_,_936 tarihi.ne .a.adif peqoo--tUafmc1an icra l - Münaka:Sası BeletliJe c1airninde -:::=kUflerlnl Akaa
alt~da A~aartY 1i ler mezlrGr pn ve uate . bulunacaklardır. 
edıtecelğıdn.den :...:anlığına venniş veya lgön:C:'ı!tuplar kabul edil· 
ray Be e ıye verilecek veya ge ece 
Mezkitr saatten sonra 

miyecek~\rfler ... fıdatri vesikaları ih;va ~~~::::·teminatı mu• 
2A- .; k:if edilen bedelin o/o 1,5 yiUd e ı!:.ıl!e kabul edilen esham 

- e . . bu ınikdardan ev s b e a tevlet· 
nkkate akçesının veya d . belediye vezne aıak w: uv 

h Wtı yatırdığına aır 
•;>;:~:e.;:r bir banka mektubu. ikinci maddesi mucibince Nafıa Ve· 
ç 2290 numaralı kanunun . sureti muaaddakası. 
kae~i;den musaddak ~htiaa• ;.esı~SJ da~~elediyelerden yeyı mU· 

C Bu gibi itlen yaptı arı "brazı 
easf'selerden aldıkları kağıt varsa ıaınesini Aksaray, Ankara, fstan· 

3 _ Talipler .iş mün~ka~~kl:C:dan aJabilecekleı:1 Jibl fn~c:;!: 
bul, tmıir Beledıye ~aş an ra Belediyeıinden bılibe e g 
ları halinde adreslerıne Aksa 18 blk ve ailin~den trl 
rilecektir. . kt ]arını her tUr k mil• 

4 Talipler tekhf me up . 'htiva eden bir sarfa oyup d i 
olarakimza ve kendi ad!aeler~n~; yazılı vesikalarla birlikte er 
hürledikten sonra ikincı ınad e "bince tevdi edilecektir. 
bir zarfa koy~p bir:c

1
i ~;~d.::~~~nce icra edılece~n~.mı:~: 

S - Kati ıbale eble ı'hate oıummıından dolayı r •-
hi he h · trir aebe e 

t r angı ktır 'h t on bet ıUn 
dia;~~Ja ~~~~:~~~~tenin te~lig~;: ;:;::: ~;fy~sinin y~tır.1 
sarfında% ıs yilzd~ .on ~!n:~ik ettirınele mecburdur. A~ı:!; 
mağa ve muk veleyı unı •• at kaydedilir. Ve nbamnamt 
dirde teminatı muvakkatesı ır . tasdiki için 
tatbik olunur. . e mukaveıenamenın Unsa ve 

7 - Münak~s~nı?, ıcra rde aittir. eahai aat• 
bilcumle masarıf ı ın~teahh dacak Aksaray auba11nın me üGıı ve 

8 - Harita ve planı yap 1 p buqdan 111?0" belrtan ~- _. 
h. . . "300" hektar o u __ .__. Jçlo otus lira--~· 
ıvesa ta rı en 0 ddedilerelc as-- ~ı.-: .. e4ilmituı 

130 hekt~~ı ga ri "!es~ ~o ~i le ''6140" lira bedel gJlll&&U ı-ssıl • 
nıeskurı açın ıe ız bra ıtıba Y (4383) 

• 

Müdürlüğönd~n : Taahhüt senedi örneği 
tl azarteli ıünü aut 15 de An· 

17/Atuatoa/136 tarihine ras ıyan p umum MtldllrlU&U odalmda 
lrarada Nafıa Veklleti binasında ~;!)ura (6) kurut kqif bedelll 
au ekailtme komisyonunda ( 138· da yapılacak dokus adet be-

d 'alih eliyatı sabasın . . Jttlçilkmen ern • anı rf ulü ile ekaaltmıye lronulmuttur. 
tıonarme kCSprtl ln~atı kapalı sa ~t projeleriyle buna milteferrl 

Mukavele projeıı, prtname ve bedel mukabilinde Sular Umum 
diler evrak (6) lira. (93) ~urut 
)IUdilrliliünden venlecelıtir. 

1 
(93) kuruttur. tıtektilerin teklif 

Muvakkat teminat (8179) 1 ra da yasılı vesikalarla beı-aber Re.· 
mektuplarını ve 2490 aayıh kan~ ve 3295 ayılı nUshaamda lntipr 
mi gazetenin 7/Mayıa/936 !a? Vekiletten aldıktan müteahhit· 
etmit olan taJimatftlllle m~cı~ı~~ahk betonarme k6prU yapımı ol· 
lik 9 Caikaaiyle en ... ıı el~ı bı~ 1 Reialiiinden aldıkluı -.eaikayı 
duldannl dair Soae ve ~op.ru Oer t (14) de kadar Nafıa Vek&letl 
17/A~ ~esBıas~~~nh::.ı~a venneleri lbmırıh. 
811 eWJtme ayonu ''"' ı :: 

Kapalı zarf usulü ile eksil~e i!.~ : 
Tunceli Nafıa Direktorlugunden : 

- Ekliltmeye konulan iş: Tunceli vil~yeti (PlUr) Ovacık ka· 
1 d ıacak Ud bölüklük askert kıtla ınşaau. 

saım a yapı 
Ketif bedeli 29300 liradır. 
2 _ Bu işe aid şartnamel~r ve evrak •unlardır. 
A _ Ebiltme prtnamesı 
8 _ Kuka.eh projen 
c Nafıa itleri şeraiti umumlyeli D::. Tesviyei türabiye, fOBe ve ktrgir lnpata dair fenni prtna· 

me. 
E - Huıuıi prtname 1i 
p _ Xetif cetveli, ailıilei fiat cetveli. meterat cetn 
Q - Proje, ırafik 
H Devlet Demiryolları Fenni prtnameli 
t ti- 1 b .... rtnameleri ve evrakı bir lira bedeli mubblllncte 
ı yen er us-

Tunceli Nafıa MUdUrlüiUJlden alabilirler. 
3 _ Ekalltme 22.8.936 tarihinden cumarteli &Un6 aut 11 de Ell-

slsdı Tunceli Nafıa Jlildilrllttl dairesinde ytpılacaktır. 
4 _ Eksiltme kapalı sarf uaulO ile yapılacaktır. 
5.:.. Ekliltmeye cirebllmek için iıteklinin 2197.5 lira muvakkat 

teminat vermeli, bundan ı..ka apfıdaki veaikaları haiz olup ıh
termeal lbımdır. 

Nafıa Vekiletinden ite prebibnell için ehliyet velibıı alımcalr 
6 - Teklif mektuplan yukarda S Nil maclcltde yaah saatten bir 

_.t eneline kadar Tunceli Nafı~ llBcltlrllltl dairesine ptlrllerek 
eksiltme komlayODu reialilfae -kbua mukablllndl nrllecütir· 
Poata ile at>nderilecek ..ırtupların nihayet 1 wtı maddede p.nb 
_.te lradar ıelmit olmam " dq •rfın mlhlr mumu ile lJlce • 
patılmıt olmall Jbımchr. 

Poltada ollcÜ pcilDeler bln&l edilmu. (2IO) lı-MIS 

Yozgat Valiliğinden : 
1 _Yerköy. Yozpt yolu lserindt yapılacak tmnlrat kapalı sarf 

uaulile ebiltmeye konulmut olup kqif bedeli (16319) lira (28) ku· 
ru§tur. 

2 _Bu ite ait prtname ft evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesl 
B _ Mukavele projesi 
c _ Baymdırlık işleri genel t•rtnamesi 
D _ Teaviyei turabiye 101e ve lrlrgir inşaata alt feMI tartname. 
E _ Ocak ve yolun vuıyetini gösterir grafik 
F - Tahlili fiat ve riy' 
J _ Keıif ve kqif hUllaa11 
H - Huıual ,.nname 
Bu evrak Ankara ve Yo lt Nafıa Müdürlüklerinde beuelıiı o-

larak görülebilir. 
3 - Eksiltme 17-8-936 puartesi bünü aaat 14 de Villyet Enctl· 

men odaımda kapalı sarf uaulllı yapılacaktır. 
4 - Elralltml)'• prebilmek için% 7,S beaabile (1223) Ura (96) 

kurut muVfklrat teminat nrllmeıi Baymdırlık Bakanhğınm ehil· 
yetini hah bulunması Ticaret od11ıncla ayıtlı bulundutuna dair 
nlika ibran tarttn'· 

s - Teklif mektuplan S lnc6 maddedeki saatten bir aut eneli· 
ne kadar EncUmen oclaamda ebiltme komisyonu reislilioe makbus 
mukabilinde verilecektir. Villyet EncUmenl namına ı&ıderilecek 
teklif mektuplan muayyen -te !radar ıelmlt olmau ve dlf sarfla. 
rm milhlr mumu lle kapatılmıt olma11 icap eder. Postada o1all ... 
clkmeler kabul edilmez. (216) 2-1425 

Kiralık odalar 
Piyaaammn merkezi bir yeri olan Anafartalar caddesinde n

vılce Baymdırlık b&kanhiınrn bulundulu Ml)'Uk binada bol siya• 
lı ve kaloriferli odalar kiraya •erllecektfr. 

Doktor muayebannl. Avukat '" dlccar yuabanell olmala 
~k eherifll bulunan bu odaluı cerme11: '" tutmak arn edenlerin 
&annek i~ln me&kOr apartman lralnıodabae kira tutlan lsla de 
Vellbl Kot ticaretbanellne mtlrlcutluı rica '1mapr. 1-39 

Telefon: 3061 

Çorumdaki IAytt Jr8sllk 11hbat meaıurları mektebnle almarak 
tahıil edip mezun lodulmnda, Sıhhat w lçitmal lluannet Vekale
tinin tayin edecell vuifede bet yal himıet etmeli '" bu hlımeti 
bbul etmedifim veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve aıhht sebebler dııında Mektepten daimi olarak çıka· 
rıldılım takdirde benim için urf edilmif olan parayı taııaamen ade· 
meli w bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecek para için 
ademek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren " 9 fala yüru· 
tillmeaini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgih adresi 
Yukarda adreı ve hüviyeti yaıılr olan ••.... ın bu taahhütna

me mucibince faiıile birlikte ödemek mecburiyetinde bulundugu 
Jler den ydı için iki yüz lira olmak üzere bUtün tlhail müddeti için 
ceman 400 liraya kadar parayı borçlu • • • • • • ile birlikte müte· 
11lail kefil ve müıterek mUteaelall borçlu ııfatile 8deyecellm. 

Kefilin adreal 
(111) 1--.1553 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden : 

• 
Bu yal 1atanbulcla Leylt Ebe Talebe Yurduna girmek iıtiyenle

rin kabul prt)an tunlardır: 
l - YafJ 20 den aplr 30 dan yukarı olmıyacak; Orta mektepten 

pekiyi ve iyi derecede memn bulunıcak, gerek tahılllnl, gerek ile
ride mecburi hizmetini yapmağa engel bir haatalriı ve arızuı bu· 
lunmıyacaktır. 

2 - 1ıteklilerin dilekçelerini 15 eylfll 1936 tarihine kadar Sıh· 
bat ve İçtimai Muavenet Veldletine göndermeleri lbımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte apiıcia yuılı veaikallrı ı~nderecelderdir 
A - Nüfuı hüviyet cllsdanının ulr, 
B - llemn bulunduğu mektep tehadetnamealnin aılr, 
C - HUmühal sahibi oldufunu n biç 19lenmeml1 bulundulunu 

s&teren mahallt bUlrilmetçe tasdik edilmit ilmühaber, 
D - 4,SX6 boyunda Oç tane fotolraf, 
E - llUtehauııları tam haıtane heyetinden, baulmıı ömeiine 

unun ve Uıtilnde tasdikli fotolraf buJUIWl bir llbhat raporu. (Bu 
npor hutane baftabiplikteri tarafmdan sarfianarak OıtU mWıUrle· 
aecektir). 

llaayene yapacak hastaneler Ankara. SJYu, Brsunam, Dlyarbe
lrlr, Haydarpap nllmune haataneleri. btanbul Çocuk hastane~ Is· 
mir, Buna, Konya. Adana. Sunsun memleket baataneleridlr. latck
Werln hastanenin balunduia yerlerdeki aabbat •e içtimai munenet 
lllildilrlUklerine blzsat mGracaat etmeleri llum4ır. 

P - Ömeii qatıda "9terilen noterlikçe tudik e4ilmit bir ta· 
ühllt tenedi. 

Taahhüt senedi örneği 
Leyi! Ebe Talebe Yurduna kabul edil..-ek latanbal Ebe Mekte

binde okuyup mektepten çıktı)rtan aonn Sıhhat'" içtimai Muave
net Vekaletinin g8atereceil yerde, iç yıl müddetle hiamet edeceii· 
mi• bu hizmeti tamamen yapmaclıiım veya tabail mumda aıhht 
sebebler dı,mda yurttan çıkarıldığım yahut yurdu terkeyledilim 
takdirde kendim için hükümetçe yapılan mauanan tamamen ade· 
meği ve bu taahhüt senedi mucibince bepden istenilecek paralar için 
8demek mecburiyetinde olduğum tarihwn itibaren " 9 falı: yüru· 
tütmesini kabul ve taahhüt ederim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yuılı olan . . . • . m bu taahhiıtna• 

me mucibince faiıile birlikte 8demek DMCburiyetlnde bulunduiu 
her dera yılı için 200 lira olmak üzere bltiln talıall mllddeti için ce· 
man 400 liraya kadar parayı borçlu • • • • • • ile birlikte mUteael· 
lll kefil n müfterek mUteaelsil borçlu 11fatile ödiyeceğim. 

Kefilin adresi 
(318) 2--.3553 

ZiRAAT VEKALETi 
Sabnalına Komisyonundan : 

Etlikte baytar merkez aerom binaamm tadil ve illvei in9uts 1'a· 
palı sarf Ul\llile eblltmeye konulmuttur. 

Ketif bedeli (19611) Ura 32 lruruıtur. lhaleıl 17 /S/936 puartell 
aGntı uat 15 de umumi ft huıust prtname ile ketif varakuı i>edel• 
llsdir. Pllnmı görmek ft mahallen tetkikat yapmak n futa lsahat 
almak iltlyen talipler her ıtın için laboratuvarlar mlldllriyedne 
atıracaat edebilirler. 

lluYalrkat teminatı (1470) lira 85 kurut olup banka mektubu ve• 
J8 vune makbusu ft kanunun tayin ettiği veslkalarile tekllOerinın 
ilaaleden bir uat enellne adar vekilet utınalma komisyon reiıll· 
llae nrmeleri w ihale uatmda komisyonda huır bulunmaları: 

(91) 2--3114 
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2-3597 

KİRALIK 

Möbleli ve möblesiz 
E\ 

Yenişehir Onovluk sokak 12 
numaralı hahçeli güzel iki katlı 
bir ev kiralıktır. 5 odası, 1 holü, 
banyosu, telefonu, havagazı ve e
le'!<tiri~i vardır. 

Möbleli ve möblesiz ehven ki
raya verilecektir. Telefon 1138 

Bir bayan aranıyor 
Ankaıa Sahibinin sesi gramo

fon servisiııde çalışacaktır. 18-
25 yaşındaki Bayanların her gün 
saat 12 - 13 arasında Sahibinin se 
sine müracaatları 2 -3609 

Sehir Bahcesi Sineması , » 

ÇANAKIULE 
Montrö zaferinden e\·cl ve sonra 

türkçe sözlü hadisat filmi 

1 
AYRICA: Buhran bitti Hüyiik operet 

Alhcrt Prejean 1 
--~-~--------~r-----ZlR.AA T VEKAI4ET1 
Satınalına Komisyonundan ~ 

1 - Kapalı zarf usulü ile 100 kilo sülfat dö istiriknin satın alı
nacaktır. 

2 - Muhamemn bedeli 4950 lira, teminat 372 liradır. 
3 - Eksiltme 16 /ey.ül/1936 da saat 15 de vekalet binasında ya-

pılacaktır. • 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti &atın alma kon:ı.syo

nundan, İstanbulda ziraat müdürlüğünden parasız olarak verılır. 
5 - İsteklerin teklif mektuplarını teminatlarile .birlik~e m~ay

yen günde 2490 ..ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde. zıkredılen 
vesikalarla eksiltme saatmdan bir saat önceye kadar komısyona ver-

meleri. (118) 2-3286 

iLAN ŞARTLARI ~ ~ 
Beher Beher ~ı ~ 

Sayıfa Sant:mi Sayıfa Santimi 
1 ----- - ~ 

2 300 3 200 1 

4 150 5 100 1 
6 80 7 40 1 

f! 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni • ~ 
çıkan kitaplara aid Ublardan K R E M B A L S A M 1 N : 
% ıs tenzilat yapılır. ~ ~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
maktu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, ev- Kumral, Sarışın. Esmer her tene tevafuk eden yeg~ne ~ıbhi i 
lenme vefat ve katı allka ~ kremlerdir. Cildi besler.' ~il. Leke ve si~ilceleri ~a~ılen ızale ~ 
ilAnla;mdan maktuan be! lira eder. Yarım asırdanberı kıbar mahfellerın takdır ıle kullan- ~ 
alınır. dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

ABONE ŞARTLARI 1 ~KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~ 
M" dd Dahilde Hariçte ~ l - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 

u et 2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli f. 

17 Lira 30 3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli lı 
Seneliği 4 _ Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. le; 
~ :;:::: ~ :: 

1
: : ~ ~ lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 

Posta ücr · ti gönderilmiyen Beyoğlu - İstanbul 
meı.tublara cevab verilmez. ~ ""',.,..,.,,,.,,..,..,..,r..,.,,,.,""',...""ıor""',..""',.,""' ,., ""' ,.,""' ...,,.,,,,,,. ... ""',..~~. ..,,... 

,.. .. ,.. .~~ 

Memur aranıyor 
Muhtelif büro işleri ile meş

gul olmak üzere genç bir me· 
mura ihtıvaç vardır. Pos•a ku· 
tusu 101 c müracaat. 

2-3618 

ZAYİ 

İstanbul Vilayeti 
nafıa müdürlüfründen · 

L_; 

• 

• 
• 

..... 
Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakmız iç'n 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairelet• 

Haydarpaşa lisesi öğretmen 
okulu kısmından 3.1.936 tarihin· 
de ikincı defa almış olduğum 
kayıt s~retini zayi ettim. Yeni· 
sini al.ıc'lt;ımdan eskisinin hük
mü yı:ıktı ı. 

20·8·936 perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle iha
lesi tekarrür eden 10058.03 lira keşif bedelli gümrük muhafaza ör
güdü için Hasköyde yaptırılacak anbar ve büro inşaatiyle yine 
ayni idarenin 26-8-936 çarşamba günü saat on beşte kapalı zarf u
sutiyle ihalesi tekarrür eden 17988.39 lira keşif bedelli atö.yc in
şaatmrn görülen lüzum üzerine evvelce yapılan ilanlar iptal edi
lerek bu kerre her iki inşaatın tevhit edilerek mecmuu keşif bedeli 
olan 28046.42 lira üzerinde yeniden kapalı zarf usuliyle 31-8-936 
pazartesi günü saat on beşte İstanbul vilayet nafıa miidürlügü ek
siltme komisyonu odasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

R+ffTıtıtıtfTLTfiLf+yfffyfyLTfTfTJ.flffyO§ı:r1T1x1T1x1xIP:xJ:r1T1,:txJ 
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Ali oğıu ı.ı .. san 1 arık 
2-364J. 

ZAYİ 

.,.:ıçeKa .. ~ı askerlik şubesin
den alıp Kayseri şubesine ~ay· 
dettirdiğim terhis tezkeremı za-
yi ettim. . 

Yenisini alacagımdan eskı-
sinin hükmü yoktur. 

Kayserinin Camicedit ma
hallesinden Hacı Köse o
ğullarından Abdullah oğ· 
lu Enver 323 

2-3648 

ZAYİ 

Kayseri askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi kay
bettim. 

Yenisini alacağımdan eski-
sinin hükmü yoktur. 

Kayseri vilayetinin Develi 
kazası Fenese mahallesin
den Deveci oğlu Mustafa 

317 
2-3649 

Kiralık 

Oda aranıyor 
Alman bir genç karı koca mo

bilyeli bir oda arıyorlar. Ulus
da (ODA~ rumuzuna müracaat. 

2-3650 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarwda 
Ulus Basımevindt basılmıştır. 

A. - Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fen
ni şartnameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri dı er ev
rak İstanbul nafıa dairesinde "140" kuruş mt•k bilin-t 'erile
cektir. 

B. - Muvakkat teminat 2104 liradır. 
D. - İsteklilerin en az 20000 liralık bu işe b nzeı iş yaptıgı

na dair Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi teklif mektuplarını 28.8.936 cuma günü sa
at on dörde kadar İstanbul vilayeti Nafıa dairesinde eksiltme ko 
misyonuna vermeleri. (4462) 2-36-01 

----
Tür ki ve Cumhuriyet 

l\Ierkez Bank~asından : 
Bankamızın Mersin şubesi için Mersinde satın alınmış olan ar

sa üzerinde yaptırılacak şube binasının inşasını banka muvafık gö
receği teklif sahibine lhalede muhtar olmak üzere münakasaya 
koymuttur. 

Evvel~ ilan edilmiş olduğu veçhile münaka!:aya girmek istiyen
lerin Ankarada umum müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Samsun ve 
Mersin şubelerimize müracaatla lazım gelen izahat ve evrakla pliin
ları alarak teklif mektuplarını 20/ağustos/936 tarihine kadar umum 
müdürlüğümüze göndermelerini dileriz. 2-3587 

Ankara sehri İmar • 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara mezarlığı iç istinad du

varlarının inşası, keşif bedeli 132656 lira 25 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e. Hususi ve fenni aşrtname 
f. Keşif cetveli 
g. Proje 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde An
kara İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28. Ağustos. 936 cuma günü aaat 17 de Ankara 

İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa İ§leri şeraiti u
mumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafıa mü
dürlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Ankara İmar müdürlüğüne getiriler::k ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinile verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüncü maddede yazılı ea
ate kadar gelmiş olmaH ~e dıı zarfın mühür mumu ile iyice yapıı· 
tmlmıı olması lazımdır. Postada olacak teabhür kabul edilmez. 

(342) 2~3611 

• 
ın ı 

sili 
kimya nıühe disliği talı· 
icin Almanyaya talebe 

g-ünderilecektir. 

Türkiye şeker f ahrikalar 
A. Ş. indeı: : 

Fabrikaınızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet zarfında lisan ve fen dersleri, 
icin lüzumlu olan hazırlıkların ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çahşına~
~üsait 2-3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği tahsili için Almanyaya göndefl 
lecektir. b"r 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanya'ya gönderilmede fabrikada ı 
senelik stajda muvaffak olanlar intihap edilecek~ir. . . . .. . ~ ı;er 

İsteklilerin ı eyliil 1936 ya kadar aşağıdaki vesıkaları Eskışehır de Turkı;e -.ıe 
Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sıhhat raporu 
3 - Mektep şehadetnamesi musaddak suretı. 
4 - Olgunluk notları ., ,, 
5 - 9 X 12 eb'admda üç boy fotoğrafı. 

(284) 

YENİ SİNEMA 
BU GECE 

BÜYÜK ALMANCA OPERETi 
KASTA DIVA 
Martha Eggerth 

GÜNDÜZ iKi FiLM BiRDEN 
2 - KIRIK HA YATLAR 1 - K A S T A D İ V A. 

GECELER! YALNIZ BiR FiLM GÖSTERİLiR 


