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Hitlere iki cevap daha verildi 
Mareşal V oroşilof dedi ki. 

Düsman Rus. toprağı
na adım bile atamaz! 

•• Leon Blum da soz aldı: 
Fransa düşman karşı
sında tek bir kütledir 

Hitlerin iktısat diktatörü' Dok
tor Şaht ise sulhtan, Almanya: 
nın sulhseverliğinden bahsettı 

Londra 17 (Radyo - Tan) - Bugün Avrupanın üç 
mühim şahıiyeti harp ve sulh meselelerini bir kere daha 
mevzuu bahsettiler. Bu üç §ahıiyet, Almanya Devlet 
bankası reiıi ve Almanyanm Finans diktatörü. aa!ılan 
Doktor Şaht, Sovyet Rusya Milli ~üdafaa Komıserı Ma
rqal Voroşilof ve Fransa Başvekilı Leon Blu_mdur. 

Doktor Şaht, milletlerin ancak sulh. sayesıı;de refaha 
kavuşacaklarını anlatarak, sulh bağlarıle ba~lanmala:ı 
V'- sulh zihniyetile biribirlerine yaklaşmaları lazım geldı-

Kızılordu ba.,kumandanı Mareşal 

Voroşilof Yoldaş ise bugün Kiye1te 
\·erdiği bir nutukta ,bir harp \'ttku 

bulduğu takdirde bu harbin mutla
ka yabancı t.oprağmda olacağım ve 
düı;manm muhakkak kendi toprağın
da knha edilere.k yere serileceğini 
söylemiş Ye ~unu ilih·e etmiştir: 

" - Bugünkü harp vasıta ve silah 
lan o kadar mllthiştir ki düşmanın 
Rus toprağına sokulmasına imkan 
yoktur. Ukranya ile Kiyef ise gayri
kabili teshir yurt parçalarıdır. 

Fransız Başvekili M. Blum ise, bu
gün Pariste söylediği nutukta, Fran· 
sanın sulhU şiddetle istediğini anlat
mış ve: "Sulh umumi olmalıdır. 
Çünkü harp çıktığı zaman o da umu
mi olur." demiş. Daha sonra sulhün 
taksim edilemez bir bütün olduğunu 
izah etmiş ve Fransızlar arasında 

milli vahdetin sağlam olduğunu söy
liyerek sözüne şu şekilde devam et. 
miştir: 

"- Ftansada düşünceleri biribiri
ne uygun olmıyan, biribirile münaka
şa eden fırkalar bulunabilir. Fakat 
vatan meselesi mevzuubahs olduğu 

zaman bütün Fransızlar birdir ve bir 
tek kütle teşkil ederler." 

Bitlerin 3on nutuklarına dUn anır .M. Blum daha sonra Her Bitlerin 
bir nutukla cevap ooren li'ramnz B<ı§ demokrasilere karşı hUcwnlanna işa-
"ekili ve So3yali3t lideri Leon Blum (Arkası 7 incide) 

İstanbul Elektrik şirketi 
satın alınacak 

Fakat bu düşünce, yapılmakta olan tah: 
kikabn neticesine bağlıdır 

Küçük itilaf 
ve İtalya 

karşı karşıya 
ct:w&turya ve Macaristan Hari 
=iye Ve1·."illcri §tı günlerde buraya 
r,clecekler, Italya Hariciye Veküı
e birlikte 8iyasi bir toplantı ya -
pacaklardrr. Bu toplantıda Kü -
'ük itilaf devletlerinin takındıküı
-ı vaziyet g~,.Ulecektir. lta!l/(l 
gazeteleri, Küçük itilafın ilk te -
'ekkül günündenberi ltalyaya , 
A. ~tunJa ve M acaristana kar§' 
iil§ma.nca bir tavır takınmt§ bu-
1unduğu ve bu tavrını bugün de 
mııhafaza ettiği mütaleasını ileri 
türüyorlar. 

Filistinde yeni' 
harekat 

Nafia Vekfllctinin İstanbul Elek- ile alakadar bulunuyor ki, bu, şi e
lrik Şirketini devlet namına satın - tin halktan, yani abonelerden fazla 
t.lınak tasavvurları etrafındaki ha • para alınış olduğu merkezindedir. 
berter inkişaf etmektedir. Veltalet Bu fazla alınan paranın muhtelif şe -
9itndiki halde Elektrik Şirketi hesap· killere mUracaat edilerek tahsil o · 
larını husust bir heyet marifetile tet- lunduğu da ihbarnamede izah edil 
kik ettirmektedir. Bu tetkiki icap mektedir. Şimdiye kadar tahkik he· 
tttiren sebep, bir .zat tarafından şir- yeti iki mesele Uzerinde ehemmıyet
lı:etin muamelatı hakkında yapılan le durmuş, bazı pUrUzler tesbit et -

ihbardır. Nafia Veki.letinin teftiş mi§tir. Bize verilen malftınata gore, tngiltere hUkftıneti Filistin mese -
heyeti reisi Şefigın-· reisligı·· altında · heyetin tahkıkatı mUspet netice ve - lesini kat'i surette balletmeğe karar 
~hşan bu heyet, vekfllete yapiları ih- recek olursa Nafia Vekaleti Elektrik ve Arzı mev'uda on bin k. iailik yeni 
arda öne sUrlllen maddelerden bir- ':ı 
~Çının tetkik ve aragtırmasını bitir- Şirketini satınalmak hususunda kat'i bir ordu gönderdi. Londradan gelen 
~~tir. Yapılan ihbar, yolsuz ve ni- karar verecektir. Tahkikat henüz yeni haberlere göre, yakında Filistin 
-uısız olduğu öne sürülen bazı işfor devam safhasındadır. de yeni harekat ba§bY.acaktır. 

r .. H "'\ Alman devlet reısı er 

• 

Hitler Nürembergde se. 
ri nutuklarını söylerken 
Sovyetlerin beyaz Rus
ya ordusu da Okranya
da bir harp manevrası 

yapıyordu. Bize hususi 
gelen şu resimde Kızıl
ordu başkumandanı ile 
bu manevraları tetkik e
den Fransız ve Çek ge
neralleri görülüyor. 

Milletler Cemi ·eti kon-
~ 

seyi bugün bir defa 
daha içtima ediyor 

il Fransa ve İngiltere 
kuvvetli birer 

heyet gönderiyor 
Habeş murahhcısları bu 
seferki toplantıya kabul 

edilmiyecek 
Londra, 17 (Radyo - Tan) - Millet

ler Cemiyeti Konseyi yarın (bugün) top
lanacak, ve ilk defa olarak içtimaım Mil
letler Cemiyeti sarayında yapacaktır. 
Konseyin ruznamesi hayli dolgun ol -
makla beraber en bellibaşlı meseleler 
Danzig ile Lokarnodur. Lehistan devleti 
Danzig hadiseleri dolayısile bir rapor ha
zırlamış bulunuyor. 

Mektep çocuklarına 
eroin satan bir adam! 

1 

Yeni bir Lokarno hazırlanması 

ise Beşlerin içtimama bağlıdır. 
Bunlar henüz toplanmadıkları için 

l konsey de bu meseleyi müzakere cde
miyecektir. Konsey içtimaında in -
giltereyi Lord Kronborn temsil ede
cektir. Mfüetler lemiyeti Asamblesi 
(fle1Mt 9Dtolldyeet) i9e ,_l'te81 fli• 
nü toplanacaktır. Gerek Ingiltere, 
gerek Fransa asamble içtimama kuv
vetli bir murahhas heyeti ile işti ~k 

CÜRMÜ MEŞHUT YAPILDI 
• 

Üniversiteli gençler bu herifi yaka
sından tutup polise verdiler 

etmektedir. lngiltereyi Hariciye Na-
zırı Mister Edenden başka Lord Ha
lüaks, Mister Malkolm, Makdonald, 
Mister Morrison temsil ediyor ve 
bunlara birçok mütehassıslar yar ~ 
dımda bulunuyor. Fransa da Asam
ble içtimama hariciye nazırı Delbosu 
ve devlet nazın Pol Bonkurla bera • 
ber dört nazır göndermektedir. Na .. 
zır Bastid ile ayan meclisi ha~cjye 
encümeni reısı Hanri Beranya 
de Habeş murahhasları asamble ic • 

Memleket çocuklanm, mektep talebuini -bilerek ueya bü
miyerek- zehirliyen bir eroin kaçakçuını dün a/qam bizzat 
mektep talebeleri, üniversiteli gençler cürmü mqhut halin
de yakaladdar, poliıe talim ettiler. HôJiıe bir cürmü meflaut 
feklinde olmakla beraber bizzat üniversiteli ~ençler tarafın. 
dan bariz bir laaacuiyetle · meydana çıkarılmıftır. Bu içtimai 
fa~ayı fU ıütunlarcla siz okuyuculara okutalım: (Arkası 7 incide) 
Çarşıkapıda kunduracılık yapan r= 

Kizmı adında bir delikanlı vardır.! r------------------------...._,,_ 
İddialara göre bu adam eroin kaçak- B • • • • k 
çılığı yapmakta, bazı gençleri ken - uyu 
disine müşteri olarak alıştırmış bu -
lundurmaktadrr. Kazım bu delikan
lılara gizli eroin satmaktadır. İşte 
bu gençlerin arkadaşlarından bazı 
Üniversite talebeleri Ki.mnm kendi 
arkadaşlarına beyaz zehir sattığım 
öğrenmişler, dün akşam bir tertip 
hazırlayarak bu içtimai faciaya göz
leriyle şahit olmuşlardır. Genç Üni
versiteliler .kunduracı Kazımın ero
in sattığını görünce derhal polise 
haber vermişler ve bu zehirci herifi 
cürmümeşhut halinde yakalatmış • ı 
lardrr. Bu sırada oradan geçmekte 
olan İstanbul C. müddeiumumisi 
Hikmet de hadiseyi görmüş ve el -

Röportajlara 
bugün başladık 

koymuştur. 

Biraz sonra da kunduracı Kiı..zım 
yakalanarak tahkikat icrasına baş

lanmıştır. Bu adamın aldattığı genç· 
Jer de polis tarafından bulunarak 

r An hidiseıerin ve hayatın içine ıirmek, herşeyi yerinden, içinden 

takip ederek olduğu ıibi bildirmek istiyor. Ve "TAN" bu mak
satla muharrirlerini her tarafa gönderdi; yerinde tetkikler yap
tırdı ve çok zenıin bir röportaj serisi hazırladı. 

• • • 
Yugoslavya röporta.Vfrt 

Yazan: Alamet Emin Yalman 
[Tan Başmuharrlti] 

O n beş gündenberi Yugoslavyada dolaşan, tetkikler yapan 
Başmuharririmiz Ahmet Emin Yalman bize bu dost ve 

müttefik memleketten çok kıymetli intıbalar gönderdi. Bu yuı
lar sizde, memleketi ileriye çabuk yürütmek bakımından derin 
alaka uyandıracaktır. ilk yazı bugün beşinci sayfaınızdadır. 

* • 
kendilerine sualler sorulmuştur. İ'zınirden röportajla. r: 

Polis kaçakçılık bürosu bu facia-
nm tahkikatiyle meşgul oluyor • 

Habeşistan da 
muharebe 

Roma 17 (Radyo - Tan) - Adi-
' sababadan Journale d'İtalia gazete-

sine gelen malfımata göre, Ha~ 
içlerini taramak için hareket eden 
İtalyan ve yerli kuvvetler 3000 met· 
re Yilksekliğindeki Vucuciya mevki
inde Ha.beş çetelerile karşılaşmış ve 
dövilşmüşlerclir. Habeşliler Decaz Ba 
ciyanm kumandası altında bulunu 
yorlardı. Çarpışma çok kanlı olmu9-
tur. 

Yazan: Suat Derviş 

M uharrir arkadllfımız Suat Derviş ''TAN" için lzmir ve ha
valisinde on beş gün süren bir tetkik gezisi yaptı, E&e· 

nin ,ehlrlerinde kasabalarında, köylerinde, yaylalarında dolaştı ' 
Kültür, sosyal ve iktısadi faaliyetlerini tetkik etti ve çok güzel ı 
röportajlar hazırladı. BugUn yedinci aayfada Suat Dervişin ilk 1 
röportajını okuyacak11:ız. • • :

1 \nadoludan röportajlar: 

Yaan: Mümtaz Faik 

A rkadaşımız Mümtaz Faik Cenup Anadolusuııun bütUn şc· 

hirlerini, kasabalarını, köylerini dolllfıyor, intıbalarını bi 

ze realist bir üslup ile yazarak gönderiyor. Cenup Anadolusunu 
içini ve özünü ihatalı bir görüşle anlatan bu rlSportaj serisine d 
bir iki gün içinde başlıy&cqız. 
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Londra mektubu 

ir lngiliz gazetecinin 
dikkate değer yazısı 

İspanyol asileri, ele geçirdikleri esir
eri merhametsizce kurşuna diziyor 

, 
eyli Ekspres gazetesinin İspanya asileri nezdinde 

bulunan ve cepheleri gezen muhabiri Stefton Del
man, asilerin hoşuna gitmiycn bir yazı yüzünden İspan
yadan çıkarılmıştır. 

Muhabir, lngiltereye dönmüş ve asilerin ne yaptıkla
rını anlatan dikkate değer bir yazı yazmıştır. Bu yazıyı 
aynen alıyoruz: 

Esirler kurıuna diziliyor 
• · ·ı · · l" d .. ıı Sonra kraliyetçiler ile cümhuriyet -spanya ası ennın e ıne uşe .. 
1 h · d h l ku d. · çiler arasmda da gene çarpmakt:adır. er esır, er a rşuna ızı- .. . 

Iiyor. lruna vardığımız zaman iki Karlos do Burbon ile Kral Al-
. • k d. -1 · · · h · fonsun oğlu Don Juan taraftarl\l'l 

esırın urşuna ızı mesı ıçın şc nn · . . :-t' 

d d · · d k"k beklemeg-e arasında. faşıstler ıle nasyonalll)_er 
ışın a yırım a ı a hal 

mecbur olduk. Biz yalnız kureunta.- ve faşistlerle herkes arasında bu 
rm gürültüsünü işittik. Kur§una di- vardır. 
zilme merasimine riyMCt eden yUz- Otomobüler müsadere edildi 
ba.r;ı geri döndüğü zaman: B urgosta gıda maddeleri kıtlığt 

- Esirler in biri 17 yaşındaydı! yoktur. Yalnız petrol hususi 
Dedi ve ilave etti: bir mtisaade ile veriliyor. Yolh.rda 
- Hem de yalancının biriydL hususi otomobil kalmadı. Hepsi de 

Faşist olduğunu söylüyordu. Fakat musadere edildi. Son günlerde bir
biz bu çeşit hezeyanları dinlemiyo- çok posta ve telgraf memurlatile 
ruz. Bu kızılların kökilnü muhakkak makinistler sabotaj töhmetile id ım 
kıracağız ! edildiler. Biri hatları yanlı§ h nir 

Kurşuna dizme bugünlerde rovcl- etmek, biri tayyareler hücumuna a
''er ile yapılıyor. Muhafızlar vura • it bir telgrafı geciktirmek töhmeti 
cakla.n esire : ile idam olunmuştu. 

- Tepemizde dolaşan tayyateye 
bak! diyorlar. 

Ve esir kafasını kaldırır kaldır -
maz kurşun beynine işliyor. 

/damlara devam ediliyor 
• spanyanın §İmalinde b ü t ün 
1 şüpheli eşhas taı:anmaktadır. 

Cenubi İspanyada da ayni §eyin yn
pıldığı şüphe götürmez. Gazetel ~-in 
sayfnlan yeni tevkifat ile ve §Üphc
li sayıldıkları için idam olunanların 
isimlerile doludur. Son günlerde 
binlerce kişinin isimleri neşrolun • 
madan ve muhakeme edilmeden lcay 
bolduklnn göze çarpmıştır. Bu ılar 

yollarda yakalanıyor, bir otomobile 

tı\ulıyor, otomobilde bulunan pa.Jı:tı 

bunlara t elkinatta bulunuyor ve ni
hayet siyasetgaha vanlıyor ve ora -
dn idam cezası tatbik olunuyor. 

Asiler kazanıyorlar 
adrit cephesi ile cenubu garbf 

cephesini ziyaretten sonra lli
sıl ettiğim kanaat, fi.silerin kar.an -
makta olduklandrr. Asiler, Guadra· 
mara dağlannda durdurulmll§ !> ·ılıı

n uyorlar. Bunlar, son dört hafta i· 
çinde ancak birkaç tepeyi işgal ede. 
bildiler. :tki cephede bulunan as -
kerlC'r ateş mübadele etmekle bera. 
ber biribirlerile sohbet te ediyor1.ır. 

General Molanın kuvveti 

General Molanın kuvveti 160 bin 
kişiden müteşekkildir. Bun

lann 50 bini nizami askerdir. 50 bi
ni kur'a ile toplanmıştır ve kendi 
yurtt.Aşlan ile muharebeye sevkeılil· 
mektedirler. Köylerden toplattırrlan 
bu gençler ne !qtsttirler, ne de ko
münisttirler. Fakat daveti kabul et
medikleri takdirde kızıl olmak töh -
metlle ölüme ınahk\ıın olurlar. 

A8kerler içinde pek azı muntazaın 
ayakka.ıbı giyiyor. Ekserisinin ayalı:-

lannda çarık ve pabuç görünm~kte -
dir. J~panyollar çank ve pabuçların 
kunduralardan daha rahat olduğltnll 
söylüyorlar. 

Asilerin ordusu, bir bolşevik gene· 
ralini· dahi hayrete düştireock dere • 
cede demokrattır. Askerler, zabitle· 
rinin önilnde elgaralarını tüttilrllyor 
ve zabitlere nadiren selam verlv•)l" -
tar. 

General Molanın ordusunda fa ıist 
kızlar kollan vardır. Mavi bluzlu ve 
licivcrt etekli olan bu kızların h "!psl 
de güzel ve zarif. 

TAN 

Şarap fiatlerinde 
tenzilat yapıldı 
Piyasaya yeni tip şa

raplar . çıkanlıyor 
lnhisarlar Vekaleti, şarap fiyatla

rında yapılacak tenzılatı kararla!} -
tırmış ve lnhisarlar Umum Müd·i r -
lUğüne bildirmiştir. Yapılan tenzilA
ta göre evvelce 70 santilltrelik §i§e 
ile elli kuruşa eatılan şaraplar 45 ku~ 
ruşa ve 150 kuruşa satılan 3,5 kilo -
luk galon şaraplar da 125 kuruşa in
dirilmiştir. Eskiden 70 santilitrelik 
şişeler geri alınmazken idare şimdi -
den sonra on kuruş mukabilinde bu 
şişeleri geri alacaktır. 

Asıl mühim tenzilat açık şarapiar· 
da yapılmıştır. 27,5 ve 35 kuruş ola
rak iki cins üzerin'den satılan bu §11· 

raplar birleştirilmiş ve 22 kuru~can 
satılması kararlaştırılmıştır. Idare 
ayrıca 85 kuruşa iki litrelik galonlar 
da yeni bir şarap çıkaracaktır. Bu 
şarabın şişesi de on beş kuruşa ger\ 
alınacaktır. Misket üzümünden ya -
pılan misket şarabı da piyasaya eev· 
kedilmlştir. idare yeni fiyatlard.ın 
sonra şarap sat:ıı:ımm artacağını dil· 
şünerek stok mal hazırlamaktadır. 

Türkiyedeki bUtUn bayiler ellerin· 
deki mallan bir beyanname ite inbi· 
sar müdUrlüklerine bildirecekler ve 
inhisar memurlarmın kontrolünden 
sonra fiyat farkları idare tarafından 
kendilerine ödenecektir. Bu ig biti· 
rilirse yeni fiyatlar ilkteşrinin on be· 
şlnden itibaren tatbik edilecektir. 

Otobüs imtiyazı 
Belediye, işe başlamak 

için hazırlık yapıyor 
İstanbul belediyeöi, üzerinde bulu

nan otobüs imtiyazını en kısa bir 
zamanda kull~ağa karar verzn~
tir • 

Ancak belediye bu kararını tatbi
ka başlamadan önce tamamlle aarl 
tesisatı haiz yüz otobüs getirtecek
tir. 

Bunun için §imdiden muhtelif ec
nebi firmalarile temasa girişilmiş ve 
bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Otobüsler taksitle alına.cak ve 'be -
delleri beş sene de ödenecektir . 

Şehirde otobüs münakalatının 
nerelerde yapılacağı otobüsler gel • 
dikten sonra tesbit edilecektir. Oto • 
büslerin şimdilik Beyoğlu ile tstan -
bul arasında. işletilmesi muhtemel . 
dir • 

Mezarları açıp 
diş söküyormuş! 

Bir sabıkalı, mezar 
kazarken yakalandı 

ÜskUdarda. Ka.racaahmet mezarlı· 
ğmda mezarları arak ölülerin a
ğızlarındaki altın dişleri söken ve 
bunları sa.tan Hasan Basri isminde 
bir sabıkalı yakalanmıştır. Hadise 
şeyle meydana çıkmıştır: 

Pazartesi gilnil saat ~ doğnı 
ÜskUdarda Karacaahmet mezarlı· 
ğmda mezarcı Mustafa ile Salih yeni 
ölülerin gömüldüğü tarafta bir ada.
mm bir rnezan kazmakta olduğunu 
görmüşlerdir. 

Mezarcılann o tarafa doğru geldi
ğini gören Ha.san Basri hemen kaç
mıştır. Bunun Uzerine mezarcılar, 
Üsküdar merkez memurluğuna vaıi-
yeti haber vermişlerdir. · 

Polis tahkikata bqlamıf, mezarı 
açanın sabıkalı Ha.san Baııri olduğu
nu telıbit etmlft;ir. Hasan Basri, bir
kaç gün önce bir mezan daha açmış, 
ölü ağzından Uç altm dit sökmü,, bu 
di,lerden blrini de borcuna karşılık 
kahveci Rızaya vermiştir. Tahkika· 
ta dev&m edilmektedir. 

Bir çocuk kayboldu 
Yere batanda Alemdar nahiyesi 

'.karvt8mda oturan Hultlsinin 2,5 ya
şındaki kızı BetUI Çarp.mba günü 
sokakta oynamakta iken ortadan 
kaybolmuştur. Ailesi derhal polise 
milracaa.t etmiştir. Kız siyah saçlı, 
kara gözdür • 

Ü tünde beyu: ve kırmızı g\lller
le işlenmiş entari vardır. Zahrta es
rarengiz surette kaybolan bu küçük 
kızı aramaktadır. 

Fatih noteri, dün 
tevkif edildi 

Zimmetine para geçir
diği iddia ediliyor 

Kullan~lmı, pulları kullanmak su. 
retiyl~ mühim milctarda bir parayı 
zimmetine g~imtekten ııuslu olan 
FatiJı ııo~tj ŞUkrU, yedi.net eıorgu 
hakimi kararile tevkif edilmiştir. 
Sujiltimal, Fatih noterliğinde maliye 
müfettişleri tanıfmdaıı yapü.an 
tetkikat neticesinde anla,tlrruştır. 

Para ve efya çalmıt ! 
Bundan bir mUddet evvel, elli lira 

ka.de.r para ve bir miktar eşya ça • 
larak lğdirde bulunan akrabasının 
yanma giden !net isminde birinin 
!stanbula döndUğü haber alınmış· 

tır • 
lzzet zabıtaca yakalanarak, müd· 

peiumumiliğe gönderilmiftir. 
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~_iy~set aıemi 

Küçük ıtilafın kuvveti 

Liseler de on iki 
sınıfa çıkarılıy·or 
Yeni şeklin gelecek 

Silahlanmak meseleıi: 

yıl tatbiki muhtemel 
Maarif Vek8.letinde kurulan bir 

komisyon liselerin müfredat 
programlarmı incelemektedir. Bu 
komisyona yapılan müracaatlar da 
müfredat programlarının çok yük!U 
olduğundan şikayet edilmiştir. Ko -
miııyon müfredat programlarında. 

bazı tadilat yapmayı muvafık gör -
mü.ştUr. 

Ayni zamanda liselerin on iki se· 
neye çıkarılması Uzerinde de aynca 
tetkikat yapılmaktadır. Bu şeklin 
kabul edileceği ve gelecek tedris yılı 
bidayetinden itibaren tatbik oluna -
cağı anlaşılmaktadır. 

tık.mekteplerin yeni mlifredat 
programını tesbit eden ve burada da 
bu programın tat bik şekli için bir 
program hazırlayan komisyon yarın 
işini bitirecektir • 

Yabancı diller 
mektebi 

Komisyonun · Iağve ka
rar vermesi muhtemel 

Üniversiteye bağlı yabancı diller 
mektebinin vaziyetini tayin etmek 
üzere kurulan komisyon dün de 
Üniversitede toplanmış, müzakere -
}erine devam etmiştir. 

Tahkikatımıza göre, bu mektep 
için üniversite bütçesinden 85 bin li· 
ra tahsisat ayrılmaktadır. Bu kadar 
para sarfedilmesine rağmen bu mek· 
tepten randıman alınmaması ayrıca 
kayde şayan görülmektedir. 

Esasen bir kaç sene sonra bir ta -
lebenin üniversiteye yazılabilmesi 
için behemehal her hangi bir ecnebi 
usanım muKemıneı suretre oumt:.:>ı 

şart tutulacak ve bu yıldan itibaren 
liselerde ecnebi dili tahsili buna gö
re ıslah ve tadil olunacaktır. 

Bu noktai nazardan bir kaç sene 
sonra ecnebi dil mektebi lağ\·edile· 

cektir • 
Komisyon, bu mektebin randıman 

vermediğini görerek bu seneden İtı· 

baren lfiğvini muvafık görmUş, fakat 
bugUnkU üniversite talebesine ·ecne· 
bl dilinin ne suretle okutulacağı me
selesi üzerinde dunılmu3tur. 

Avrupa.da 50 mllyonluk btr "1tte 
teşkil eden KttçUk İtilAf devletlcrl 
konseyi toplaııa.rak çok mühim me
seleleri konuştu. Avrupanm get;irdi,;l 
bu buhranlı günler, Küçük İtilaf 
devletlerinin, bir taraftan kendi ara,.. 

Janndakl ,diğer taraftan kendilerllo 
müttefikleri olan Fransa arasındaki 
askeri beraberliği sağlamlamalanm 

gerekleştlrmiştir. Bu yolda atılan 
llk adımlar Çeko lovakyamn Bo • 
manya~'l silahlamak için kredi aç • 
ması idi. 

Orduları motörleıtirmelı: 

Daha sonra Yugo!lllavYa ile Ro· 
manya arasında, Küçtik İtilif ordu
lannm motörleştirilmesinl kolaJ • 
laştırncak ve çabuklaştıracak btr 
anla§ma lm.zaJandı. Bunun l~ln Yu
goslavyanın muhtaç olduğu bilttin 
petrolü Romanya temin edecek ve 
bu sayede Yugoslavya ordulan dl· 
ğer modern onlular gibi motörlü va
sıtalardruı azami derecede istifade 
imkanlarmı haiz olnc.aktır •. 

Çekoslovakya: 
Küçük ltiliLf devletleri tı:inde vazl• 

yeti son günlerde en fazla göze çar• 
pan devlet Çekoslovakya ldl. Sebe • 
bi, Almanya.da Irat olunan siyasi ve 
resmi nutuklarda Çekoslo,·~ • 
Sovyet Rusya paktına. §iddetU hü • 
cuml&r yapılması n Bol§C\ikllğl tm• 
ha. lüzumundan uıun uzadıya bah· 
sedllmesldlr. Çekoslovakya hüldimetl 
buna karşı neşriyatta bulunarak 
paldm IJUetler OemJyetl nıhunda11 
mülhem bir sulh paktı olduğunu, 
Sovyet Rusya Ue Ç..ekoslovakya araı-
mdaki münasebetlerin tyl olma.si 

yüzünden ik1 tarnfm birlblri aley • 
hinde propaganda yapmadıklarını. 
nihayet Sovyetlerln Çek topralda.nn .. 
da tayyare kararglhlart yaptığına 
dair vuku bulan neşriyat tamamlyle 
musanna olduğıınu blldimıeğe mee • 
bur olmuştu • 

Fakat bu neşriyat ve l'llziyet KU· 
çük İtiliıf irllifüıl tnlnjyeJ·e yardım 
etmiştir. on mmn.nlanla Alm.aıı • 
ya. ile ltaıya anısmdald ~13ma be
raberliğinin daha göze çarpar bir 
mahl:vet alması da bu btrUğt sağlam• 
lama~ hizmet etmiş bulunuyor • · 

Küçük itilaf ve Sovyet Birlifit 1 

Küçük ttlllf devletleri Avrupayı 
Garbi Avrupa, Şarki Avrupa dlye 
ikiye ayıran ve blrlnde ıulh ve stı
kiineti temin etmek mukabilinde dlle
rlnl huzursuzluk ve kanşıkbk lçlnclo 
bıralann.yı mAnuız buldaklan için 
Avrupa sulhu De metgul olacak 
toplantılarda temsil edlimeğe taraf• 
tardırlar. Çtinktl bu sayede nlhtf 
büttin A \TUpaya tetmll etmek im ,. 
kiını elde edlhnlş olacaktır • 

ihtilal ve kıık~nçlık 

A siler in topçu kuvvetleri ç o k 
iyi değildir. lrun dışında ,u;rt 

pusluk bir a i topunun bir tek ~ve 

on mermi attıktan BOnr& mermiyi 
eve isabet ettirdiğini ve be mennt 
daha atarak evi yıktığını gördü'll. 

General Mola bunları dudak boya-
111 kullanmaktan menetmiş olrl•ığu 
halde dudaklarının rengi değişme -
mlştlr. Fakat bu faşist kızların va
zifesi muharebe etmek değildir, pro
paganda yapmaktır. Bu vazifeyi çok 
iyi yapmaktadır. 

Hat gerisinde erkeklerle çocuklar 
polislik ve jandarmalık vazifelerile 
rneşgul oluyorlar. Polislerin bir kıs
mı son derece gençtirler. Blr kere 
otomobilimi durduran ve bana doğ
ru t&banccunnı çeviren polisin an -mk 
U yaoında bir çocuk olduğunu gör
düm. 

Acentalar, navlun fiat1erini 

arttırmıyacaklarmı bildirdiler 
Türkofisin tenebbü.sti üzerine tif • 

tik ve hububat gibi ihracat qya~a • 
rımıT.ın navlunlarında tenzilat y.ıpın 
ecnebi vapur acenteleri diğer madde
ler üzerinde merkezlerinden aldıkla • 
n cevapları dün Türkofüıe bildimıi:
lerdir. Bunlar diğer maddeler için 
§imdilik tenzllAt kabil olmadığım, 
yalnız dünya navlun fiyatları arta 
bile ihracat mevshnl onuna kads r 
bugUnkü fiyatlan tatbik edecekleri
ni temin etmi§lerdir. Tarifelerin 
kat'i bir §ekle bailann:ıası da ptyn • 
sada. memnuniyet uyandırmı,tır. 

Dün, birinci eulh ceza mahkeme • 
sinde sorguya. çekilen suçlu, İğdirden 
askerlijint yapmak tbere ı.tanbula 
geldiğini, para. filln çalmadığım, 
lğdirde &krt.balan bulunduğunu 
söylemifttr. 

BugUnkU toplantıda yalnız bu nok· 
ta göril§ülecek, bir formül bulunur
sa mektebin 18.ğvi cihetine gidilecek

tir. Aksi halde ders saatlerinin de
ği§tirilınesi ve talimatnamenin tadil 
edilmesi suretiyle mektebin iki veya 

Uç sene daha devamına karar verll· 
mest muhtemeldir. 

Dericiler dün toplandılar 
Muamele vergisinde yapılacak ta

dlllt için ticaret oda!mda toplantı· 
lara devam edilmektedir. DUn deri • 
ciler toplanmt§lardır. Bunlar evvel
ce muamele verghıine tlbi tutulnın • 
dıldan halde şimdi buraya çağırıl -
malarını protesto etmi~ler ve kendi· 
lerintn bUyUk fabrikalar gibi değil, 

ancak birkaç ki§i ve bir ufak ma1<lnt> 
kullandıklarım söylemişler ve itı.:az
da bulunmuşlardır. 

Küçlik İttWm Sovyet blrllğbıe 
knrı;ı vaziyeti de anlB§tlmııt bulunu• 
yor. Yugosla\•ya, Sovyet birliği Ue 
münasebetJerlnl rnkl&§tmnak meae • 
leıshıl henüz Uerl sürmek tıkrlnde 
olmamaklrı. beraber So\•yet Buya 
aleyhine de cephe almak ftkrlnde 4&-
ğlldtr. Bu da Çekoslovakyayı tatmin 
etmeğe kM1 gelmfotlr. 

Daha başka yerlerde de buna mü
masil hfıdiseıer gördüm. 

Asileri tehdit eden en hllyUk teh· 
like muvaffak olduktan eonra ihtl • 
laflara dalmak ve biri birini kmk m· 
maktır. 

Bu ihtilaf ile kıskançlık şimal ile 
cenup orduları arasında mevcuttur. 

El ve ev işi 
Sergiye sanatkarlar da 

iştirak edecekler 
lktısat Vekaleti, 29 Teşrinievvel -

öc Ankarada açılacak el ve ev işle
ri sergisine küçük san'atkarların ve 
bu işle uğraşan ailelerin de ittir ık • 
lerine çalışıtmasını alakadarlara bil

Asilerin ordusunda mühimmat az. 
lığı yok. Fakat tıbbi istihzarat ve 
morfin gibi lilıumlu maddeler çok 
az. Bu ytlz;den yaralılara, en müthiş 
ıstırap içinde ameliyat yapılıyor. 

ı Gayrimübadiller 

Küçük hak sahipleri 
cemiyeti tanımıyorlar 
Gayrimübadiller nihayet ikiye ay

rlmışlardır. KUçUk istihkak sahip -
leri hükfunetçe yapılan tevziatlıırda 

kendilerinin düşünülmediğini ve bu. 

dirmi§tir. Bunun iı;in yeniden bir gijnkU cemiyet idare heyetinin de 
komisyon kurulmuştur. Bu it için t&ırı&m.en büyUk istihkak sahipll!ri:ı· 
çalıonn kon:ıisyon, ticaret odası umu dcıı rnUrekkep olduğunu ileri süre • 
m i kfıtibl, sanayi müfettişi Dan'' ve rek cemiyeti tanımım.ti& kanr ver. 
Topkapı Sarayı Müdürü Tahsirıdım mişlerdir. Bunlar, gayrimübadiHer 
mürekkeptir . Komisyonun dünkü komisyonunun n.ttığı cml!k ktyme • 
toplantısında Müsteşar Vekili HUsnü tindeıı birçok ınieli fazla masraf yap. 
de hazır bulunmuştur. Sergiye iı?ti • tını iddia ederek komisyonun kaldI • 
rak edecekleri kaydetmek Uzere te • rılnuun iıteğtndedlrler. 
kil edilen büroda husıışi bir memur 
bulunmaktadır. Memur ay sonuna. cek eoyalar ve ahipleri bedava seya. 
kadar sergiye i tirak edecekl""ri k~y- hat edcc.cklerdir. Sergi sonunda. Jil • 
de>dC'cC'k ve kendilerine bir makbuz ri heyeti tarafından seçilecek eser· 
verecektir. Bu makbuzla nakled;'c ~ lere kıymetli hediyeler verilecektir. 

Harbiye mektebinin nakli 
Harbiye Mektebinin nakli için ter. 

tibat bitmi§tir. Mektep 25 eylftl CU• 

ma günü ~macaktır. O gün A.nı<a-
ra ve Istanbulda büyük merasim ya
pılacaktır. 

Mahkeme, Wıetin lğdire iadellne 
karar vennı,ıtr. Suçlu. mahfuıen 
memleketine ıönderilecektlr. 

01 aya mahkOm oldu 
Annest Etentye hakarette ve fena 

muamelede bulunmaktan ıuçlu Mar
ko ltmlnde biri, dün UçüncU ceza 
mahkemesinde Uç ay hapse ma.bk<ım 
olmU§tur • 

Takat yoltuzluiu 
Takaa eull.atimalt dolayııılyle hak

lannda lüzumu muhakeme karan ve
rilen 26 ki§i hakkmdakl evrak, ü-

1 

Bugünkü Hava : AÇIK 
Rasat merkeılerlnce teıbit cclildiiinc J5· 

re bu&!in havanın açdı olaealı anlıtdnııık
tadJT. Yajmur gôrlilmemcktcdlr, Ancak 
barometre 7ükselmcktcdir. Bu itibarla bir 
fırtına olmaıı muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Dün hava açık ıcçmiıtir. Birkaç ıiirı ev· 

vet 1rt1 korkusu veren kasvetli mansara 
yerine güzel bir gllncı vardL. Gliç bçı
ran denilen havalum biraz dlizelmni, 
sayfiyede oturanlarm yiizüni.i güldiirmli • 
tür. 

Dün hava tazyiki 771,9 milimetreydi. 
Hararet derecesi içerde 17,2, dışımia 21.S 
:di. Rutubet % O 075 tesbit cdilmi ti . R • 

9 ancu ., GUD: ıaı Hım: U& 
lHI HlCJtJ IHa RUMi 

Recep: 1 J Z1l4l 
Gilneı: S,43 - Ofle: 12,01 

lkiııdi: 15.37 - Akpm: 11,14 
Yatıı: 19,41 - Imsak: 4,5 

rtr oiıııaldtn c:ımiıtir. Sür'ati tutte Tir • 
ıııl Jriloınetredir. 

Memlekette hava 
Yardurnıuda bava lc11mcn bulutla sece· 

ccktir. Rüzıirlar umumiyetle ıim&l i&ti• 
kametlerden ve her tarafta kuvveUi ese • 
c kti 

çilncü ceza mahkemesine verilmi§tir. 
Mahkeme evrakı tetkik etmektedir. 
Bu husustaki dosya yirmi be§ kilo. 
dan fazladır • 

~- :- ~- ·~ ·-~ -,-
.. ~ • c =[ 
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20 21 22 23,24,25 26. 
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Geçen ıene bugün 

Hararet derecesi güneşte 58.6, göl&~Cle 
en k 4 1 dir Rutubet derccesı 88 ıdi. 

Kü~ 1t1W emrlvakller ılyaeetf"' 
ne olddetle muhaliftir. Onun için Af 
vusturyanm muahede ahkl.mım ih
lal etmesine; Macarlstarun sUlblan • 
masına k~ı gelecektir • 

Hula a Küçük ttıw kuV\·etlnl art
tıracak ve .ku\.'Vetlnin teslrlnl daha 
iyi hissettirecek bir variyet a1mı' 
görünüyor. 

ô. R. DOGRU r; 
...-.-.. ., .. -..-.. ... -._ ...... 

BİRKAÇ 
SA11RLA 

G eçen ay zarfında letanbııl mc:ı:• 
bahasmda 34.606 karaman, 

3.ts4 dafhç, 2.99S krv1rcık, .~3~ keçi, 
30 oilak, 12.028 ku:ıu, 1.144 okuz, 26: 
inek 270 manda, 86S dana, 436 mala 
ve iki bofa olmak ilıere ss.sıs ha1"•" 
kesllmi;tir. 

Y uıoılavya bandıralı Kraliçe Nar" 
ya vapurile yarm 400 Franııı 

ecyyahı ~eleccktlr • 

Ş ark vill:yetlıriııdo tnhlurı.r V _. 
kilile beraber tetkik aeystıa• 

tinde bulunan Inhlsarlar Umum Müdll• 
rü Mitat ay ıonuııda tehrimlı• dlS&ı., 
necektir. 

P osta Telıraf Istatıbu.1 Baı~Udi!rO 
Muhır dün Ankaraya ııtrıuŞ" 

tir. Maıhar yeni ıln~an radyo iıletm•: 
si için Nafia V ekiletde temaslarda bıl 
lunacakur. 

1 nebolu KaYınakamhğma tafl" 
edilen belediye levazım mUdilr:'i 

Mahmut dün, vaaifesine ıitmfotir. -r;r: 
Kaymııkamtıtına tayin edilen muvaıca 
Müdürü Cemal de bugiln aidecektir. 

-------.._......~ ... - ,.; 4<SKCX$LSUW.. -44.<A-
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General Franko Madrit üzerine 
bir milyon asker gönderecekmiş 

Ov edo şehr · nde asilerin mukavemeti hükiimet 
kuvvetlerinin taarruzile kınldı 

Vekilleri çok sevindi 

( . GÜNÜN MESELESi 1 CLEK 

, 
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Radyo 
Bugünkü program 

latan bal e e ıgı ası er en uyu ır taç olan uzuvlarımızdan biri çene ol- unu an ıyaca~z 
• t h kk J b } d duğunu elbette kabul edersiniz. 

ganıme. a l a mtş U UDUyor U Bir kere söz söylemek bakımın · 
1 Oile neıriyatr - Saat 12,30 • 12,50: 
Plikla Türk mullkitJ; U,SO • 13,05 Ha.,,a· 
dlı; U, 05 • 13,25: Plllda hafif müzik; 12, 

Büyük Millet Meclis! hUkfımetl • rada (Yeşil Ordu} müteşebbisleri- dan, bu cietten insanın çenesi pek 
nln verdiği emir üzerine, Düzce ve nin teklifi kal'f11Inda kalmca, artık kuvvetli ve kuvvetini en son bırakan 
Yozgat isyanlarına da tam vaktinde hayalinde canlanan 0 yUksek mev- uzuv olmakla beraber, hiç olmazsa 
yetişmiş, lsllere lA.yık olduktan ce • kiin hakikat kesbetmesl için, bu ca- başkalarını rahatsız etmemek için, 
zayı vermişti. Ve bu suretle de, BU· 2ıp teklifi derhal kabUl edlvermifü. çenenin söz söylemek kudretini israf 
yük Millet Mccliııi erklnınm takdir- Etem Beyle biraderleri; Ye,il Or- etmemek elbette daha muvafıktır. 
!erini ihraz eylemişti. Artık, Etem du teşkllA.tının başına geçer geçmez, Fakat bugün ben, çenenin bu bakım
Bey için yapılacak bir şey varM; vaziyetlerini derhal değiştirmişlerdi. dan terbiyesini anlatacak değilim. 
BUyUk Mtııet Meclisinin kabul etti • Deruhde ettikleri asli vazifeyi bir Vücut sağlığını daha ziyade alaka-
11 kanun ve nizamlar dahilinde va • tarafa bırakmıflar; siyasi iflere gi- dar eden cihet çenemizin yemekleri 
zifesine devam etmek; daha bUytik rişmiflerdi. lyi bir reklim ve pro· çiğnemek vaztfeılnin terbiyesidir. 
genf ve takdirler ihraz eylemekti. paganda vasıtası olmak tçin evvell Bazı kimseler pek acele yemek 

Fakat gerek Etem Bey, ve gerek bir (Bot,evik Taburu) tetkil etmf,. yerler. Yemekleri çiğnedikleri belli 
biraderleri, kendilerine izhar edilen lerdi. Sonra da, Eskitehlrde (Yeni olmaz. Onlar için, yemek yerler de· 
teveccüh ve tak:dirlerden derhal bU- Dünya) isminde bir gazete çıkara- ğil, yemekleri tıkıştınrlar, demek da
yük bir gurura kapılmışlar; hem rak onu da Anadolu'da (bol9evik· ha dofru olur. Bu tablatin bir fenalı
halka ve hem de - bUyUk, kUçük • iik) in netlr vurtaaı ittihaz eyle- ğı da. çabuk ılrayet etmesidir. insan 
hUktlmet memurlarına karsı muame- rnişlerdi. böyle acele yemek yiyen, çiğnemeden 
lelerini değiştirmişlerdi .... • AyPI samanda meb'ualardan da yutan birinin eofraaında bulununca, 

Hatta, hayrete şayan olan bir --şeyh, hoca,, avukat- aınıfına istemeden, onu taklit eder. 
,ey varsa; vaktile en kUçUk rütbeli menıup bir kaç propagandacı ele· Böyle acele yiyen kimaelerln mi · 
8itlh arkadqlannın hıtkukuna bile geçirmifler; bunlan bir takım baha· deleri çabuk. bozulduğunu bilirsiniz 
hürmet ve siyanet hi!!i beıliyen o a- nelerle muhtelif viliyetlere gönder- Bunun aebebı de pek 8'iklrdır. Çiğ • 
ğır başlı Tevfik Beyin de bu çirkin terek, artık propagandaya genit nenmeden mideye inen yemekler ~-
cereyana kapılması idi. mikyuta kuvvet vermiflerdi. rada hazmolmak için daha uzun bır 

Istitrat olarak şu acı hakikati de Ekseriya Cuma namazlarından zamana lUzum gösterirler ve en 80 • 

arzedeyı·m kı', Etem Beyle '•a .. deş- nunda mideyi yorarak onu bozarlar. " • · sonra camilerde, vaız k\irlülerinde 
lerine bu gurur ve azameti vermeye Bu tilrlü acele yemek yalnız bir · -dini bir şekil ve mahiyette- ya- i 
eebep olanlar. bazı MUdafaayı Hu- denblre acıkan kimseler çin lüzum· 
kuk cemiyetleri ile yine bazı ku- pılan bu propagandalar; halk ara- ludur. 
mandan ve valilerd~... Meseli; E- ıunda büyük bir hoşnutsuzlukla kar- Birdenbire acıkan midenin çiğne • 
tem Bey, Anzavur bakayasını te· fılanmış: sinirlere heyecan veren bir meyt beklemeğe blle vakti olamaz. 
mizleyip te DUzce iayanmı bastır- dedikodu başlamıştı... Memleketin Onu birdenbire doludramk llzım o· 
maya giderken CBursa) dan geçmt,· vaziyetini ciddi bir surette dUşUnen- Jur .Fakat böyleleri bile, tiddetll aç
ti. Ve (Bursa Mtidafayı Hukuk Ce- ler arasında da haklı bir endişe u- lıklannı biraz teskin ettikten sonra, 
miyeti) ile Kumandan Bekir Sami yanmıştı. ÇünkU her tarafı dUşman- yavaş yavaf çiğnemek .lüzumunu U· 

ve Vali HA.cim beyler tarafından larla çevrilmiş olan: ve bir çok kı- nutmamalıdır. 
emsalsiz tezahüratla istikbal edil- sımlan da, isyan ve ihtilal endişele- Sağlık bakımından, yava, yavat 
miş ve kendisine (millt mUcadelenin rile yanıp duran memlekette, 5lmdi çiğnemek mttraccahtır. Insanları çok 
ilk ve yegane kahramanı) payesi bir de (anarşi) baş gösterecek olur- yaşatmak merakbın bir hekim olan 
verilmişti. Halbuki ttem Beyın, sa, artık her şey mahvolacak .. ve Hufeland ~ok yaşayan lnsanlann 
milli mücadele eahasında o gi.lne hi<: şüphesiz ki (Tilrk milletinin in- daima ağır ağır çiğnediklerine dikkat 
kadar ifa ettiği hlmıetln billnçosu kılap tarihi) de, bir daha açılma- etmişti . 
yukarda arzetiğimiz vakayi ve ha- mak Uıere kapanacaktı. Bununla beraber, ağır ağır çlğne-
dlsattan ibarettL. Nitekim DUzce ve Ayni :&amanda hUkiimetin gözleri- 1 0 
Yozgat isyanlarından aonra Anka· de birdenbire açılmı9tı ... (milli mU-
raya geldiği uman da heme!ı- he-
men ayni şekilde telakki edilmiş: a
deta. (milli kahramanlık) şerefi, E
tem Beyin ,ahsında temerkUz etti
rilmek istenllmiftl. 
Vakıa memleketine hizmet eden

leri okşamak, takdir etmek, büyUk 
ıörmek; - bilhasa o zaman tçin -
çok elzemdi. ÇUnkU, emsaline iyi 
bir teşvik dersi teşkll ederdi. Fakat; 
milıt mücadelenin ilk ıünUndenberi, 
yüzlerce hadisat ile pençele9mlş; 
tahammül edilmez §eralt altında, ~
ıfz seduız pek çok değerli hizmet
ler ifa edilmie ne (haklld kahra· 
manlar vardı ki -Etem Beyi o yUk· 
sek payeye çıkaranlar- ba,lannı 
çevirip te bunların yüzlerine bak
mak lüzumunu bile hi88etmemişler 

di. 
Tepelediği asilerden ve bastırdığı 

lıyanlardan bUyUk mikyasta (gani
met hakkı) alan Etem Bey, olduk
ca mühim bir servet elegeçirmipti. 
Kuvvet, eervet, töhret.. Eh artık 
bunların üçUne de sahip olan Etem 
Bey, hayat ve iıtikbaline bUsbUtUn 
baeka bir mecra vermek iatemiı .. Göz 
lerlnl; iri,ebildiği derecede, yUk!ek 
mevkilere dikmişti. Ve itte, bu sı-

dafaa) esuma istina.t etmek U:aere 

lefkiline giri~ilen iY~il Ordu) nun, 
böylece millet ve memlekete muzlr 
bir ,ekil almak l8tidadı göıtermeai 

üzerine, hükumet her tarafta yapı· 
lan propagandalan durdurmaya; bu 
cereyana. devam edenler hakkında ta 
kibat yapmaya mecbur kalm19tı .. 

[Arkası varl 

Beıiktaı Halkevinde 
Beşiktaş Halkevinden: 
Yaz mUnaaebeWe muvakkaten ta

til edilmif olan keman ve piyano 
derelerine 1 / 10 / 936 tarihinden 
iilbaren tekrar ba.ı,lanacaktır. Eski 
öğr~ncilerin ve yenidtf1 kaydedil· 
mek ı.teyenlerin hergln Be9iktaf 
Halkevi IJyarlığına müracaatları. 

Den"z gezintisi 
Türk Hava Kurumu Fatih Ilçe 

Başkanlığından: 

Fener kamununun 19 Eylfll 1936 
cumarte8i günU için tertip ettiği de
niz gezintisi davetlilerini Şirketi 
Hayriyenin 68 numaralı vapuru saat 
14 de Köprü~ bekllyecektir. 

mekte de ifrata gitmeme idir. va· 
kit çenenin adalelerine tembellik ge
lir. Hiç iyi çiğneyemez olurlar. Her 
şeyde olduğu gibi, çenenin dirayeti 
ifrat ile tefrit arasında tam itidalin 
aerecesini bulmaktır. 

Çenemizin terbiyesi için onu iti
dal derecesinde yava,tıkla çiğneme • 
ye allftırmak da yetişmez. lki taraf· 
tan mUaavi derecede çiğnemeye alıf· 
tırmalıdır. Yalnız bir taraftan çiğ • 
nemek insanın yUzUne biraz çarpık· 
tık, çirkinlik verir . 

Bazdan da yalnız ön dişlerile çiğ
nerler ve ondan sonra yemeği he • 
men yutarlar. Bu da iyi değildir. 

Ditlerln her cinsinin ayrı ayn biz • 
metleri vardır • 

En doğrusu çenenin iki tarafından 
ve kuvvetle çiğnemektir. Bizim peh
livanlan pek merak ve onlan iyice 
tetkik etmiş olan bir Fransız hekimi 
TUrk pehlivanlannın hepsinin böyle 
iki taraftan ve kuvvetle çiğnedlkle -
rini anlatır. 

Zaten iyi yemek merakhlan da. 
insan yemek ~iğnerken dişlerinin ha
reketini duymak, "dişlerin musikisi
ni, dinlemek llzımdır, derler . 

LOKMAN REIWI 

Olark Gabı ile 1lamo 

Bu sene göreceğimiz filmlerden 
birisi de "Bonti gemlainde isyan e· 
denler,. ismini taşıyan bir filmdir. 
Geçen gün bu filmin provuı yapılır
ken gördüm. Clark Gable, Franclıet 

Tone ve Charles Langhton'un bir"a
rada oynadıkları ve tarihten almmıe 
mC4hur bir va.k'ayı canlandıran bu 
film, mevsimin muhakkak ki büyük 
filmlerinden birisidir. 
İçinde Mamo isimli ve Malezya a

daları yerlilerinden bir kadm artist 
de olan bu filmde §Öyle bir parça 
var: 

Gemide tayfa isyan etmfftir, ve 
Hayiti adasına çıkmıştır. Bu adanın 

reisi bir kaç kelime İngilizce biliyor. 
Tayfadan birisi, ora halkının dilini 
öğrenebilmek için onunla görU§erek 
birlugat yapmakla me§gul. "Para,, 
kelimesinin ada halkrnm lisanında 

nasıl söylendiğini sorunca, yeril rei
si eaeırıyor ve: 

- Para., diyor, ne demek? 
Ingüiz ona anlatabilmek ıcın bir 

eline bir şilin, bir eline de bir kurşun 
kalemi alarak gösteriyor: 

- Sann. bunlardan birisini al de
sem hangisini ahrsm ?. 

Yerli reis tereddüt etmeden ce
vap veriyor: 

- Kurşun kalemini! 
- Aptal, bu Silin ile yirmi kUl'fUn 

kalem alıl'8m. 

fUinin bir sahnutnde 

- Ay tngUte.rede ağaç yok mu! 
- Var .. 
- Ağaçlarda yeıni3 ! 

- Od& var .. 
Yerli reisi kahkahalarla gülerek 

"o halde para.ya nfl ha.cet!,, der gibi 
omuz silkerek uzaklaşıp gidiyor. 

fa. 

Artistler deiil, filmleri gelecek 
Bazı gazeteler önUmtlzdeld kıı 

mevsiminin çok eğlenceli olacağını 

ve bazı m~hur sinema artietlerinin 
leta.nbula geleceğini yazmıştır. All· 
kadar mehafilden öğrendiğimize gö

re gelecek olan artistler değil onların 
filmleridir. 

, BugQn 
SARAY sinemasında 

SHIRLEY TEMPLE 

Yerli nisi aptal aptal lngillzin SHIRLEY ASI 
yUıUne bakarak anlamıyor. İngiliz Fransızca sözlU filmini görllnUz. 
diyor ki : tılveten Gelincik Hanım Renk

- Hakkın var. Burada değil. tn- li Sllly Senfoni Çocuklar ~ fiyat 
gilterede. Orada her ıey bu para ile 1 lar: Fötöy ve balkon 20, hususi 
satın almır. Yemek, içmek... ----• 23 kuruıtur. ___ ,. 

Bu akşam iPEK sinemasında 
MEVSİMİN İLK BÜYÜK FİLM! GÖSTERİLİYOR 

Kanundan Kaçılmaz 
Oynıyan: SİLVYA S!DNEY 

Fransızca sözlU Afk - Heyecan • GU.ellik ve Dehfet Şahe1eri 
Aynca: Paramunt DUnya Haberlerinde Nevyork • Londrayı tayyare 
ile 18 saatte geçen tayyareciler, ~kçiaiz denli fenm ve fapanya da· 

hili harbi v. s. 

' 
Yumruklarını ııkıyor, hiddetten mış olsaydı, parçalıyacaktı:. nalar verirler ... Zaten, bütün daire-

Gece Yarısı 
kendini yiyordu: - Rahatımm kaçırdılar, musibet- terde bize, iyi gözle bakan yok ... M.i· 

- Bu kızcağız, böyle dcfildi... Ka tlr... Bu kadına da günah... Çok ~e- safirlerden gece kalanlar var ını ! 
nına girdiler; huyu değl§ti... KuzıJ kiyor; asıl, ona acıyorum... • diye, kapıcısı ayn eorar; hlmıetçl · 
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Iclal, kısık kısık baj'ırdı. 
- Bizden mi? Ne diye?. 
- Çok geceler, uyuyamıyorlar· 

mı, ta ... 
- Sana mı gelip eöyledller? 
- Yok ... Kapıcı söyledi ... 
- Kapıcı mı söyledi? 
Genç kadm, kollarını kaVU9tur • 

muştu: 

- Peki, ,imdiye kadar neye, bu
nu bana eöylemedin? 

Madam Zaruyi, lclllln. clddlleft1-
fhıl görünce, bUabUttln apışnu,tt: 

- Vakit olmadı .•. 
Y qlı kadın, lclAUn balnflarmdaıı 

korkmu9tu, kendi kendine: 
- Hiç böyle halini görmecllm, dl· 

yordu. içki ~ynine vurdu. Nuıl ya
tıttırmalı ? 

Iclat, hiddetle ayağını yere vur-
du: 

- Kapıcı söyledi ha ... Çağır bana, 
•apıcıyı .. 

M11dam Zonıyi, korkak, korkak: 

gibi kadındı... Deli, divane eti:ller... Aşağı kata inip te, kapıcının odası ler, hanımlar ayn eorar... Benim, 
MCIAmuı Y ESAIU 

Rakı içıneye alışık mıydı o!.. Bırak ön tine gelince durdu; yüreği çarpıyor böyle sessiz ndasız inip çıktığımı, 
- Kapıcı, fimdl uyumuftur, ha· ki, böyle geceli gUndUzlU içmek, o.lı du: birinden biri göne, artık ne klup 

nımmı! diyebildi gık olanlan da çileden c;ıkanr... - DUnyada çağıramam... Herif, takmazlar ... Ben, derdimi, meramımı 
lalli, daha sert bağırdı: lclll, belki arkasından gelir, diye uyku sersemliği ile ileri geri li.t ede- anlatabilir miyim gayri? .. Dofruya 
- Uyandır! .. Ben, ona, söyleyece- korkak korkak bakınıyordu: cek; ötekinin de başı dumanlı... Al kimse inanmaz ... Gece geç vakit, B&· 

ğimi bilirim. Yann da bafk& apartı- - Nereye gittin, ne yapıyol'1!un? Bana, bir bağırma çağırma... baha kartı, böyle hınıızlama inip çı· 
mana çıka.nz!. Diye geliverirse, nasıl dert anlatı - Bu korku ile, ters geri dönmilş . kıtmıı, mutlak, eeı51izce, bir zanpara 

Madam Zaruyiye yakla,tı, iki eli· nm ... Komşulara rezil olacağız!.. tU: savdığım& hükmederler .• 
1e onun yakuından tuttu: Ayaklarının ucuna basarak mer • - Bir yalan uydurmalı... Sarhoş Bu dUşUnce, Madam Zaruyiyi da-

- Bu apartnnandan çıkanı, daha divenlerden iniyordu: inadı, kötUdllr, bilirim. Bir kere tut- ha terletmişti; yaşlı kadının vUcu -
lyt.... Anlıyor musun? Bu apartı • - iniyorum, iniyorum ama, n'ere· turdu mu, artık dinlemez, tutturur düne ateş basmıetı; sırtından Jlırka • 
mandan nefret ediyorum. ye? .. Kapıcıyı,. kaldıramam. Hanım, Merdivenleri afır ağır çıkıyordu: sını, hiddetle Çekip çıkardı: 

Madam Zanıyt batını eğdi, oda • haksız, yahut ta haklı; onun oram, · - Ne yalan bulmalı? .. Eki belli - itte bir, bu ekaiktl... Bu yaetan 
dan çıktı: ayn mesele... Bunun gilndüıU Yok bir yalan oh1?N., bU.blltUn hiddet - aonra, namwıuma da saz gelecek.-

- Peki, hanımım. peki... Şimdi mu? .• Kapıcıya ııe diyeyim?.. lendlrlrlz. Allah, hayrrhıile aabahı Sarhot halile, apartımandaıı crkaca· 
kapıCJYI çajınrım. Yaeiı kadın. 11kmtıdan ter dökme bulsam, ayumaya bir mum adalım fmı, diyordu. Ketke, a.hl 011& da, 

Sırtına hırkumJ aldı kapıyı ~tıı ye baflamıetı: olsun... çık11ak. .. Buranın tadı kaçtı... Yeni 
merdiven batında. blru durdu; ne - -Kapıcıya söylemekten vu Merdivenin ortumda, dinlenmıolr apartımana geçip, biraz rahat ede • 
yape.cağmı dU,UndU: geçtim: bu vakit, komşulardan biri- için durmuştu; ne inerken, ne de çı- lim. 

- Bu aaatte, kapıcı uyandınlır ne rastlıyacak olsam, ne eöyleril'T' !. karken, hiç gürUltU etmediği halde, Kendi apartımanlarmm kapım ö • 
mı? .. Haydi, o, aarhot. hükmetti. Pe Ah, şikayet etmek, değil ama, önce- her kattaki dairelerin kapılarınıa nüne gelmişti; eoluk alarak durdu: 
ki, ben de mi earhooum ?.. Çağır • leri çok iyi idi; rahatımız kaçtı... korkakça göz atıyor; acaba uyanan - Şimdi ne yalan uydurayım ... 
mam, desem, bu sefer bUsbUtUn baş Tırnaklannı avuçlarına batırmış - duyan oldu mu, diye kulak kabartı· Çok dilşünmedi, yUzU gUldU; tek-
ka &ir mUnasebetalzlik etmevA lr0 ' I tı: ~er o anda, Celil Mahir, yahut yordu: rar hırkaımı sırtına geçirdi, oflayıp 
kar • ., arkadqlanndan biri, karşısına çık • - Beni, burada görseler, tUrlü ma inlemeye başladı: 

25 • 14 Muhtelif plllı: neıriyatL 
Ak1&m neıriyatı - Saat: 18,30 - 19.30: 

Çıy ıaatl, dını m11ıllriıl 'H Oavin kardc~
ler: 19,30 - 20: Konferanı: Dr. Ali Şük· 
rll tırafmdan: 20 • 20,SO: TUrk m111ıkisı 
ıas heyeti; 20,30 ... 21: MUnlr Nurettin ve 
arkadaıları tarafından TUrk muıikiıi: aı-
21,30: Solo pWclar: aı,30 • 22,30: StUd· 
yo orlı:eetruı; 1 - Gllnlra, Ruılan und hıd 
mi la, overt: 2 - Fucilı:, Donauaacen, Val· 
ser: 3 - G. Vedi, Aida (Parçalar): 4 -
Tchailı:ovılı:i, "Cı11e NoiHtte" ballet A. 
Valıe de Fleurı B. Danae de mirlitnnı. 
S - Mendelıohn, Noctume auı Sommer· 
nach rıum: 15 - Gluuneff. "la Neige dıı 
Ballet le Saiııonı": 7 - Fr. Lehar, Dein 
lst meln ranıeı Heri; 2Z.30 • 23: Ajnnı 
havadiıi. 

Kahire 

11,20: Türlı:çe 1&rlı:dar: 11,50: Plllı: net· 
riyatı: 19: Monololdar; 19.30: Haberler; 
20: Konıer; 20,30: Konferanı: 20,50: Plllı: 
Ummü OülıUm: 21: Kıır'an; 21,55: Kon • 
ser; 22,25: Pi1ıno • Keman; 22,55: Koa • 
ıer. 

• ••••••••••••••••••••• 
Gilnün proeram özü 

SENFON1LEB: 
n Vartova: Ro11ini, Semenden HDf04 

ni. 

llAFtF KONSERLER 
ıo Bükreı:·Otkeıtra,. 

20, Moıkova: Konaer. 
20,35: Budapeıte: Piyano - Çfmba1 mu· 

ıikiıi. 
21,10 Münlh: Orlreatra. 
23 Str11b11rı: Mandolin orkeatru&. 
23,10: Hallı: orkeetraeı. 
23,30: Hafif muıild. 
23,40: 8ereaadlar. 

OPERETLEB: 

21.0S Bülı:reı: "Lucia di Lammermoor• 
OPcraıı. 

21,20 Viyana Budapeıte: Verdinin .. Al• 
sira" QPer&11. 

22,10 Sottenı: Pıa"1ıdnin "La Boheme• 
oper11L 

OPERETLER: 

23,.0 Roma: Lombardoııu ''lıfa4tm 
Pompadour" opereti. 
ODA MUSIKtsl: 

21,40 Torlno: Keman - Viyotonıel eo• 
natları. 

23,20: Kolonya: Moaart 1naarteti. 

ŞARK.iLi KON8ERI·EB: 
ao,20 Varıo•aı PopWer mandolia o ...... 

traaı (tarkıh). 

DANS~ 
21,301 'r'orlfto. 
23,50: Vaf1~•· 
24: Doyçlandsender. 
24,20: Buclapqte. 

•••••••••••••••••••••• 
• HALK OPERET!: Tabim Bahçe • 

tinde (Halime). Yarm alrtam Bfl)'llr-ı 
adada: Savda Oteli). 

Anneler blrli§inin 
konseri 

lltaııbulun Kurtulu9 bayramı oıaa 
6 Te9rlnievvel gUnU akfamı, Anne• 
ler Birliii tarafından Park Oteld• 
bir konıer verilecektir. Bu konser• 
de Münir Nurettin ve arkadaşları. 
Ferdi Ştatı.er, MM'ut Cemil ve di
ğer ıana'tklrlar gtizel bir gece terw 
tip etmiflerdir. 

Batlt yemekler - Balık batla • 
~. kantık Mblleler, vlfuell ~ 

Atu' YeaWdet - Etil cttveo, aub6" 
reli. teftaUU frucel& tatblr. 

-----
- Oh, yoruldum, bittim ... 
Rolünü esberliyormuş gibi kendi 

kendine söyleniyordu: 
- Karım hutalanmıt; kapıcı, dol 

tor çafınnaya gitmlı !.. Herif telU ' 
ta ... Yann sabah, erkenden gel~ 
Zaten sabaha da kaç aaat kaldı? .. 
Apartmıanm kapıamdan girinc4'ı l 

etrafı dinledi; aee yoktu; kapıyı il ' 
sulca kapamıftı. 

Madam Zaruyi, tatlı bir ıUphe il' 
titredi: 

- Acaba lızdJ mıT •• 
Yine ayaklarmın ucuna basa~ 

yUrUyordu. Yemek odaunm tapıaı ~ 
çıktı. Yatlı k&dm. korka kork& .,.ı' 
tJ · birden, kalbi tpelenerek urpet ' 
di. 

lcW, mHenm yaamdıkl kola# 
O'Skmüt, batmJ iki eli aruma ~ 
hı~lara hı~lara aflıyordu. ~ 

Mad• m Zaruybıln içi m1ıy0rvr 
onun da gözleri dolmuttu. Yav~ >;: 
vu .> • 'ildU, lcWin yanma geliD ıJl' 
onun oturduğu kanapenln dibine 
çöktU. J .... 

lcW, yqlı kadının diz çökili~ 
rarmtı.t11; bapm kaldmh; 18lak ır" ı 

r Arkası vlll') 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde 
lıerfeyde temiz, düriiıt, aaminı . 
olmak, kariin gazetesi olmayt 

çalqmaktrr. 

Güniin meseleleri 1 

İspanyada vaziyet 

Bizim 

TAN 

yaramazlar 

) ... / Ç~BUK .. OL 
- CUNKU .... 

~ .,.._ ~ IJONOURMA 
~J) ERiYOQ. 

-
- Yahu İspanyada ne oluyor! ----------------------........ --------------------·----

AsUer k•zan8A'.Bk gibi görünüyor • 

1 

5 

1 r arıh konuım•l•rıl 

T o ledo ve , 
Alkazar 

ispanyadan celeıD )laberter, bbl 
Aergün Yenl 1>k fidanın karfısm4a. bı 
ralayor. Paria-Bolr'm buaasl muhabi

, ri Louls Delappfte, gönderdiği bir 
mektupta Toledo katlllmm• pek acı 
anlatıyor: "Alkuara •tmmıt olan 

1 bin lhtQ&ld, yös em kadm ve Od yüz 
elli ~ukla beraber, bu rneıhur ibide
yi hedef yapını§, on ~uk bir o .. 
btts bat.,.,,UU1nı korkun~ ateşi aı .. 
tmda cap verdi!" diyor • 

lar. 
Her sorana ayn ayn izah etmeğe 

nıecbur oluyoruın • 
- Telgraf haberlerine aldanma • 

muz. İspanya haberlerini ihtiyatla 
tellkkl ediniz. Çünk\l ,;erek ajanslar, 
gerek radyolar Od tarafın da verdlgt 
ha.berlerl süzmeden, tetkik etmeden 
\'eriverlyorlar. Halbuki tkl ta.ra.f da 
kendlslnl muzaffer, kar,Jısnula.Jdnl 
~16p gösterdiği için hakiki vaziye
ti anlamak mümktln olmtiyor • 

, 
Başmuharririmiz Ahmet Emin YALMAN on beş gündenberi 
Yugoslavyada tetkik seyahati yapmaktadır. Başmuharririmiz, Yugos
)avyada bizim için örnek o!acak yeni bir alem bulmuştur. Bu 
tetkiklere ait röportaj'arını muntazaman bu sayfada bulacaksınız 

Toledo, harab"eleriılla .. mett •• 
madsfnln btıy1Jklögtl De 18f1Yan ee • 
hbierdendlr. Onu Ok defa FfmllleH 
mtt.stenalekecller kurmnttu. Boma lü 
tuhatutdan eonra İspanya n.1191 bu 
~e otmıııaya befladr. Gotlar Is· 
puıyaya aaJılp olduldan -.nan, 55t 

Nitekim son günlerin haberlerine 
bakılır.4a isiler artık vaziyete h& • 
kim görünüyorlar. Neroe ise Madri
dl t~gal edecekler. HattA. Madrid 
hükfuneti etmdlden Valansiyaya ta -
tınmak üzere. Halbuki bundan ylr
rnt g\in evvel de lst propaganda 
ınerkme-rl ortaya böyle bir rivayet 
atmışlardı. Fakat aeh ~kmadı. Btı· 
g\in de Mailrld hükftmethıln vulyetl 
Bağlamdır. HattA merkezde ve ce • 
llupta httki\met ku\'\'etle.rl ~p 

Zağrep şehrinin istanbula 
örnek olacak yeni usulleri 

YAZAN: AHMET EMİN YALMAN 

Eski nasd muhafaza edilir. Bunu Zagrepte gördük 
ve hayran olduk. 

lnevkldedir • 

Eski zamanlarda burast üç şehirden teşekkül edi
yormuş: Aristokratların şehri, halkın şehri ve tücca
rın şehri. .. 

Aıııile-r San Sebutiyam aldılar. Fa- Hırvatlar canJı insanlar... Arta-
kat bura.dan Xadride, bele Ba.rselo - t-0kratla.n tahakkiirnden vug~emi • 
ııa hayli mesafe var. Memleketin yor. Halk tabakur da bun& boyun 
tnerkezl ve belllba§lı tehirleri iş- eğmiyor. Netice: İkl tehir asırlarea 
~al edllmedikçe Mllerin lspaııyada biribirlne kart• mti7.Qıbı bJr harp lıa
bükfunet kumıala.mıa bnkAıı yok • !inde bulunmuş. İki tehir arumdu 
tur. Hele Ba.rselon btıkfımet kuv - geçen bir dereye kanlı dere diyor • 
\·etlerinin elinde buJundukra asiler Jar. Buraya uı.rfarca lld taratm ka
>nuzaff eri yet iddia edemezler. Çün- m almu,. 
l-U Banelon tspanyaıım sen·et ve Fakat bu nefret muhiti lçbade ba. 
k~V\·et_Jmynağrdır. Bun~ başka bU. zan atk hakkını aranuı. Halktan bir 
tün sllfllı f abrikalan, bu tün banka - km delice eeven genç wt.okratlar 
la.r hUkfimetln elindedir. Asilerin ıl- ebik o1mamıı~ Ud düpaaa &-
....__._.._ ...._ ..... ------•..,,... ._r.~ lem An3mda ..... hatıra 

lhtililinin bitmek üzere olduğuna 

delalet etnıeı • 
Onun için haberleri dikkatle ve ih

tiyatla okuyunuz. Hele ul merkez 
lertnden \'erilen haberlere pek ehem
lrılyet vermeyinlz. 

• 

gelir? 
Jete JUradi. bir heykel: Inun 

nefretinin kurduğu duvarlan af&· 
madıkları iciıı öl~ blrllk an -
Y&.Il iki g'ellcfn romanım. yüzlerce 
eene .anra gelen yeni duygulu in .. 
l&Dlarm kalbinde yqatıyor. 

tarzda ve yUkseklikte yapılıyor. 

Bir kUbik binanm bu muhitte 
yaşamak hakkı yok. Sokakların 

elektrik fenerleri bile binaların 
mimari tarzına uydurulmuş. Açık 

kapılardan gördüğünüz iç bah -
çeler asırlarca evvel olduğu gihi 
muhafaza edilmiş. 

B urada tamamile eski asrrla
nn havasını teneffüs edi -

yorsunuz. Yirminci astrdan çok u
zaır au~mar benngrnısı aplı -
yor, hem lı5tirahat duyuyorsu -
nuz, hem de haz ile karışık tam 
bir niht ahenk ... 

İstanbul, eski g\lnlerin mAnası -

nı ve ha~ını ya§atabilirdi. Fa -
kat biz kendimiz bu ihtiyacı kav .. 
nyarak, içimizde yeniliği eski ese-

liarp propagandası ri yıkmak ve istihkar etmek diy~ 
teli.kkl edenler oldu. Muhafa.-

Halkm ikinci endlşe&I, mtierin z ağrepte Aristokratların teh· za ihtiyacını ileri sUren-
~tlmnbergdeki mübali.ğah iddia • rinde daha eualı binalar btı- Jer, zübbelik etmek, Piyorloti-
larmdan, Sovyet harbiye komlee- lunduğu için burası oldufu gibi mukallitliği yapmakla itham edıl-
~ beyanatından doğuyor. kalmış. Hiçbir tarafa yıkıcı bir el dl. Netice olarak elimizde Gala.ta· 

İki devlet ada.ını lwJıbkh IÖZ sürülmemiı. Binalar iyi bakılmıt. Jaşmış bir Istanbul var. Bizim 
botnbardmıam yapıyorlar. 1t Jifta tamir edilmi,, caddeler aafaıtıa.n- Zağrep köşelerinde bulduğumuz e~ 
"-ımğı müddetçe korluılma.z. nun, asnn yenilikleri her tarafa ki gün ahengini ve güzelliğini hiç-

Fllvaki lkl tarafm da ordolan ha- sokulrnuı. fakat etSki tekil ınuka.d- bir ecnebi letanbulda bulamıyor. 
tıtdır. Fakat neticeden emin obna- des addedllm•• ve hlkirn kalmı•.. Gel nl ri ~ b' "b" · 

Yukarda: Zagrepte eaki §ehirden bir 
manzara. Ortada.: Zagrep ,Tlniv~rsite 
kütUph<ınesi. A~ağıda: Zagrep r.ioo -

nnda klJyla kıya/etlerinden 
nümuneler 

Ve bunlan nıhunda ahenkli bir 

kül haline koymıyarak, bocıluk 
hisleri içinde uzaklaeıyor. 

<lrkJan ,.e arkalarından gelecek müt- .., ., e e n çogu, ırı ırınden tama 
ltflliJere güvenemedlkleri l9bı flll Buralarda. yeni binalar yapıla - mile ayn tarihi eserleri çirkin bir B UyUk bir kapı açıldı: E:aki 
'-basma g~melerine pek ihtimal ve- cak olursa ancak e8kiye uyıun yenilk içerçevesi içinde görüyor günleri yqatan, ıUk<ın, dolu 

tilenıez. Bugünkü prtlar içinde iki -------·---------------------------------
~ kumandaıılan da kat'f bir za
ter iddlumda boJunamazlar • 
lıinaenaleyh söylenen SÖılere, ya· 
~ hakaretlere bakıp da telAp 
.ıİltoıeğe lüzum yoktur. Eğer her 
'<>kaJrta görilp te hoşumuza gttmlyen 
~laıseıerJ d~vmeğe kall<sayclık fer -
~de yaşamak mümkUn olmazdı. 
~lrlanya, &vyet rejlmhll sevnıeye
~ tıı,.. &vyetler de Nazi rejlıntne 
lı~§~an olabDirler. Fakat bu. onlann 
~ tutuşmaJanna sebep t.eşkll e-

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
Bu çocuk neden durmadan hastalanıyor?!! ••• 

. * 
t~?llir f uarnun tesirleri 
) bun gazetelerde tzmf r Fuamıı zf

~et eden bir Suriyeli do!rtumuzun 

ba.Jannı oknımu~unuzdur • 

- Bilmem k1 bu çocuk neden dur~ 
madan hıuıtal8lllyor, diyor. 

Ve kucağında yaUl.n sanıın, sıska 
bebeği göğsUnUn üstünde muhabbet-
le srkıyor: · 

- Hep hastalıklı, hep cılız büyü
yor ... İkisine yaklaştı bi.ll kenr.tini 
toplryamadı ... 

Tren sallanarak · ilerliyor. İkinci 
mevki kompartimanı pek dolu .. Yer
de heybeler, yataklar, sandıklar, se
petler var ..• 

Ve yolcuların bir kısmı a.ya.kta se
yahat ediyorlar .. 

Hava müthiş sıcak .. Trenin içinde 
hara.ret derece.i herhalde kırka yak 

ı ltepimlz biJJyoruz ki bu seneki 
t~ .. Fuan, J:ürldyeyl iktisadi faali

~~ balammdiııı tam ifadeden iclz 
lııt' Ora.da r~cak ınahsulleriılılzba 
~ losmı teııJhlr ecJUnıf§tfr. Mtthlm 
lıı loısnır aer~e yoktqr. Böyle oJdq .. Fuann yapaaa&J lımnet pek btlytlk-
~de F"_,qammz, Suriye ve Ulb • tttr. < • 
~l'llt g '"len dört bin ~ tl- Bu sene blılm lçla bir t.ecrtibe yılı 
\ft de kiye haklanda prk mtt- olmuttm. Gelen d.~ eeya-'bfp trba bll'akmr,tır • hat ve tsttrahatlertnJ tenabı edecek 
~i t, aklkat.en TUrldyenln Urtr- vasrtalann da evvelden etraflı bil' 
~~· 1aaıı etinin tam bir if ade9l ol~ ~kilde tanzim ve ihzarına ihtiyaç 
~ o klt kornıu memleketler • oldu~uno anlamı' buJwıuyonu. Ge • 
~ Ctl k binlerce zlyare~iye l~k 59e bu zaruret ve lhtiyaçlara 
~el<e ' iktisadi kalkınma ha- göre t.edblr a.Jmırsa, İzmir Fuan 
• lıft h tında daha \•azih ve esu- Türk ufuklarmm en kuvvetli bir 

flJ ,·erebilir. B•ı 1:-c!rnnd:ı.n p-"::-:tı;l\nda nsıtası olabUlr. · 

lattI: 
- Çocuğum ne ağlıyorsun yine? 
Genç anne yavrusuna bakıp, gil

ltlmsüyor. 

- Muğlalıyız biz... Muğlada.nberi 
yüzü gülmüyor, ne otobüste, ne bu 
trende yine mi hasta bilmem ki? .. 

Muğlalı gene; anne eğiliyor. Önün
deki bllyUk sepetten bir simit çıkarı
yor. Çocuk birden susuyor, simide 
bakıyor, iştahsız iştahsız ağzına gö
türüyor ve yemeye başlıyor .. 

* * ... 
- Yine ne oldun? .. 

Çocuk simidi Y«}re atmı§. 
-- Su istiyor galiba .... 
!myQk bir testiden bir bardağa. su 

bpşaltıyor. Çocuk sıska parmaldarı· 
nı bardağa uzatıyor ve su lçiyor. Su 
biter bitmez yine ağlamaya başlıyor. 

.....- Sus bebeğim, iki gözUmün eli
ti sus. 

Bu anne çocuğunu ne kadar sevi· 
yor ... Onun gözlerini bir an y~lı gör 
meye tahammülü yok. Yine sc;;eti 
açtı. Bir incir çıkardı. 

Çocuk örümcek ayakları gibi ince 
parmaklarını incire uzattı. O inciri 
de aldı, yiyor. 

- Su ister mlain? •. Al bakayım. 
Çocuk bir bardak su içiyor ve ağ

lıyor. 

- Al şu IJeftaliyi hayatım benim, 
ömrUmün §Cnliği. 

• Genç Muğlalı kadmın ömriinUn 
şenliği şeftaliyi de yiyor ve yeniden 
su içiyor: 

- Çok, mızmız Yarabbi. 

hakkak yine hastalanıyor. 
Mu· 

Artık kendimi tutamıyorum ve a. 
nası çocuğa suyun üstüne bir armut 
verirken: 

- Aman kardeş, diyorum. Çocu
ğun neresi mızmız?.. Maşallah turp 
gibi §ey ••• Sen onun hastalandığına 

oaşma, t~dlye kadar nasıl öldUr· 
memi§sin, ona ş~ ... 

* * "' 
Türk analarına çocuk baknnmı ağ. 

retmek için daha ne kadar zaman 
bekliyeceğiz. 

Çocuklarımızı, cahil annelerin e
linde ve fena hayat şartları içinde 
katletmeye daha ne kadar zaman gö
nüllerimiz kail olacak? .• 

Suat nEn,.tş 

iç avlu ve bahçe .... Ge.niş merdiven
lerden, eski gilnlere a.it e.aya ile do 
lu salonlardan geçiyoruz. 

Bu salonlardan birinde kaI'§nnt
za çok nazik, güler yUzfü, henUz 
genç bi · çıkryor: Hırvatletanın u
mumi valisi Doktor Viktor Rujlç ... 

Bu geniş görünüşlU, ruhça kibar, 
dünya bilir adamı bulmu§ ve iş ba· 
şına getlrmiş olmak, Stoya.dinovic; 
kabinesinin vazife anlama ve gör
me kabiliyetine iyi bir ölçUdilr. 
Hırvatistan valisi, HırvatJstanın 

çok sevilen ve sayılan bir ailesine 
menmıptur. Çok zengindir. Şimdi -
ye kadar bir vapur şirketinin ba -
şında bulunuyordu. 

Hilkflınet hiçbir idari vazifede 
bulunmamış olan bir teşebbüs sahi
bini birdenbire Hırvatistanın ba -
şına getirmiştir. Bu tedbirde isa
bet ollluğunu neticeler göstemıtı -
tir. Doktor Rujiç Belgnıt hU!dbne 
tinin hUsnU niyetine kanaat reti · 
rince kendi vatandaşları ile mer -
kez arasında iyi bir köprti olmuı• 
tur. 

Doktor Rujiçin cidden cazip bir 
şahsiyeti vardır. Kendlsile tmıu -
mt valilik sarayında, biraz sonra 
da ak§am yemeğinde geçirdiğimiz 
saatler hepimiz üzerinde derin bir 
tesir bırakmıştır. , 

V ali konağından 10nra eski, 
yeni, binalar, parklar, eo .. 

kaklar dol8.§tık. Bilhassa halleri 
çok beğendik. Türlil türlU koku -
!arda et, balık ve saire satışına 
mahsus olan bu yerin hava yeni}.,. 
me tertibatı o kadar mUkeınmeldi 
ki, akşam ortalık yıkanmca her 
tarafta gilzel bir temizlik koku· 
sundan ba.,ka koku yoktu. Bfnarun 
bütün lUzumlu tertibatı haiz olma
ıma ve uzun seneler dayanacak 
surette yaptlm13 olmuına rafme11 
çok ucuz İnal edilmiıtir. Buııwı 
hikmeti, bu hallerin hal yapma-ta 
ve buna ait her me1eleyt takdir ef, 
mekte mUteh&UJ8 bir mimara yap 
tınlmumdan ve araya um\Ptd 
mantık ölçiiaile akıl kaıwtmlma • 
muından ibarettir. Belediyeleri • 
miz bu usulde i!5 görmenin bir iz • 
zetinefis meselesi olmadığını tak • 
dir etmeye alışacak olurlarsa tim .. 
ran sahasında mühim bir merhale 
atlatmış olacağız. 

Z ağrebi çok ısetdik. Ertesi aa 
bah istemiyere'K aynldık. Bu 

kısa ziyareti bu kadar cazip ve de. 
vamh bir hatıra haline koyanlar 
arasında vali, belediye reisi ve 
Zağrepli meslektatlarla beraber 
TUrk f ahrl koneoloeu Doktor Mi· 
1i.n Miraçm ismini zikretırı-..en e6 
ıümü bit.inne1' i8temem. Fahri 
konaoloeumuz, Türkiyeyi ,u.ı 

Zağrepte ve Hırvat doatlarmm •· 
raamda temall etmek vaıifeain1 

çok ciddiyet ve allka ile tellkld 
etmektedir. Bu seciyede fahrl kon 
soloslar, memleket için bir kazanç 
tır. Fahri konsoloslanmızı vakit 
vakit birer vesile ile misafir sıfa • 
tile memleketimize çağırmak ve 
memlekete gösterdikleri alaka ve 
muhabbete mnkabPlc f'tmek i<:in 

yılında Toled~ Got KraDamlm payt • 
tahtı oldu. '711 ele hpaayaya ttılAmlar 
ayak bumıştl. '7H te Tolfıdoyu sap • 
tettUer. Tavalfl mWtk deY1'111de, ısoı 
den 1085 yılma kadar bu tarihi belde 
ktt~ bir sultaalıpa makrl oldu. 
1086 te KuttJya kralı tarafından sap 
UıdJJdf ve KMtlJyan.ın payitahtı oldu. 
Kutllya ve AncOll kralbklan bpaa
ya Jrnlhjı hallnde lmifıfhlee, Toledo 
btlttln hpuıytUUll ~ed olmak te
rdlpl kazandı ve ıseo yılma bd&r 
bu mevldlnl muhafan. etti. Ba tarih· 
te Ma.drlt ispanya taemı Tolecloc!an 
aldı ve bu tarihi belde fakb', lltl bir 
!7ehf r oldu • 

ispanyada mttsltimU hWdbnt1arla· 

mı saraylanna "AIJrHlr,, denilirdi. 
İspanyollar bu hıml Alkeıar de1dlnde 
t.alaffUI ettiler. Ve t.JAm mimarisi.ala 
t.eslrlerf aJtmda yapdmlt blltUn • • 
raylara bu MI ventJJU. 
Bagibı fs,...J, ffhlrfertncte., Kar. 

tabada Dd, SevUde blr1 ~ovlcle blr 
ve Toledoda bet tane Alkal&r vardır. 

Toledo Nnylaroua da bir kısmı malı 

volmu,, bir kısmı da harabe halinde
dir: Bunlardan zallm Plyertn ura • 

y:uulan anc:ak ~ harabeler ~ 
tır. 8e'i'ishd AlfOll9• N1&h.,. ._ • 
wtıra tM\.'11 edllm .. olu ...... ,_ • 
dan, mtmar Fran~ Pardo"Dun eee
rl ve Rön.-ııs tt-J~~un bir neflM
sl olan methal ~dan befka bir 
teY kahn~trr. ır.llat Toledo Alb
Driamun en 1Mf1'İun, l•puaroı mi -
rnlrWnlil pyaıu haynıt bir ...,... .... 
l&q ve tehre hiJdm bir tepede • .. 
dllmt, bulunan ~r. Yal"khlı ta 
rth lm~r ~Kent'tn ...,.... ..... 
düşen bu Albnr 1 no da bir J'&ll~ 
netlee!llBd• yantlllf, 1'7'4 t.e ,..melen 
yapdm.11 " blrp llOllfa tekrar ,.... • 
llllftl. • 

Şimal eıephesl mlın&r Altons Covar 

rubla'nm, cenup ce_phetl mimar Juu 
Herrera'ıun Meri olan bu maaaam 

yapının dört köte&lode fehre laildrn 
dört kule lndunayorta. Gecm umla 
tıpuınıun .. btb1tlc mlmartamldaa 
V entura Rocliigues tan.fmdan a,,.t 
plla llarfne yeniden yapdall Toledo 

A 1 k • 1 a r '· IOB lhtQllcle Ut
tlllleQere bir nioke o J m u " 
moua kuvvetleri taratmdaa • 
il ltia ...,._ bir aı1daaMndu ve ao • 
Wı ile 111&1i1111P ~ 8-to bir 
mttaatwtuı ~ ,._, koml*l.,.. 
isi lnıa.adaia BenlloıtQB: 

- Hedef AQıe•r, ~!-
Emrlle mahvolinQf$ur. 

._EkftmBOÇU 

Belediye daireleri ~in yoni bir 
bina yapılac:ak 

Belediye len heyeti. •ki Maarif 
Nezareti büıuma tqJnnuftlr. Buna 
rağmen mevcut hiiıalar k.lft gelme
mekte ve belediye-1Ubelerinden mU
him bir kmnu ~ta ve diler ba· 
~ yerlerde dağmık bir halde bulun
maktadır. 

Bu vaziyeti rölöııUnde bulundu • 
raıı belediye i'd.Jl., btleğ_lye bbıuama 
yamnda.ki ~ bbı.ı&n yıktırtıp 
buraya Uç katlı ıaodn bir btııa tzı. 
f& etttnnele karar ~. Yeıd 
yapılacak bl~~ ,...,,.,.. balırldJI 
ıqtır. 

Bu btn& tlmdila btaa Ue btrlettJ • 
rilecek ve belediye rlyuetl. daimi 
encümen, tehir meclisi, reia muavln
likleri ietn bu binada yerler aynla
caktır . 

bir ueul konula pek iyi bir şey : ı 
pılmış olur. 
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Dil bayramı 
Yapılacak merasimin 
programı hazn a ı yor 
26 Eylt1lde yapılacak olan Dil Bay 

İnt kam ..• 

'

r Macar 1 
hikayesi 

'----'--- --------------~.) 
"A. Tclıekhov,, tan 

Sporcular cia 
b:zim fikrimizde 

Paz~r günkü dövüşün tahminleri 
;?-mı programını tesbit maksadile ö
nümüzdeki Salı gtinü Halkevlerinde 
son bir toplantı yapılacaktır. Şimdi· 
den verilen kararlara göre radyo . ile 
evvela Ankaradan verilen konferans 
lar dinlenecek, sonra mahalli Halkev 
!erinde konferanslar verilecek ve bu-

Yerlilerden biri olan Lev Savvitch
in küçük bir serveti, genç bir karısı 

ve heybetli bir görünüşü vardı. 

Bir gün bir dostunun senei devriye 
sinde kumar oynuyordu. Fena halde 
kaybettikten ve ada.m.akıllı terledik
ten sonra uzun bir müddettenberi vot 
ka içmemiş bulunduğunu hatırladı .. 
Masaların e.rasmdan ayak uçlarına 

basarak kaydı ; gençlerin dans etmek 
te olduğu yemek salonundan geçti, 

Faik Bercmen 

hatiyle alakadar olmadığı için azar
lıyordu 'bile ... Ve karısı sanki hiçbir 
şeyden bahsolunmamış gibi neşeli ne 
şeli gülüyor ve gayet masum bir şe
kilde konuşuyor ... Şeytan gelse onun 
sadakatinden şüphelenmezdi. 

" Güreşi, k'üp rekabeti 
ile dir.ltebiliriz,, 

Bizde sönmeğe başlamış ve amatö
rü azalmış olan güreşi diriltmek için 
klüp r ekabeti şart olduğuna dair 
(TAN) da Çıkan yazılardan vesil~ 
bulan eski Haliç L:lman K l ii • 
bünden bir sporcu bize şu mektubu 
gönderdi: 

Romanyah mı kaza
. na bilir? Melih mi 

nu koro heyetlerinin gösterileri ta
k.ip edecektir. Gece de Alay ·Köşkün

de müsamere verilecektir. 
ve kapıda duran bir eczacının omu -

Lev evine döndüğü vakit, yemekte 
et yerine eski bir kavuçuk yemiş gibi 
gayrimemnundu. Hadiseyi unutmuş
tu a.ma, karısının gevezeliği ve şrma
rık gülüşleri , hindi, kaz ... sözlerini o
na hatırlatıyordu. O çapkına göster
meliydi; ve umumiyetle bu işe bir 
nihayet vermeliydi.. hasmını dövebilir? ğunu zannediyorum. zuna bir baba şefkatiyle dokunarak 

büfeye çıkan ufak kapıdan kaybol -
M elihin haamına laik tarafları du. Deghtiareve ya bir dayak çek.ne

yi, veya onu düelloya davet ederek 
kafasına, bir kuşu öldürür gibi, bir 
kurşun sıkmayı düşünüyordu. Veya
hut ta onu memuriyetinden azlettir
mek ; veya mermer vazoya fena ve 
pis şeyler koymak .. Kokmuş bir sıçan 
aklına geldi .. Ayni zamanda vazodan 
karısının mektubunu kaldırıp yerine 
tehlikeli ve korkunç bir şey yazıp im 
za yerine senin Akoulka koymayı, ve 
ya buna benzer bir şeyler yazmayı 

aklından geçiriyordu. 

Bay Burhanettin Feleğe; 

EvvellGi gün (TAN) da çıkan ma
ka lcmizi dilclro.tle oTcudum. Ve m.eın· 
lelretin spo-r bakımından esWJlı yaı a
larına. doh,"Unan kısımlarını ele ala -
rak içimden kopan acıları ve temen
nileri ga::eterıizde neşredilmek ii:>:ere 
si::e göndermeye karar verdim. 61 
kiloda. dünya §Cmfpiymtlıtifunu (:lmı 

kıymetli güıc§çinıiz l'a§ara Kaswı -
P"*° KWb-ü güre,Jçileritıilı grı::ete -
tıizde meydan oktrnıalarwa Yaşarın 

Cümhuriyette verdiği ceuap miirıa -
:ıebetile yazdığıııı.z ,;e çok e.<Jıısl1 nok
talara tema..cı edeu yazınızda nıe1ııle

kette en çok sevile~ı sporun gül'e~ 
k~m• klüp rekabetlerinin ortadan 
7ı:alkmasile eıı;ki. hızım kaybetmek ii
zer6 okluijıoıılan esefle bahscderP.k 
lnc e.skiden çoh· iyi .~oıı11çl.ar ,·eren 
]düp rt kabctleriı:i ucr§lWıgıç Sa!ııla • 
<'ak bu g ibi mcydaıı o!.'uınaları <>hem 
m iyetfo ııazart dikkate alaraı.· tcş-

1.'ik etmeııill faydalı olaca{jı wfrırı 

bahsetnıişsfoi:: ki çok yerinde bir 
ı ikir. 1Iepimi:;üı tememıileri de 1ıu 

yazdığoıı::: ~ckildedir'. Güı eşitı wya 
1ıl'rhangi bir .<;;porıuı yü.kseluıesi i(;in 
l.:liip rekabttleı'iııe çok ihtiyaç oldu
yu bedihidit'. Bu i.ye maalesef fJ ıır1i<H 

için yok gibldir. E.<Jkiden buyurdu -
ğunuz gibi Be:jikta,, - Anadolu Klüp-
1eri arasındaki çok iddialı rekabet -
ler sonralan Haliç idman - 'Kumkıı

pı Klüplerine intikal etmi§, ıtzun se
uelcr bu iki kliip aralanndaki r r.l:a.
bet sayesinde bugü>ıkii çok iyi r~re
celer kazaııan ve bizim yüzümüzü o
limpiyatlarda güldüren kıymetli gu · 
l'CŞçileri ycti,:tirmi§lerdir. Fakat het 

nedense giireşten b<J.§ka ıızun se:ıe -
l<w sponoı her şubesinde iyi ıxırhk • 
larile temayüz etkn Haliç Iduıan. 

Klübii. ve Kumkapı KWhü l.<Jtanbvlun 
yeni 1o.urulan bir klübüne iltihak edi-
1:erdilcr. B U.!Uretle b-u son güre§te bi 

ribirine rakip iki klüp te ortadan bi· 
linmf..1 olduu. Kumkapı Klübünii.n 
ı:aziyetilıi bilemem, fakat kendi klü
bihn ol.atı Haliçiıı bil 8uretle hüuiye. 
tini kaybetmesinden nıii.tevellit tecs
siirlerimi yazmama ı;esile verdiğiwıi.:
den dol.ayı size te§ekkürler ederi. n. 

Boksör Teodoreskunun tecrübes:
ne mukabil Melihin ç v j, c:!saı-et: var 

Nefes itibarile Romanyalının Meli- Yuvarlak bir masanın üstünde bir 
he faikiyeti vardır. Bu da pek tabii- çok votka şişeleri ve karafaları srra
dir. Çünkü Melih boksu meslek edin- laruruştı. Şişelerin yanında da, için -
memiştir. İşinden ayırabildiği saatle- de, doğranmış maydanoz ve soğanl'l 
rini idmana ayırabiliyor. Halbuki yarısı yenn.1iş bir balık bulunan, bit' 
Romanyalı bUtün günlerini idmana tabak vardı. Lev bir kadeh doldurdu. 
hasredebilir. Bir konferans verecekmiş gibi par -

Bu Pazar gene Taksim stadında 
senelerdenberi göremediğiımz çetin 
bir boks maçını seyredeceğiz. Bura.
da "seyredeceğiz., sözünü kendi he- r 
sa.hıma yazmadım. Çünkü ben o gün ! 
maçı Melihin köşesinden tak.ip ede
ceğim. Bir boksörün köşesinde, her 
devre nasihat vermeye ve boksöre 
yardım etmeye mecbur olan bir in- i 
san için boks maçı seyredilemez. Bir 1 
nevi yumruksuz mücadele şeklinde ~ 
dışandan takip olunur. ! 

Herkes soruyor: Melih ka.zanabi- \ 
lecek mi? Yoksa Romanyalı Melihi 
de Kiryakoya benzer şekilde mi dö
\'ecek? İki boksörün galibiyet ve 
mağlubiyet şansları nerelerdetlir. 

Bu suallerin herkesten evvel be
nim fikrimi işgal ettiği muhakkak
tır. Geçen Pazardanberi Melihle Ro
manyalının müsabaka talihlerini bin 
bir cepheden ahp kafamda tartmak
taynn. Fakat kimin kazanabıleceğini 
kat'iyyetle sc\:liyecek hale henüz gel 

Tecrübe itibarile, Romanyalı (ken maklarm.ı havada salladıktan sonra 
j di bilgileri dahilinde) Mel!hten fa.zla kadehi yuvarladı ; ve acı bir şey duy
ı >jÖrünUyor. Fakat Melihin boksunda- muş gibi yüzünü buruşturarak elin -
ki tahavvül ve yumruklarının hava.le deki çatalı tabağa batırdı ; bir parça 
~ekilleri Romanyahdan daha. ziyade- balık aldı .. 
dir. Fakat bu sırada duvarın arkasm-

YumrukJara tahammül kabiliyeti dan kulağına bir kadın sesi geldi: 
itibarile Melih ten hiç bir maçında ;?i- Ses şöyle diyordu: 
kayet edilecek zat görmedim. N' · lmasın" N kit _ ıçın o . .. e va .. 
Romanyalının şiddetli darbele- Lev karısının sesini tanımıştı. Fa-

l re tahammülü ise burada denenme- kat kiminle konu~uyordu? 
miştir kanaatindeyim. Yalmı; kendi Kadına bir erkek cevap verdi: 

1 
profesyoneller gibi şedit yumruklar- _Ne vakit arzu ederseniz .. Bugün 
dan hiç hoşlanmadığını Kiryako ma- münasip değil, yarın emrinize amade-

1 çında pek ala farkettim. Bir cins , yim .• 
1 boksör vardır ki, şiddetli yumruk al- Lev konuşan erkeği tanıyınca bir-
: dıkça kızışır, tehlikeleşir. Bir cinsi den sıçradı. Bu Deghtiarevdi... En i
• de yumruk aldıkça küser, boksunun yi dostlarından biri .. Kendi kendine 
; ateşi hafifler. Ben Kiryako önilnde şöyle söylenmeye başladı: 
1 gördüğüm Romanyalıyı bu ikinci "- Sen de mi hayvan herif ... Müm 
i cinse mensup boksörlerden sanıyo- kün mü ki karım onu da arabasına 

Yatak odasında uzun bir müddet 
kalarak Lev bunları düşündü; tasar
ladı. Neticede ansızın alnına vura .. 
rak: 

- Bravo bana, buldum!. diye ba
ğırdı ve sevincinden sıç.radı, bu çok 
güzel, çok gilzel olacak .. 

Karısı uyuyunca yazı masasının 

başına geçti ve birçok dilşündükten 

sonra yazısını tahrif ederek ve bU • 
hassa imla hatalan yaparak funU 
yazdı: 

"Tüccar Doulinov'a 
"Muhterem efendim, 
Eğer bugün saat altıda Mntet 

medim. Esasen saniyenin onda biri . 
kadar bir an içinde talihi baştan Bıı pazar en çctuı miic<' .. 1 .,i11i ya-

rum. Böyle bir filcre kapılmama se- bağlamış olsun? Ne yorulmaz ve doy
bep olan manzaraları da geçen Pazar maz kadın... Bir gün olsun hadisesiz 
günkü maçta hayli gördüm. Bizim 

bahçesindeki bağ tünelinin sol tara -
fmda bulunan mermer vazoya iki 
yüz ruble koymazsanız öleceğinizi ve 
mağazanızın berhava edileceğini bili-

bıİ.şa değişebilecek bir S)>Or hakkında . pacak ol«ıı J.lclih 
evvelinden k:ı.l'i biı· hUkUn:i yürüt- ' 
mek çok güçtür. Bilhassa o mücade
le spoı u biribirine benzemiyen. biri 
birinin hemen hemen aksi olan krv 
metlerle clövilşccek ikı genç :ı.ra~J· 

bir avantajımız daJıa var; o da Ro
manyalıyı uzun bir maçta tetkik et-

kalamıyor .. ,, 
Kansiyle konuşan erkek alçak bir 

sesle dev~m etti: 
niz! .. ,, 

Gii.re§ten 'başka sporun her şubc
.,inde oldukça mühim ftıaliyetler gfu· 
teren sevgili klübümiiz yan profe.<t· 
yonelle§mi§ idarecilere kurban gitti. 
Gençliğin ker türlü sporu yapabil -

me.,i için elinde her türlü spor ves,1-
iti bulımduğıuı halde... Serefti bir 
mazisini, kıymetli yeşil ldciverf ren-
9ini, her §eyini feda ile bl5yle bir il
tihaka hiç ihtiyacı olmıyan bir diğer 
klübün kucağına atılıyordu. Klüple • 
rbı birleştirilmesi, benim hiç havsa
lamın almadığı 1:e kavrıyamadığı 1>ir 
~eydir. Bu birleşmelerden fayda ye
rine zarar gcz.ir kanaatindeyim. Ga
zetelerde okuduğumuza nazaran Al
manyada binlerce klilp varm~ ve 
hep~i de mükemmel bir surette ça -
lı§arak bugünkü Almanyanın olim. -
piyatlarda kazandığı l}erefi temine 

1 

1Jesile olmu.şlardır. Demek ki kWp -
Zeri azaltmak prensipinden ziyaı.le 

onları kuv·vetlendirmek, e 8 a s -
lcuıdırm.a.k için lazım olan yar tımı 
J..Züplere mütesaviyen taksim ede -
rek onları bir ayarcla kuvvetlendir
mek ve aralarında buyurduğunuz 

gibi rekabeti temiin etmek ldzımiır. 
Zavallı Haliç Klübü idarecilerinin 
kttrba:nı olarak mevcudiyetini kay
betti. Futbol kısmı ki ikinci kiime -
nin en kuvvetli bir unsuru idi. HlÇbir 
tanesi bile bıt birleşmeğe iştirak et
medi. Güreşçiler rahat rahat idman· 
Zarını yaptıkları minderde nöbetleşe 
onar dalcilwlık idman mec'l:mriye -
tinde kaldılar. Kliibümün i8minın 

spor şahasınd.aıı silinmesini bir tfir
W ha::merlemediğim içiıı içteıı . gelen 
acılarla bıı. satf. 'Zarı yazıyorum. Bu
giiıı Halicin ftctbol kısmı o1dıtfİıt !Ji -

da cereyan edecekse ... 
Ben burada n e yazsam. ne söy!' 

sem maçın cereyanını değiştiı , ıı1iy 

ceği gibi n.om:ınhya karşı MePhin 1 
kip edece~ dövüş sistemini de i fı
edeceğinden tahminlerimi umurııi v, 
kapalı olarak bildireceğim. Pazar 
günkü maçın ihtimallerini hesaplar
ken evvela iki boksörün ne evsafü: 
olduklarını tetkik etmeliyiz. 

Romanyalı bokaörün kıymeti 
Romanyalı boksörün nasıl bir dö

vüşçü olduğunu Kiryako maçına ge
lenlerle beraber ben de tetkik ettim. 
Açıkça. söyliyebilirim? Romanyah 
boksun ne olduğunu, yumrukların 

nasıl vurulacağını birinci seri Fran
sız boksörleri derecesinde anlaımş 

bir adamdır. Yalnız her genç boksör 

bi, güre§ kısmı da gayri/edere bir te
§ekkül olmı, fakat spontıı her saiıa -
sında varlıklari~ temayüz eden ve 
ayni zamanda gayrife<kre kliipler 
şampiyonu bulu.nan ileti Bozkurt 
Klübüne müracaat le Ye§ ·ı lacivert 
/ormalarının kabulü talaf.ii inde orıı

d.a bütün varlıklarile çalışacaklivmı 

taahhüt etmi§ler ve Bozkurt Klübiin
den müsait ceoop almışlardır. Şinıd-i 
meydan okum.ak sırası bize gel~t:ek. 
O zaman da siz gayrif cderesiniz di -
yecekler. Varsınlar, desinler. El • 
bett~ federe de ol.ur, yeşil W.ci,,ert 
formayla klüpler arasındaki esk; re
kabeti canlandırmı:ş oluruz. Yaz'.m'l 
son verirken fikirlerimize tercüman 
olmanızı dili.ycrek saygılarımı :ru?J.a -
rım. 

Eski bir Haliç İdmanlı 
R. Ata~r 

TAN - Haliç ldman Klübünün u
zun seneler süren varlıklı bir faali -
yet devresinden sonra sönüp gitmesi 
ne teessüf eden bu sporcunun acıla
rını haklı buluruz. Ancak klUpleri -
mizin idare sistemleri azanın idare 
ile alakalan klUp ömürleri üzerinde 
menfi tesirler yapan birçok araz tev 
Iit etmektedir. Ne de olsa böyle acı 
tecrübelerden sonra idareci ve aza • 
nın klUplerine daha sadık ve. b-.ı~lı 
kalmaları lAzımgeldiği kanaatinin 
bizde kökleşmesi, klüp hayatının in
kişafına yol açar ümidindeyiz. Bize 
mektup yazan zatın da bu ümide il
tihakını tavsiye ederiz. Bir ihtiy&.ca 
tekabül ederek doğmuş olan her klüp 
yaşar. Arada bir Halicin uğrad!ğı 
gibi sanmtılara uğrasa bile. 

miş olmamızdır. Halbuki Rome.n)'alı 
Melihin boksunu işitmek suretile öğ
renmiştir. 

Bütün bu mukayeseleri yaparken 
Meli hin Roman yalıyı kohı.,> cı:ı. Iuı.za

nır hükmüne doğru gittiğim kat'iyen 
düşünülmemelidir. Ben, iki boksörün 
kağıda geçebilecek evsaflannı hika
ye ediyorum. Yoksa bir boks maçı

nın kazanılması, bu kıymetlerin ye
rinde ve hasmın mukavemetine uğ
ratılmadan tatbikiına bağlıdır. Öyle 
bir netice için de bin bir şartın dö
vüşçü tarafından bir saniyede topla
nabilmesi lazımdır. Esasen boksun 
kıymeti ve Yüz binlerce dolara kadar 
çıkan ücreti de bin bir şartın bir i.n
da toplanabilmesini en fıizla temine 
muvaffak olanlara verilen ehemmi
yet yüzündendir. 

M elihin Jövüf planı 
Yukarda da söyledim; Melihin dö

vüş şeklini ifşa ederim kaygusile Pa
zar günü takip edeceğimiz dövüış 
planının teferruatmda.n bahsetmiye
ceğim. Neticeyi uniuınt hUk.Umlerle, 
şu aşağıya aldığım satırlarla bildire
ceğim: 

Romanyalı sür'ati itibarile, tecrU
besi noktasından Melih için şüphesiz 
pek tehlikeli bir hasımdır. Fakat İs
tanbulda dövüşlerini tetkik etmek 

. f rrsatını elde ettiğimiz nice .ecnebi 

- Evet .. Yann hazırım. lstersen 
bana yarm birkaç satırcık yazıver! 
Mes'ut ve mesrur olurum... Yalnız 
muhaberevi tanzim etmeliviz .. Müna
sip bir usul bulalım. Postayla olmaz .. 
Sana yazacağım mektupları senin ba 
ba hindi müvezziden alabilir. Sen de 
bana yazarsan, ben evde yokken be -
nimki mektubu açar okur .. 

- Peki, ne yapmalı öyleyse? .. 
- Bir vasıta bulmalı. Hizmetçiler-

le de gönderemeyiz. Çünkü senin (1) 
Sobakievitch oda hizmetçisiyle diğer 
uşaklan elinde tutuyor ... Acaba ha..ta 
kumar oynuyor mu? 

- Evet ... Aptal herif .. Hem d9 da
ima kaybeder .. 

Deghtiarev gülerek: 

- Bunun için aşkta talil yaver gi
diyor dedi. Aklıma gelen vasıtayı söy 
liyeyim bak! Yamı saat altıda daire
den çıkınca millet bahçesinden geçe
ceğim ve müdürü göreceğim.. O za · 
man tam altıda, bağ tünelinin sol ta
rafındaki mermer vazoya 'bir ufak pu 
sula koymaya çalış .. 

- Peki ... Peki .. 

- · Bu hem şairane, hem de esra
rengiz ve yeni bir usul olur .. Ne senin 
kazın ve ne de benim cadaloz bunu 
bulamazlar .. Anlaşıldı değil mi? 

Taksim Stadında ll!elihin karşı.~ında boksörlere karşı beklenilmiyen mu-
ne yapa.r.ağı merak edilen vaffakıyetleri elde ettiğimizi tle Me-

Lev bir kadeh daha yuvarlıyarak 

oyun masasına döndü. Bu hadise o
nu ne sarsmış ve ne de kızdırmıştı ... 
Bağırmak, hadise çıkarmak, döğmek 
zamanı çoktan geçmiş bulunuyordu .. 
Kansmm hafifliğine karşı lakayttı. 

Fakat bu muhavere canını sıkmıştı 

hani... Onu, kaz, hindi ve Sobakie
vitch diye lakaplandırmak izzeti nef
sini kırmıştı. 

Teodoresku lihin kaybedeceğini yüzde yüz tah
min edenlere hatırlatımn. 

de olduğu gibi bazı hatalı itiyatlarrm 
henüz düzeltmemiştir. Bir boksör 
maçlarda muayyen itiyatlar edinir. 
O itiyatların bazılarl"bir cins boksör 
karşrsmda faydalıdır, fakat hazan o 
itiyatlar sahibinin aleyhine döner. 
Bu döndürüşü yapacak hasmın ka
biliyeti ve dövüş tarzıdır. 
Şunu açıkça söyliyebilirim ki, Ro

manyalıda Melihin istifade edebile

ceği epey hatalar mevcuttur. Fakat 
buna mukabil :Melihe tehlikeli olabi· 
lecek gibi büyük kıymetleri de var
dır. 
Romanyalı yirmi üç yaşındadır. 

Ben diyorum ki: Melih at"&m.IZda 
gUnlerdenberi düşündüğümüz dövüş 
planmı hakkıyle tatbik edecek şekil· 
de dövüşürse, Romanyalı karşısında 
hiç ummadığı kadar ~tin bir hasım
la çatışmış olacaktır. 

Eşref Şefik 

:f. 

Atletizm ,ampiyonuı hakemleri 
İstanbul Atletizm Ajanlığından: 
19 ve 20 Eylül tarihlerinde yapı

lacak olan İstanbul Atletizm Şampi-. 
yonasmda Hakemlik yapacakların 
muayyen günlerde saat ikide Fener
bahçe Klübünde bulunmaları rica o
lunur. 
Baş Hakem: Ünvan 
Kronomettör: Adil, Sait, Vedat A

but, Nurettin, Nadolski, Yüzbaşı Fu
at. 

Muvasalat Hakemleri: Yüzbaşı 

Kendi kendine gene şöyle söylen
di: 

11
- Bu Deghtiarev ama alçak a

dammış. Beni gördüğü vakit bir dost 
gibi hareket ederek sırıtır, güler kar
n.mıa da vurarak benimle şakalaşır ... 
Şimdi bak, ne rezaletler çıkarıyor. 

Yüzüme karşı dost, arkamdan kaz, 
hindi .. ,, . 

Kaybettikçe, Lev, tahkire uğnyan 
namusu hususunda daha fazla hassas 
oluyor ve kızıyordu .. Hiddetten elin
deki tebeşiri kırarak gene düşünceye 
daldı: 

"- Serseri, külhanbeyi herif .. tş 
çıkarmak istemiyorum. Yoksa sana 
Sobakievitch'in nasıl olduğunu gös
terirdim.,, 

Bu mektubu hazırlayınca gene se. 
vincinden sıçradı; ve ellerini uğuştu· 
rarak kendi kendine: 

'1şte buldum dedi. Gayet mühim, 
kendisi .bile bövle bir intikam tasar
lıyamazdı. Tüccar mektubu alınca 
korkacak ve polise haber verecek ...• 
Polisler saat altıya doğru ağaclarm 
arkasına saklanacaklar: ve mektubu 
nu almak için geld;ği vakit hizhn 
aziz dostu yakaltyacaklar ... Kimbillr 
nekadar korkacak .. İş tebellür edince 
ye kadar alçak herif renkten renge 
~rmeye ve karak"'lda hapis kalmrya. 
mecbur olacaktır ... Bravo .. Bravo ba.· 
na doğrusu .. ,. 

Lev mektubu kendi eliyle postaya 
verdi ve mes'ut bir gülüşle, sanki lıi~ 
bir zaman kendisine nasip olmıyan 

bir uykuya daldı .. 
Sabahleyin uydurduğu işi hatırlı ~ 

yarak sevinçli sevin~li mırtldanmıy& 
ve sadık karısının çenesini okşamıys 
başladı. 

Dairede Dezhtiarevin akıbetini dü
şünerek gülüyordu. 

Saat altıya doğTu kendini tutamı~ 
yarak, düşmanın şaşkın halini gör .. 
mek üzere, Millet bahçesine gitti. 
Bir polis ajanını orada bulunca! 

- Hah, işte!.. diye homurdandı ... 
Bağ tüneline yaklaşınca Lev bit 

küçük ağacın arkasında durdu; gör-
terini mermer vazoya dikerek bekle
meye koyuldu. Sabırsızlığı sonsuzlat" 
mıştı. 

Tam saat altıda Dezhitiarev gö
ründü. Genç adam göze batacak de
recede neşeliydi. 

Islık çalarak yürüyor ve elinde ~ 
garası ilerliyordu .. Lev o vak.it şöyl• 
düşündü : 

"- Şimdi, liindiyi, ~azı. Sobal<e" 
vitch' i görüf'sün sen ... H~ele biraz 'be1'' 
le... 1 

Dczh t iarev paraları uzun uzun gö• 
den geçirdi ve neticede hep om1ızl3' 
nnı silkerek paralaxı cebine yerleştit 
di ve bir "Mersi!" mırııJ andı. 

Lev "mersi" keliınesiıiu iyice dUY' 
muştu.. ( 

O akşam tüccar Doulilll 1vun m ığ"' 
zası önünde durarak tab<\laya yurtı; 
ruğu ile bir tehdit işareti s\;aHadı V 

kk .. . b . hııl06 cam sı rn ve gucengın .ı.r 

söylendi dw-du: 1 e' 

- Serseıp., avanak tüccar ... 11 Pis 1tJ' 
rif (1) Kite kitytch, yuvarlak · göbe 

Melih altı ay kadar Romanyalıdan 

gençtir. !ki boksörün boylarmd:ı Me
lillin aleyhine üç s'antim kadar fark 
vardır. Romanyalrnm kollan Meli
hin kollarından biraz 1aha uzundur. 
tki boksöri.ln kiloları dirhemi dirhe
mine müsavidir. İkisi de 66 kilodıt
dırlar. Romanyalının sol yumrukla
n biribiri üstüne vurmak itibarile 
Melihten daha becerikli gözüküyor. 
Buna mukabil Melihin sollu sağlı 

Romanyalıdan daha şiddetli vurdu-

HUsamettin ve Cel8J, Cehti Şahin Gi· 
ray, Recep, Ferruh, 

Atlama Hakemleri: Ali Riıa, Ce. 
mil, Melih, Yüzbaşı Zeki, 

Atmalar Hakemleri: Hikmet, Yüz 
başı Nuri, Sudi, Ekrem. 

Yemekte Deghtiarevin yüzünU 
görmek istemiyordu. Halbuki beriki 
inadına onu bir sürU suallerle boğu . 
yordu ... Ve hiç sıkılmadan dostlukla
rına sığınarak kanı:;ı . kocasının sıh-· 

li tavşan!.. Ji 

(1) Rus edibi Gogol'un "Ol ' • Ru.!ı~~~; 
adındaki eserinin şahsiyetlerinc:'etç(S btf• 

ismidir. th mL ,ıc • 
(2) Ostro,·skinin bir piyt..,,_. ınd ıi' 

tan sonra herkes şişman tüc•"""SI V bil 
kabı vermişti. ·<h· 
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DZMDRDIEN RCPORTA JLA R 
Arkadaşımız Suat Dervişin izmir röportajlarım ___J 

~muntazaman bu sütunlarda okuyacaksınız. 1 

Beled 
UZ'la 

iye Reisi Behçet 
mülakat y~ptım 

n zmirin genç, faal ve çalışkan 
zihniyetli tamamile modern 

olan Belediye Reisi Behçet Uz, ge
niş yazıhanesinin b~ında oturuyor. 
Ben karşısındaki koltukların birin
de nefis bir kahve içerek ona şu su
ali soruyorum: 

O 
zmir Fuarı belediyeye kaça 

mal oldu? 
'.Arsıulusal lzmir Fuan ve Kültür 

Park için bu yıl (230) bin lira sar
fedilmiştir; diyor. Bu paranın (25) 
bin lirasını Iktısat Vekaleti, (25) 
bin lirasını Izmir Vilayeti verdi. An
tre ve pavyon satışları da (25) bin 
lira tutmaktadır. Belediyemizin fuar 
ve Kültür Park için nakten ve diğer 
suretlerle yaptığı yardım ve iş ise 
(155) bin lirayı bulmaktadır. 

rl müzeleri ile küçük çocuklar ve l 
büyük insanların yapacakları bir 
çok spor harekatı için muhtelif te
sisat kurulacaktır. Bunları şöylece 

sırahyabiliriz: Çocuk güneşleme 

yerleri, kum havuzları, tenis kord
ları, basketbol, voleybol, şehir stad
yomu. knpalı yüzme havuzu, para
şut kulesi ve kapalı atış poligonu. 
Bu tesisattan başka, parkın muhi· 
tini çerçeveliyen duvarı takip eden 
dört muhtelif yol da yapılmaktadır. 
Bu yollar da yaya, atlı, bisiklet, mo
tosiklet ve otomobil yollarıdır. 

Park içinde bir akvaryum ile Eğe 
bölgesinde yaşıyan vahşi hayvanlar
dan mürekkep hayvanlar bahçesi ve 
Eğe mıntakasmda yetişen ağaçları 

bir araya toplıyan bir nebatlar bah
çesi kurulacaktır. Fuarın ekonomik, sosyal faydala

rı? 

Fuar genç Türkiye Cümhuriyeti
nin ekonomik ve kültürel varlığını 

içe ve dışa göstermek amacile ve 
ayni zamanda bizimle ticari müna
sebata. giriŞmck ve mallarını iç pa
zarlarımıza göstermek istiyen ecne
bilere bu imkanı hazırlamak için ku
ruluyor. 

Bütün müesseseleri ile (900) bin 
liraya planlanan Kültür Park'ı üç 
dört sene içinde tamamen meydana 
çıkarmağa çalışacağız. Bu yıl Fuar 
kısmı üzerinde yaptığımız iş, bah
çeler ve oyun yerleri tahmin ettiği
mizden daha ucuza mal edilmiştir. 
(900) bin liralık bu işi tecrübenin 
verdiği alışkanlıkla (750) bin liraya 
çıkaracağımızı umuyoruz. 

Şehir gazinosu, 

Bu yıl Kültür Park içindeki dai
mi yerine kaldırdığımız Fuar bura-
da. daha müsait bir inkişaf sahası Şehrin iman için büyük 
kazanmıştır. Fuar lzmir'in sosyal ve çalışmalar 
ekonomik hayatında. büyük bir de- .. -Izmir Belediyesinin mücadele 
ğişiklik ve canlılık yücuda. getir- ettiği derdler nelerdir? 
rnektedir. Yalnız Izmirliler değil, bu -Belediyemizin mücadele etmek 
münasebetle şehrimize gelen binler- zorunda olduğu belli başlı bir dert 
ce ziyaretçi kendilerini sıkmayan yoktur. istiklal mücadelemizde şeh
bir disiplin altinda Fiıarda çok gü
tel vakit geçirmektedir. 

Bu yıl getirttiğimiz büyük sirk 
bilhassa mektepliler için faydalı ol
muştur. Istanbul Şehir Tiyatrosu 
gan'atkirlannın verdikleri muvaffa
kıyetli temsiller de Fuar ziyaretçi
lerinin büyük bir ihtiyacını karşıla
maktadır. 

Geçen yıl Fuarı (311) bin ziyaret
çi gezmiş ve hariçten (61,600) yerli 
ve yabancı Izmire gelmişti. Bunla
nn şehre bıraktıkları para bir mil· 
yon lirayı geçiyordu. Bu yıl bu yön
den edeceğimiz istifade her halde 
daha büyilk olacaktır. 

Kültür Parkın ehemmiyeti 
KUltür Parkı ne için kuruyorsu

nuz'? Burada neler yapmağı düşü· 
nUyorsunuz? 

-Külttir Park lzmirlilerle bera
ber bUttin Eğe halkı ve muhtelif ve
eilelerle şehrimizi ziyarete gelecek 
Yerli ve yabancılar için dinlenme, 
eğlenme ve kültUr kaynağı olacak· 
tır. 

(360) bin metre murabbalık yan
gın sahası içinde kurulmakta olan 
bu parkın (60) bin metre murabbaı 
bu yıl fuara tahsis edilmiştir. Kül
tür Park planına nazaran, gelecek 
:vıllar Fuann inkişafı nisbetinde da
ha fazla yer ayırmak imkanı da 
lnevcuttur. 

Kültür Park eahasmrn (2) kilo
Jnetreden fazla olan muhitine duvaır 
C:ekilmiş ve beş istikametten kapı

lar yapılmıştır. 
Kültür Park içinde Atatürk dev

tim müzesi, Sağlık ve Ege Urünle-

~arbay Dr. Behçet Uz 

rin yanan büyilk bir kısmının ima. 
rına çalışıyoruz. 

Belediye kanununun verdiği va
zifeler bütçemizin imkanı nisbetin
de ve normal bir ~kilde başarılıyor. 
Bu meyanda sıtma savaşına ehem· 
miyet vermekteyiz. Şehrin muhtelif 
semtlerinde bulunan bataklıkların 

çoğu dört sene içinde kurutulmuş
tur. Şimdiye kadar kuruttuğumuz 

bataklık arazi (164,073) metre mu
rabbaıdır. Kurutulan bataklıkların 
üzerinde parklar ve çocuk oyun yer
leri tesis ediyoruz. 
Halkapınardaki büyük bataklığın 

mühim bir kısmını da hava istasyo
nu yapmak üzere istimlak ederek 
tesviyeye ba~ladrk. Hava Istasyonu' 
nun burada kurulması bu geniş ba
taklığı tamamen ortadan kaldıraca-

ğı gibi, şehre çok yakın olması iti
barile yolcular için büyük bir k0-
laylık teşkil edecektir. 

Ha.ıaneler ihtiyacı tamamen 
karıılıyamıyor 

- !zmirdeki hastaneler kaç ta
nedir. ihtiyacı karşılıyor mu? Ço
cuk bakım eviniz var mı, Izmirin 
sosyal bütçesi nedir ? 

lzmirde Vilayet ve Belediye büt
çelerile ve sosyal kurumlar tarafın

dan idare edilen 18 hastane ve 
dispanser vardır. Bunlardan başka 

her Belediye mıntaka merkezinde 
müracaat eden hastalara parasız 

bakılmakta...ve i~an verilme}ctedir. 
&mir a..ta.eı..me -eivar v.ı& 

yellerden de hastalar geldiğinden 

mevcut yatak adedi ihtiyacı kar"ı-

i layamamaktadır. Yatak adetlerinin 
arttırılması veya yeniden hastahane 
yapılması yerinde bir iş olur. Bele
diyemizin Karşıyakada 65 yataklı bir 
Çocuk Yuvası vardır. Geniş ve gü
zel bir bahçe içinde kurulan bu yu
vada 6 yaşına kadar olan kimsesiz 
çocuklara bakılmaktadır. Belediye 
sosyal bütçesi bu yıl (98,800) lira
dır. 

- Çocuk bahçeleri ve parklar ne 
kadardır? 

- Son dört sene içinde şehrin 
muhtelif semtlerinde "birçok çocuk 
bahçeleri yapılmıştır. Çocuk bahçc:le 
rinin mecmu mesahası 10,500 ve 
parkların mesahası da 498,500 met • 
ro murabbaıdır. 

- Şehrin su vaziyeti nasıldır? 
- Şehrin su vaziyeti normaldir. 

Halkapınar su şirketi ve belediye -
miz tarafından idare edilen Vezir Os 
man ağa suları şehrin hemen her 
semtine su vermektedir. Kadifekale 
civarında olan mürtefi mahallata su 
vermek için de teşebbüsata girişile
cektir. 

! yi sudan mahrum olan ve tifo sal 
gınları tehlikesine maruz bulunan 

Karşıyakaya geçen sene Yamanlar 

suyunu iindirdik. Bu su Yamanlar 

dağının çam ormanlarından çıkmak· 

tadır. Asri ve fenni tesisatla şehre in
dirilen Yamanlar suyu metro mikıibr 
10 kuruş gibi çok ucuz bir fiyatla sa 
tıldığından büyük bir rağbet ka • 
zanmıştır. 

Şehrin beş senelik imar plam 
- lmar işi ne merkezdedir. Iznıi· 

rin tam imarı için ne kadar zam&.n 
lazımdır? 

- lzmirin imar işini iki kısma a -
yırmak lazımdır. 

bahs olamaz. Avrupanın bütün eski 
ve büyük şehirlerinde olduğu gibi 
lzmirde de eski mahalleler ve evle -
rin uzun müddet ortadan kalkamı.ra 
cağı tabiidir. -

B : tzmirin yanmış olan bü_yük bir 
kısmı i~in elimizde bir imar planı 

vardır. Bu planın tatbikına beş se
nedenberi büyük bir gayretle çalı -
şıyoruz. 

(175) hektarlık bu geniş yangın 

sahası içinde şimdiye kadar Gazi, ls
met Paşa, Şükrü Kaya, Kazım Özalp 
Voroşilof, Doktor Mustafa. Celal 
Bayar, Vasıf Çınar bulvarları açıl -
mış, bu bulvarlar etrafında Ankara
nın Yentşehrlni andıran yeni mah:ü· 
leler teesslls etmeye başlamış ve eski 
Fuar yeri ile Eylulda Bar;.-bakanı
mız tarafından açılan Arsıulusal Al· 
t;ncı Izmir Fuarı ve Kültür Park 
meydana gelmiştir. 

Bugüne kadar imar edilen kısım 

(133) hektardır. Geri kalan ( 42) bek 
tardaki arsalar gittikçe kıymetlen -
mekte ve seri bir surette satılmakta 
dır.' üç dört sene içinde bunların da 
tamamen ortadan kalkacağını umu -
yoruz. lzmirin imar i§lerinde Cüm • 
huriyet hükümetimizin ve büyükleri 
mizin büyük yardımları bize ku\·vet 
vermektedir. Kültür Parka açılan Va
sıf Çınar bulvarı üzerindeki geniş ar 
sada bir milyon lirayı mütecaviz bir 
para sarfedilerek bir kız enstitUsU 
kurulacaktır. İnhisarlar vekaleti de. 
Alsancakta çok büyük ve modern bir 
tütün imalathanesi yapacaktır. 

Arsıulusal Fuar ve Kültür Parkın 
kurulmasında da hükumetimizin şük 
ranla kar~ıladığımız kıymetli yar • 
dımlarmı görmekteyiz. 

Eğlence yerlerinin vaziyeti 
- lzmirin eğlence ye!'leri ihtiya

ca kafi midir. Tiyatro ihtiyacı var 
mıdır? 

- !zmirde ihtiyaca kafi miktarda 
sinema ve gazino vardır. Bununla 
beraber biz her yıl manzarası ve ha
vası güzel olan muhtelif semtlerde 
yeniden gazinolar yapmaktayız. Bu 
yıl Karşıyakada Soğuk kuyu üzerin
de yaptığımız gazino büyük bir rağ 
bet gördU. Turistik bir kıymeti haiz 
olan ve lzmiri kuş bakışı gören Ka
difekalede de bir gazino yapacağız. 

Izmirin tiyatro ihtiyacı ı:ıimdilık 

her yıl !stn.nbuldan gelen Şehir 'ri -
yatrosu san'atkarlarmm verdiklHi 
tPmsillerle temin ediliyor. Bu yıl 

Kültür Park icinde 5 bin ki9ilik açık 
bir anfiteatr yapacağız. Bu tiyatro
da temsiller verileceği gibi güreş, 

boks müsabakalan yapılacak ve ay· 
ni zamanda halka ve mekteplilere 
konferanslar verilebilecektir. 

Suat DERVİŞ 

A: Şehir meclisinin her yıl bütçP.· 
ye koyduğu para ile eski mahallelPr 

'ı deki yol ve lağnnlar proğramlı bir şc 
kilde tamir ve ıslah edilmekte ve lü ôiiiiiiiiiiıôiiiİiİiiiiiİiİiiiiiiiıiiiiiiiiiim-.-.-iiiiiiiiiiiiiiöiimiiiiiiiOiiiiiiiOiiii• 

lımt~t Pa~ ~lvarınm Gazi bul'Varile birleştiği yer 

zumlu bazı yerler istirnlik edilerek 
. yeni yollar açılmaktadir. 

1

1 Şehirde yapılan yeni evler yapı 
yollar kanunu tarif atma uygun · bir 
gekilde ve bahçeler içinde kurulmak-
tadır . 

Eski mahallelerin ve evlerin mu • 
ayyen bir zamanda modern bf r hale 
gelmesini düşünmek bittabi mevzu· 

T itülesko çok hasta 
Paris, 17 (A.A.) - Havas ajan -

sının Sen Moritzden aldığı malumata 
göre, Titülesko had anemiden muz -
tariptir ve kendisine kan verildik · 
ten sonra vaziyeti biraz düzelmiştir .. 
Bununla beraber bu düzgünlük de -
vam etmezse. kendisine bir kere daha 
kan verilecektir • 

7 

Samsuİıda bütün bozuk 
yollar tamir · ediliyor 
Merkez köylerin telefon te
sisatı tamamlandı, diğerleri 

de bitirilmek üzere .. 

r-

Samsun - Sıvas 1ıattmı.1a Sartısun gUmrük istasiycmu ve ihracat i!keleleri 

Samsun, (Hususi muhabirimiz ya- edilmiştir. Şimdiye kadar yanlız Baf
zıyor) Vilayet yollarının esaslı bir rada yÜz kilometreden fazla telefon 
şekilde tamir ve tecdidi için vilayet- tesisatı yapılmıştır. Memleketin ik· 
çe mühim kararlar ittihaz edilmiştir. tisadi hayatı ve inzibat işleri nok
Vilayet yolları arasında çok bozuk tasından çok ehemmiyeti olan bu i
olan Samsunla Bafra arasındaki şo- şe gerek hükumetimiz ve gerek hal· 
senin diğerlerinden önce yapılması kımız çok alaka göstermektedir. 
kararlaştırılmış ve keşifler yapıl- Köylerimize telefon yapılırken mer· 
mağa başlanmıştır. 250 bin lira sar· kezle kazalar arasındaki telefon hat 
file yapılacak olan bu yolun inşası- tarının da. düzeltilmesi ve arttırıl. 
na pek yakında başlanacaktır. 52 ki- ması yerinde bir hareket olurdu. 
lometre uzunluğunda olan bu kıs- Sonra nüfusu bir çok vilayet mer
mm bu yıl ancak dörtte biri yapıla- kezlerinden fazla olan Bafraya dJl 
bilecek diğer kısımları da iki üç se- P. T. T. idaresinin şehir dahilinde 
ne zarfında tamamlanmış olacaktır. telefon tesisatı yapmasının zamant 
Bundan başka vilayetin en mühim da gelmiştir. 

yollarından biri sayılan Terme yolu 936 senesinde kaza merkezlerinde 
üzerindeki bozuk Miliç köprülerinin yapılacak sonbahar at yanşlan proğ 
betonarme inşaatı da bir mütaahhi- ramı Ziraat Vekaletinden Vilavet 
de ihale edilmiş ve inşaata başlan- Baytar Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
mı;ıtır. Samsun • Bafra Alaçam yo- Bu proğrama göre 20 eylUI pazar 
lu üzerindeki bUtUn bozuk köprüler günü Çarşambada, 27 eylül Bafrada 
geçen yıl yeniden betonarme olarak 29 eylül Vezirköprüde, 7 birinciteş
inşa edilmişti. Bu yıl da vilayetin tin Ladikte ve 14 birinciteşrin Çar
diğ~r kazalar arasındııki yollar üze- şamba gilnü de Kavakta koşular ya
rinde bulunan bo.zuk köprüler ve pılacaktır. Bu yanşlarda taylara ve 
yollar yapılacaktır. , yerli, yarmıkan lngiliz at ve kısrak· 

Vilayet köy telefonlarının temdidi lanna birer, yerli yarımkan arap, 
işi de günden güııe ilerlemektedir. haliskan arap karışık koşulara da 
Merkez köylerinin telefon tesisatı birer ve ikişer yanş ayrılmıştır. Bu 
tamamlanmış. kazalara bağlı bulu· koşular yalnız vilayette doğmuş ve 
nan bir~ok köylerin tesisatı ikmal yetişmiş atlara mahsustur. 

' 

Hitlere iki cevap Milletler Cemiyeti 
daha verildi toplanıyor 

[Başı 1 incide] 
ret etti. Malüm olduğu Uezere Hitler 
Almanyanın demokrasileri istihknr 
ettiğini söylemişti. M. Blum buna 
karşı Demokratik rejimlerde biı' tek 
adamın hilküm sürmesi ile elde edi
len kuvvet ve kudreti temin ederler.,, 
dedi. 
sileri istihkar ettiğini söylemişti. De
mokratik rejimlerde bir tek adamın 
hüküm sürmesi ile elde edilen kuvvet 
ve kudreti temin ederler.,, 

Blum daha sonra Naziliğin ihracat 
malı olmadığına dair H i t • 
rin söylediği sözle
re mukabil "milletlerin dahili rejim
leri ne mahiyette olursa olsun, Fran
~a hepsi ile dost olmak ister .. , demi§· 
tir. 

M. Blum daha ı;onra şu sözleri 
söylemiştir: 

"- Demokrasiyi mahküm etme -
ğe imkan yoktur. Tecrübede, akıl da 
onun hakkını tanıyor. Fransa ona 
sadık kalacak. Fransa milletler ara
sındaki kavga sebeplerini kaldırmak 
ve sulbü takviye etmek ister. Onun 
reddedeceği bir müzakere, veya bir 
teklif yoktur. Fakat Fransa sulhü 
insanca düsünür ve ona insanca bag. 
lanır. F~ansa sulhü, milletlerin mu
kadderatına hakim olması, bütün 
milletlere saygı gösterilmesi. müte
ca,·ize karşı tesanütle hareket edil • 
mesi manasında anlar. Bu yüzden 
Fransanın siyaseti Milletler Cemiye
tine bağlıdır.,, 

Almanyanın muslihane 
sol siyaseti 

Nevyork, 17 (Radyo • TAN) 
Almanya büyUk harptenberi takip et
tiği muslihane hulül siyasetine ye -
niden dönmüştür. Bu siyaset A vus
surya ile cenubu şarki A vnıpa dev
letleri arasında finansal bakımdan 

zayıf olanlara tatbik edilecektir. A-

[Başı 1 incide} 
timaına iştirak için 
h a z ı r l a n m ı ı5 bulunuyorlar. 
Fakat itimatnameleri tetkik eden he
yetin Habeş murahhaslarını asamble 
içtimaına almamak için itimatname .. 
]erinin mazbut ve usule muvafık ol 
madığına karar verecekleri muhak
kaktır. B'!- suretle Habeş murahhas
ları içtimaa giremiyeceklerdir. Bu. 
nunla beraber İtalyanın konsey içti· 

mama iştirak etmesi son dereC'e şiip
heli olduğu gibi asamble içtimmna iı, 
tiraki de umulmuyor. 

Habeş murahhaslarının asamble 
içtimaına i§tirak edememeleri, !tal. 
yanm Habeşistanda hakimiyetini ta
nıtmak mahiyetinde olmıyacaktrr. Bu 
niln için her hükumetin ayrı :ıyrı ka· 
rar vermesi lazım gelecek. Diğer tR
raftan Garbi Habeşistanda, müstakil 
bir Habeş hükumeti bulunduğuna 
dair ileri sürülen iddialar da kabul o
lunmıyacaktır. 

Fransa grevi 

Şimdilik bir anlaşma te
min edildi 

Paris, 17 (Radyo - TAN) 
Iç bakanı Lil mensucat amelesi ile 
anlaşamamazlığı hakkında verdiği 
beyanatta zorlukların ücretlerin art
tırılması meselesi yüzünden iJcri 
geldiğini söyledikten sonra meselenin 
hallolunduğunu bildirmiştir. 

Amele, ücretlerin nihayet yüzde 
15 arttrnlması üzerinde israr etmek
le beraber sonunda yüzde 6 zamma 
razı olmuşlardır. Mese1e şimdilik 
bu suretle halledilmiş oluyor. 

vusturyamn muhtaç olduğu çelik iş
lerinin Almanya tarafından deruhte 
olunması bu siyasetin tezahfirleriıı
den sayılıyor • 



ani sa bağları son 
ağmurdan zarar gördü 
Bu civar bağcılarının zararı 

dört bin fon raddesindedir 

Ma~ıfsadıı Bll'lcQm.et Konaf11.. 

Manisa, (Hususi Muhabirimiz ya· 
zıyor) - Burada yağan son yağ-

murlar Uzilmler üzerine çok iena bir 
tesir yapınıştır. Bir çok bağcılar ten· 
tesizlik yüzünden büyük v;ararlara 
uğramışlardır. Potaslaıuıuş ve kuru· 
mıya terkcdilmiş üzümler kamilen ıs 
lanmışlardır. Ertesi gUn borsada ü
züm fiatleri dört kuruş birden yUk
selmfştJr. Daha sabahtan yağt'Jur 

yağacağı pek belli olduğu halde bağ
cılar serilmie UzUmlcrini kaldırama.· 

mışlnrdır. Çilnkil; serilen Uitlnı ku
rumadan önce kaldırılırsa derhal c;U.
rUr. İşte bu endişedir ki; bağcılara 
fırsat vermemiştir. Üzüm evvelce 11 
kuruşa satılırken eimcli 14 kuru~a 

~ıJtmışur. Üzümlerini vaıktilc kurut· 
muş ve kaldırmış olanlar durumdnn 
pek memnundurlar. Fakat uıl lıU

yUk bağcı kütlesi henüz tizUml~rbl 
sergiye scrml§lerdir. Islanan Uıtl
miln rengi ve lezzeti bozulmakta ve 
piyasada tutulmamaktadır. Bunun 
fena taraflarından biri de ~lan.an U
zü miln potası akıp gitmekte ve ~Urü
mektedir. Yahut yeniden amele ve 
potas parası sarfı lamn gelmekte
dir. 

M anüa ve civarındaki zarar 
Manisa ve hinterlandı bağcılarının 

yağmur yüzünden zararları takriben 
4 bin ton raddesindedir. Isla.nan il· 
zilmün kilosu ancak Uç kuruşa 1atı

labilmektedir. Bu yllı!den bir ~ok ai
lelerin eli b8ğrilnde kalmış vaziyette
dir. En fenası bağ kütükleri Uudn
de bulunan, kesilmemiş tlzilrrılerlıi de 
bundan sonra bir işe yaramamasıdıt. 
ÇUnkU bu Uzilmler de kendi kendine 

olması çok tuhaftır. Daha uz:a.k iller 
de bittabi bu cins &igarayı daha geç 
alacak demektir. 

Yeni maliye te,lnltitı 
llfmfz Maliye teşkilatı yeni kadro

su ile çalışma.ya. başlamıştır. Yeni 
teşkU!t ve kadronun tamanılannıa

smda. detterdn.r Muhtarın bUyük ~
lı$masn, kuvvetli enerjisi / göı1ilmek· 
tedfr. Yeni ~killtın çok verimli ola
cağı 1lmdld6n bellidir. 

Bu ay içinde He.lke'V'I ylJnetlm ku· 
rulunun yetıi ~eçimi yapılacaktır. Cc 
çen yıl canlı bir 9ekilde çalışın'§ olan 
yönetim kurulunun yeniden seçilece 
ği tahmin edilmektedir. 

Köpek yüzünden 
işlenen _cinayet 

Bir avcı çobanı öldürdü 
Susığırlık, (Hususi muhabirimiz -

den) - Susığrrlık ilçesinde zabıtu 

memuru Ahtnedln oğlu Hasan, av 
köpekleri ile avlanmaya gitmiş, rlö
nüşte koyunlarmı otlatan çoban Is
lama rastlamıştır. 
lıllmm köpekleri, Hasanın köpek 

lerlne saldırmıa, ~oban kapeklerine 
dolru flerliyen Hasan, berikinin: 
"- Onlara asla ,dokunamaısın ! ,, 

ihtarı ile kal'§ılaşmı§tır. Köpeklt>re 
niean almak Üzere olan Hasan, bu 
ihtar Uzerine çiftesini lslama doğru 
çevirmiş ve ateş etmiştir. l&lam, ya 
ranın testri ile derhal ölmü~. katil 
yakalanarak tahkikata başlanmıljtır. 

çatlamakta ve bir işe yaramamakta.- Elizizin su projeıi 
dır. Yuknndaki hesaba göre, para o- Elaziz (Tan) - Vekaletçe tasdik 
larak Manisa bağcılarının zararı 560 edilen su projesi için belediyeler ban 
bin lira raddesindedir. katarından istikrazı icap eden meba 

Burada halk yeni amballjlJ yenice tiğt a1mtk ve bu hususta. 18.zımge • 
paketlerinin hald buraya. gelıneme- fon makamlarla temasa gelmek ü1e
sinden şikayetçidir. 1staııbUlda. yJrrni re meıunen Ankarada bulunan be • 
günden beri satışa çıkanlDUf olan bu tediye reisi Kemal Şedeleye ittifakla 
ambalajın h6.la Mani!aya gelmenıl§ salA.hlyet verilmiştir. 

Urfada fakir çocuklara yardım 

Çooııle Bsırucme Kun.ımutı1tn glyı1itdtği çocıtklar. 

Urfa, (Tan) - Çocukları Koru- çocukların ayak kabısına vanncıya 
ma Cemiyeti, iyi bir çalışma saha- kadar bUtUn ihtly~lannı temin et,.. 
&ında; kimsesiz çocuklar üzerinde nıektedir. Yetim. kimsesiz yavrulara. 
meşgul olmaktadır. Cemiyet, fakir her &1ln öğle yenıefl verilmektedir. 

TAN 18 - 9 - 936 

Muallimler ~rasın T aşdelen yo u Üzerinde 
da yeni tayınler k . . b. k .. 

Bir çok muallimler başka ÇO ŞlrJD Jr OY 
mekteplere gönderili yor 

Ankara, 17 (Hususi) - .M;ı..ı.rif 

Veklleti liı!ıe ve ortamektep m•ıa.1 • 
Bir amele inf ilik limıerı arasında yapılan naklltere aıt 

neticesi Ö}dÜ listeleri vilayeUere göndermeğe ba§ -

Feci kaza İki yüz nüfuslu Sultançiftliği köyü 
İstanbulun mesiresi olabilir 

Samsun, (Hususi muhabirimiz- lamışttr. 
den) - Devlet' Demir Yollan Atöl- Bu sene yapılan nakilleri bildiri -
yesi'nde kaynakçı HUeeyin Usta. a· yorum: Istanbul mualllmlerinden A
dında genç bir makinl!t geçen gi.in rlf Düzceye, Turgut Kırkla.reline, Os 
kendisinin imal etmiş olduğu bir ok-. man Kırklareline, Muhtar Gelibolu -

sijen kazanının tecrlibesini yapar
ken ant olarak husule gelen bir in

filll.k neticesinde kafa tasından ağır 
surette yaralanarak ölmU,tUr. Bu e
lim kaza 9ehtrde duyulunca bUyUk 
bir teeısUr uyandırmıştır. lki çocu· 
ğile genç kansını öksUz bırakan bu 
zavallı vazife kurbanı genced Un y\lz· 
lerce halkın tşttrakile büyük bir ce-
nazc mera&iml yapılmı,tır. 

ya, Fahrettin Edirneye, Mazhar An

karaya, Orhan Afyona, Belkiı Balı -
keılre, Muhittin Bartın&, Hlklme A· 
danaya, Rlfat Erzunıma, Anlc:cı.ra 

muallimlerinden Bekir Sıtkı laktllbe, 
Mellh Eıkltehlre, Ahter Izmlre, Av

ni Akaaraya, Ganl Yozpta, Mltat 

Şakir Konyaya, Anjel Adanaya, ~i
be Balıkeslre, Çatalcadan Sall '1a!: -

tin Blpya, Vefadan lhııan Yozgata, 
Guloemanpapdan Kemal Orduya, 

Y ı k • ' Sıvutan Kadri Merzifon&, Teklrda • Sultan Çiftliği köy mektebi 

0 UDU esmtş. fından Kevser Blgaya, Yozgattan Taodelen yolu üzerinde ormanın liradır. Bu varldatm mevzuu salm11, 

Kadını dövmeğe kalkan 
suçlu yakalandı 

Bahkeelr, (Hmıueı muhablrlmlı • 
den) - Helalca köyünden Halil ırı

zı Kadriye tarlasında çalışıp köyüne 
dönnıekte iken, Pasa Alf bahçesi ci
varında ayni köyden Kadir oğlu lb· 
rahim kadıncağızın öniine çıkarak e· 
lindeki sopa ile dövmeye başlamıştır. 

Kadri yenin feryadı Uzerine köy -

den yeUgen halk kendisini kurtar • 
mt§lardır. Fakat lbrahim fırsatlq_• 

istifade ederek kaçmış, az bir zaman 
sonra yakayı ele vermiştir. 

Sallhattln Merzifon&, Buru.dan Ha- üç dakika berisindeki yola fili.parsa- kantariye, ceza geliri, ihtiaap, zep
lt.rne Berga.maya, Sillfkeden Nuri nız, güzel bir şose sizi iki saniyede biye, köy mer'asmm oğlakiyesi VJ 

Se §irin bir köye ula§tırır: Sultançıftli- köye dıfardan gelen satıcılardan alı· 
Burdura, NuUllden yit Odemlşe, -· nan yer.kirasıdır •. 

gı ... 
T1.r1uetan Na.el AkMraya, Ada.nadan Bu köyün kuruluşu birinci Ahmet Köyün hu•uaiyetleri 
Ejder Mersine, Antalyadan Salih, zamanına rastgelir. Gerçi Sultan- Sultançiftliği bulunduğu mevki ve 
Elazizden Aziz Tarsusa, Aksaray hn çiftliği, o çağda müstakil bir köy o- salr vasıfları itibarile çevresindeki 
SUreyya Antaiyaya, Çanakkaleden larak kurulmuu değildir. ?k zaman- bütün köylerin üstilnde bir durum 
F'atk Tar!UH., Nazilliden Niyazi Mi- lar, Kösem Sultanın çiftlıği . ola~k taşımakta olmasına. rağmen yanın~ 
. . . . 'd S kullamlmı&tır. Kurulua sebebıno ıza.- daki Polonez köyü gibi bir ı;iyaretçi ~asa, Izmırd~n Behıc~, Nazıllı en an- !eten köye "Sultan çiftliği,, adı ve-
ım ve zekenya Akhıaara, .--anada rilmiştir. Köy iki parçadan ibarettir. köyü olamamıştır. Çünkil köylüler, 
Kemal Omer Elhb:e, Ma. latyad ı.n Aşagı"' mahalle, yukan mahalle. köylerinin haiz olduğu ehemmiyetle 

'--'-d R mUtenasip ziyaretçi temin edebile--Seracettin Elbllltana ,u;iıuı en e- Aşağı mahallede bir kahve, bir 
fet Haydarpap.ya, Tr&bzondan Ab- dilkklı.n ve bir köy odası vardır. Yu- cek konfor hazırlıyamamışlar, köy. 

H lerinl blra.z imara son yıllarda ~alış .. dullah Karta, Rizeden Mahmut 0 • karı mahallede mektep ve !(öylüniln 
paya, Trabzonda.ıı Hüaeyln ve Şev· harap camii bulunmaktadır. Köy yol- mışlarsa da, yıllardanberi klSy1.hı ba

kımsız kalması ve köylUlerln lş du· 
ket Giresun&, Erzzurum.dan Şakir ları kısmen kaldırımhdır. Aşağı rumlarr üzerindeki değtşlkJlk!eri he-
Bayburda, Samımndan Vehbi Konya- mahalle He yukarr mahalle bu yıl men kavraytp intibak edemP.mlş 0ı. 

Bir tecavüz idası ya, Afyondan lzzettln llıpaıuya, köylüler tarafından yapılan t.1izeı bir malan bUtUn bu çalışmaları ııettce
Yalova, 17 (Husufil muhabirimi%· Bergamadan Nahit Ayvaltğa., Yoz- ooae ile btribirine bağlnnmı!Jtlr. Köy elz bırakmıştır. 

gattan Akif Sıvasa, Malatyad&n MU- odası yeni ya.pılmıf bahçe içinde kü· 
den) - Ekrem, Necdet, Hasan ve 
Tacettin isminde dört arkadaş, 1s -
hak kızı Esteri sandalla Hayıı-Sız a-
daya götürmü9ler ve tecavüz etmiş
lerdir. Dün sabah Çınarcığa. dönen 
sandal jandarmalar tara.f mdan Jur: 

ntlr Adana.ya., Samsundan '!'ahir çük, zarif bir binadadır. Odanın bah· Köylüler içme suyunu raşdelen• 
Buraaya Uşaktan Ali Ulvi Betga· çesi güzel çiçeklerle tezyin edilmiş den, kullanma suyunu da kuyu.la.. 
mııya, Kayserfden Fakiha Kony11ya, bir, sancak direbri dikilmiş ve Ata- dan çıkarmaktadırlar. Evkaf idare· 
Sa.maundan SUleyman Malatya.ya., türk bUstU için bir kaide konmuştur. sinin Taşdelenden su vermek~ mUş
Ordudan Şakir Hopa.ya, Bergama • Yakında törenle bu bUst rekzedile- külat çıkardığından ayrıcaa şikayet 
dan Hilmi Geliboluya, Malatyadan cektir. edilmektedir. Bu yıl, su yollarının o-
M Elb" ta KUtah ·adan nanlması için bütçeye yüz lira kon· durulmuş ve içindekiler neıaret &l• uammerU _ U! na, d H~ • ....ı Beı der.haneli mektep ihtiyacı muşsa da bu paranın yeH .. miyece.;.ı 

. Abdullah şaga, samsun an .t,,. • •• KJt ktebl u d 1:,1 _,. 6 • tına alınmıştır. Esterin ~ikA.yeti U- N' · uy me ç ersane ·"1r ·k~ d B' al h kö ıuı h 
. . ' y~ Unyeye, Ka)'!leriden Fuat ığde· Çevredeki k&ylerin hemen hepsi üç aşı ar ır. ınaen ey y er er 

zenne mUtecnvızler, haklarrnda ta- ye MerSlnden Vahit OsmantyP.ve d 
11 

ld x... d diğ ınıfl yıl bir kısmını itfa etmek üzere bir 
.. .. , • • eraane o u6 .. n an er e a- . di 

11 kibat yapılmak uzere lstanbula ~on· Antepten Zeke~ya Osmanfyeye, Ell- n okumak lstiyen köylUlcr bu istek- miktar para iatıkraz e P su yo art• 

derilmişlerdir. :dzden Saıth Bıtll~, Rlzeden 8ıtkı !erinde muva.ffak olama.maktadır- nı her ne pahasına olursa olsun yap-
0 K 1 · sı "' tırmak kararını vermi~lerdtr.. Bu 

l rduya, Vandan ema ettın lrııe, ıar .. Anadolunun bir çok yerlerinde 
Küçük Haberler Edirneden Necmettin Edremtte, Ma- olduğu gibi bu çevrede de bir beş der- gün, köy camiinin tamirine hasredi· 

Od lecek parn ile bile su yollan eski ha· °" Balıkesir, (Tan) - nırnize Uc; latyadan Belkis Adanaya, enıi& - saneli mektep yapılır ve bir de bu line getirilebilir .. 
ten KAzıtn Ve KUtahyadan Remti Na- mektebe devam edoock rocuklar Sultan"iftliğlnin bellibaşlı gerlnı saat uzaklıkta olan Ovaköy panayırı 1 · "' 'il 

zilliye, Eskişehirden Raife stanou - için pansiyon kurulursa köylU yav- vasıtası odunculuktur. Köyler ktı• açılmı§tır. 

Panayır diğer yıllara nisbeten da 

ha çok muntazam ve daha alış ve
risli olmaktadır. Köyliller panayıtttı 
rağbet görmesinden sevinç içerisin
dedirler. 

• Erdek, (Tan) - Yeni ihdaa •· 
dilmilf olan Manyaa ve Yenice ilçeleri 
ilçebaylıkları bir müddettenberi ve
kaleten idare edilmekte idi. Yeni a
tanan flçcba.ylann &te\Tlerine başla • 
malan üzerine Manyas kayma.kanı 
vekili mayet memuru Hakkı burada 
ki ödevleri başına dönmüşlerdir. Ye
ni ilçebay Talat Babaoğlu da işine 
başlamışlardır. 

• Balıkesir, (Tan) - Çatmış ka
tnununa bağlı Okuf köyünden 'tu -
nus kızı Cemile hüviyeti meçhul 
biri tarafından zorla kaçınl1IU9tır. 
Kaçırma hadisesi jandarmalar tara
fından iiitilmiş ve tahkikata başla· 
nılmıştır. 

TAN 

la, SıYastan Sıdıka kayseriye, Edir- nılar Uk tahslllerlni tnm olarak bit.ir men zirant ve eon zamanlarda köy 
neden Halil ve Konyadan Fuvzwe miş olacaklar, orta ve daha (;;ok tah- civarında bostan yapmışlar ve arıcı. 
Ankaraya, Yozpttan Zeki Kır~hi- sil etmok lstlyenler de bu suretle tah hk ve tavukçuluk gibi ziraatiıı dJğer 
re, Kır§ehirden Ahmet Rizeye, Di - sillerinl ilerletmek imkanlarım bula- kısımlarla da az çok meşgul olıniy& 
yarbckirden Arif Hikmet Mara51\, caklardır. başlamışlardır. Fakat, bUtUıı bunlar 
Malatyadan Hasan Tura.n Mersine, Gerçi Kartala bağlı Samandıra na- umumi olmaktan ziyade hususi birer 
Diyarbekirden Süle~ma.n Siirde, Ki - hiyesinde beş dersaneli bir ilk okul çalışma ve verimsiz birer amatör i.fl 
listen Huan Elbilstana, Tokııttan varsa da buraya uzaklığı dolayısile olmaktan ileri geçememiştir. 
OiDlan Nuri Zileye, Samsundan Ya- ri k d . k" M. Enver R..M. .. 

sef Unyeye, Denizliden Melih& Mer· neha çocu ~ ermeye ım an ........,... 

sine, Merainden Tovfik Karamana, yoktur. 
Edirneden Seyit Kırklarellne, Ol"'Ju .. Köyün aeağı ve yukarı mahallc
dan Baha Bayburda, Sıvutan Hilı - sinde otuz sekiz ev vardır. Nutuau, 
nü Tokada, Krrklarelinden KeırıaJ tahrirde (187) olan köy, tahrirden 
Bergamaya, Bursadan Eaat 'T'ekitda
ğına, Sıvastan Abdürreıtit Develiye, 
Bôltidan Osman Nurl Düzceye, Si -
rnavdan Tevttk nergamaya, But-Sa -
dan Avni Ge1lb01uya, Edirneden AJi 
Adapuarma, A.ın&ayadan Fahrt ~
binkarahiNra., Edremıtten Muım • 
ıner Nazilliye, Nifdeden Leyla Oı .. 
ınaniyeye, ~tgamada.n Kem.at DUz • 
ceye, Adanıdan RUştU Kırşehf re, Sı. 
vastan Rahim Unyeye, Burdue1an 
HUsnü Yalvaca, Izınirden Şaz~ent 
Ber~maya, AkMraydan Hüseyin 0-

801U'a gelenler ve yeni doğanlarla 

iki yUzU bulmuştur. Köy muamelatı 
çok diizgün ve diğer köylerimiz için 
de örnek olabilecek bir durumdndır. 

Köy kanunu tatbik edilmekte, elli li
raya kadar olan davalar, sulhe!n, on 
liraya kadar olan davalar da hÜk· 
tnen ihtiyar heyeti tarafından hnlle
dilmektcdlr. Köy muhtarı :.\tehmct
le Parti Başkanı Cemalin bu tığurtJa 
gösterdikleri çalışmalar çok takdire 
değer. Köyün bUtUn varidatı (620> 

fus Nev~hl~. Kotıyadan Zarife ve f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~ 

Kim öldürdü? 
Bir köylüyü vurup 
dağda bırakmışlar 

Balıkesir, (Husuai muhabirfınil 
yazıyor) - Savaştepe (Gireaun) ka 
mununun Çamurlu köyünden Emtn 
oğlu Mehmet, Kara keçili köyünden 
kendi kendine dönmekte iken köy.ine 
bir kilometro mesıif c dahilinde çatı • 
hk ve kapanık bir arazi dahilinde hll· 
viyetleri belli olmıyan kimseler ta • 
rafından kurşunla vurulmuş olarıık 

bulunmuştur. 

ABONE VE iLAN ŞARTLARı Ak~hjtden MUkemm Karamana., Lutfi Kırgchlre, E~kiechlrdcn Mu
Denizliden Latif Diyarbektre, I.z - kaddn Ankaraya, Niğdeden Kft.zım 
mirden AH Rru. Nutlllye, Burdur - Diyar~klre, Burdurdan Şöhret U 
dan Vehbi Odemige, Bayburtta.D Meh taka, hmltten Naelde Adapazcırıruı, 
met Otuz Jtopaya, Mufladaıı Aslan Nasllllden Emlneddln Esktoehlre, 

Ağır yo.ralı otan Mehmet, hemen 
memleket . hastanesine kaldınlmıı 
ve biraz aonra hutanede lSlmUştUr. 

cumhuriyet genel aavamaıılıfı hll 
klkata el koymue .-e fllphetı görllt:o 
bazı kimseleri uvklf etmtıttr. 

Bir aylııi • • • • 
s • • ••• ' . . . . . 
1 rihk .••• 
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Din için ntncılıll Sirketleriae mil 
racaaı edllm~lidir. 

KttctHı iltnlaı dolradu 4otna,. 
darcmlzçe ılmablllr. 

KOçfik fllnlarm 5 ıitn1tf, bit 
defalılı 90 kuruttar. t t8hrdiıı fat 
lası için 111tır ba•m• 5 lrunı• alıaır 
8fr defadan futa ıcto vU!adar 
~ tO ln:ımı tndiı1Jlr. 
GtınO ~ecmlı o(llha1ar 1 hnattaf 

Edremt~. &trbslrdeıı Sad~ttln Af- Şebinlcarahlsardan Hüseyi· t .. ~u Gümriikler hakkmda tetkikat 
vona, Yot'C\tta.n Halil Çoruma, Er· Unyeye, Balıketlrden Avni Bergama· Galata GUmrUk MUdUrU Met.hl \'9 

ıurumdan Arif Bayburda, DentzU • ya, Kıreehlrden Naııt Balıkıtod toe Salon MUdUrU Cev&t rtımrUkler ?·aJc
den P'erft Mıtua, Sıvuta.n Suphf Zi nakledtlmlelerdir. Bu eenekl yUk • kında tetklkatta bulunmak u1~re Ro
l&ye, Sıvastan Seklr Şeblhkarahhara ~k mektep metunlanndan Psı kiz.. manya yolu ne dUn Almanyaya ha• 
Kayzerfden Rıza Develiye, Antept~ıı Trabzbna, Efaer Samsuna, Meserret reket etmltlerdir. · 
Kemal Oemanf yeye, Xili~n Zihni Balıkeıire, Naeıra KUtahyaya tayin 
ôsmantyeye, Yozgattan tbrahim De· olunmuelirdır. 
''eliye, Akşehirden Ahmet Mut-tnr KUltUr Bakanlığı mualllm mektep. 
Tarsusa, Teklrdağmdan Taludn O- teri lise ve ortamekteplcrin bu sf'ne
de.mlşe, Xırklarelinden Agih Tekir- ki kadrolarını vilayetlere tcblJğ et • 
dağına, Yozgattan Cel!l ve Orn<>r meğe başlamıştır. 

Motör nihayet bulundu 
Genilikten Kartala gellrken Mar • 

marada kaybolan Muzaffer Mr• ·,-o -
nUn fırtına yU.ztindeıı Imrall adasın~ 
sığındığı haber alınmıştr. 
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TAN 

Viyana radyosun
da Türk musikisi 

Eylülün 23 Uncü çarpmba a.kşa -
mı İstanbul radyosu saat 20,30 da 
Türk kompozitörlerinin eserlerinden 
bir konser verecektir • 

Konsere başlanmazdan evvel 

18 - 9 - 936 

Suyu altın kadar 
pahalı bir memleket 
Dünyanın biricik su borsası .. 
KANARYA adasındadır .. 

Bir kuyu kazarak milyoner olma
nın · yolunu bulanlar var 

Mesut Cemil Pafiye MünUr Nurettin Halide 

memleketimizde uzun müddet bu
lunmuş olan MUzik DirektıSr\1 Dr. 
Joseph Marx dinletilecek eserler 
hakkında kısa bir konferansta bulu
nacaktır. 

Madayra ve Kanarya adalarına se 1 

yahat edenler dUnyanm biricik "su 
borsasını,, bilirler. Bu Borsa Gran 
Kanarya adasının Aruku gehrinde
dir. İstanbul radyosunun Türk klasik ve halle neşriyatın da şarkı söyliyen artistler -

den bazılan Konser Ulvi Cemal, Necil K!zım 
ve Cemal Reşit'in eserlerinden te
rekküp edip, Viyananm tanınmış pi -
yanist1erinden Oskar Dachs ile sak -
sofunist David MatM tarafından i
dare ediliyor. 

Kanarya adalarında nehir olmadı
ğından, "su., bir attın kadar nadir 
ve değerli nesnedir!.. Mesell Gran 
Kanarya Tropikal sahada olduğun -
dan burada tegrinlerde bqlıyan yeğ 
murlar, marta kadar devam eder. I 
Ondan sonra, ada su yU.zUne hasret j 

Pazar, 20.9.1936 

. BOKREŞ 
7,30: Sabah neşri1at. 12,10: Koro. 12,40 

Diniku orkestra& 13,30: Spor. 13,40: Kon
ıerin devamı. 14,15: Haberler, 44,30: Kon
serin devam, ıs: Köylü neşriyatı, 10,03: 
Cu. 20: Konferans, 20,20: Danın de\"I.· 
m. 21: Konferans, 21,15: Operet mıııikisi. 
22,30: Haberler, 22,40: Spor, 22~5: Rad· 
yo orkeatrasL , 

BUDAPEŞTE 
18: Çigan musikisi. 19: Konferanı., 111, 

!O: Piyano musikisi, 20,10: Konuımatar, 
20,40 : Radyo ı;alon orkestrası, 20,45 : A· 
merikada,ıı konser nakli, 22,35: Haberler, 
23: Salon ve caz bandolar, 24: Çiaan mu· 
aıkiıi. 

YARŞO\'A 
18: Koro muıilı:lsi, 19: Rıdyo piyesi, 19, 

ıo: Şarkılı orkestrıı. 21,20: Konuımalar, 
22: Nevyorlrtan nakit, 1) Niyaıara ıellile
ıinln ıelilesl (10 saniye) 2) Amerika yer
lilerinin muslkiıi. 3) Kovboy musikisi, 4) 
Zenci musikisi, 5) Anılo - Amerikan halk 
musikisi. 22,30: Eflenceli neıriyat, 23,20: 
Solist konseri. 24: Dans pll.kları. 

PRAG 
20,05: Haif musiki, 20,45: Konusmalar, 

21: Radyo orkeııtraa, 22: N evyorktaa nıı
lıil, 22,30: Konferans, 22,50: Halk ,arkıla· 
r, 23,30: Plllı:, 23,25: ıEilenceli pliklar. 

BELGRAT 
20,30: Milli neşriyat, 21,30: Halk ıarkı· 

1arı, 22: Ncvyorlı:tan nakil, 22,30: Pllk, 23 
Haberler, 23,20: Hafif mU&ik nakli, 23,SO: 
Danı pllkl~rı. 

ROMA - NAPOU • BARİ 
18:, ,Ç>rkeatra, 1~1ş.p:.~ - Sppr. 2\)_.2Q.: 

Konuımalar, 20,30! Spor - _plik, 21 ,05: 
Saıtı .ıann, haberler. 21/301 Dialog •• 21,45: 
Franko Alfonsun "a lercenda di Salcun -
tala" operası. 

~OSKOVA 
19,45: Pli.le, 20: Muhtelif tehirlerden na 

killer. 22: Yabancı dillerle konuımalar. 

LAY1PZIG 
19,20: Şarklıı konser, 20: Konuımalar. 

21: Spor, 21,10: Tenor, bariton aealerle 
orlreıtra, konıeri, 23: Haberler, 23,15: ko 
'" neticeleri, 23,!0: Spor, 23,45: Danı. 

VİYANA 
(kısa dalp) 18,45: Şark ve garp mu:d

lı:iıi parçaları, 20: Haberler, 20,10: Konae· 
rin devamı, 20,55: Şarldar, 22: Nevyork -
tan nakil. 323: Haberler, 23,20; Caıband. 
1: Çiıan muıikisi (Pesteden' 

Paz.artui. 21.9.1936 

BtlKRE5 
6,30: Sabah neıriyat.r, 13,30 - ıs: Plilc 

ve haberler, 19,03: Radyo orlı:estrası, 20.~0 
Konferans, 20,30 : Plik (tannm11 seseler). 
21,10: Konf. 21,25: Oda muıikiıi lı:uarte • 
ti. 21,55: Aktüalite. 22,05: Şarkılar, 22,30 
Haberler, 22,45: Diniku orkestrası, 23,45 
Fransızca - almanca haberler •• 

BUDAP~TE 
111,30: Piyano - viyolonsel lı:onaeri, 19: 

Konferanı, 19,40: Pli.le (Puccini) · 20,40: 
Konuımalar, 21,10: Çiıan musikisi, 22,20: 
Haberler, 22,40: Orkestra (Emö Dohnan· 
J'İ idarealnde}. 24: Cazbandd. 

VARŞO\'A 
ıa: Soliıt konıeri (piyano - e•rk) 111,SO 

Jronuımatar, 20: KüçUJc orlı:eatra. 21: Al· 
keri neıriyat, 21,30: Konuımalar, '2: 
Senfonik lı:onaer (Mahler). 23: Spor. 23,15 
Esld prlı:ılar, 24 : Danı plllclar. 

PRAG 
• 18,35: Piyano konseri (Brahms). 10: 
konuımalar. 20,10: Ptik, 20,25: Danı ınu
ailı:isi. 21,10: Keman musikisi, 21,30: Stıld 
yo piyeıi, 23: Haberler, 23,15: Macar ço
ban ınrkıları (pllk). 23,40: Almanca ha -
lıerler. • 

BELGRAT 
20,30: Milli neırint, 21: Belgrad ope -

raından verilecek piyeai nakil,. 23,: Son 
haberler. 

ROMA - NAPOLİ - BARİ 
(19,50 (Bari)~ Konuıınalar - Hafif mu

ıiki, 19,50: Konuımalar - Hafif muılki -
Plik. 20: Pllk, 20,40: Kar11ılı: konser, (Na 
poli). 20,05: (Roma) Spor • Franuca· ha· 
bcrler, 20,20: (Roma) karıeık lcqnıer. 20, 
43: Fransızca notlar, 20,49: (Bari Yıına -
nistan i~n nqrlyat, 21,40: Piyano ı. ke -
man konseri, 22.SO: Danı muıilriıi, 24: Ha 
berler. 

MOSKOVA 
20: Subert oarktarı. 21: o,,.raları!an 

parçalar, 2Z: Yabancı dillerle kon11ema -
tar. 

LAYİPZİG 
19,45: Sopran aea lıtiraklle ~nıtllrman • 

ul musiki, 20,45: Konuşmalar, 21: Ha -
berter, 21,10: Sopran, tenor aeılerle kan • 
ık musiki, 23: Haberler, 23,30: Orı musi
kisi, 24: Gece musikisi,. 

VİYANA 

barmonik 1a1lı kuartet, 23: Haberler, 23, 
45: Yeni kitaplar, 24,15: Eilenceli konse
rin devamı, 24,45: Danı. 

Salı, 22.9.1936 

B'ÜKREŞ 

I 

6,30: Sabah nesriyatı, 13,30 • 15: Orkes· 
tra ve haberler, 19: Pli.le, 20: Konferanı, 
20,20: Orin.ı:lnıer Şrameml ltuarttri (Viya 
na muıikiıi). 20,40: Konferans, 20,55: Ltc 
ca hemslreJer tarkı aöylüyor, 21,15: Kon • 
feranı, 21,30: Senfonik radyo orkestrası, 
23,20: Pllk, 23,45: Fransızca haberler. 

BUDAPF,,ŞTE 
111,30: Koro. 19,15: Konftrans, 19ı,45: 

Çigan musikisi, 20.40: Skeç, 22,4-0: Haber
ler, 23: Pili, 24: Cuband .• 

'1ARŞOVA 
ıs: Dans musikisi, 19: Konuımalar, 20, 

10! Senfonik konser, 21: Çift piyano, 21,30 
Edebiyat, 22: "Bir kat daha yüksekte." i
simli. Uç perdelik operet, 23,10: Spor, 23, 
25: Keman - piyano. 24: Danı plüları. 

PRAG 
18,30: Piyano - keman. 10,10: Operalar

dan havalar ve kllsik &arklar, 19,45: Al -
manca haberler, 20,10: Operet popuıiıl. 
21,15: Konfıranı, 21,30: Stüdyo operası, 
23: Haberler, 23,15: Plü:, 23,4Ş: İngilizce 
haberler. 

BEl.GBAT 
20,50: Keman ıolo. 21,10: Halk prkıla

n, 21,40: Pllk, 22,10: Radyo orkeatrası, 
23: Haberler, 23,20: Konser nakli. 

ROMA - N A.POLİ - BARİ 
20.20: (Napoli) karııık muıiki • konue

malar, 20,20: (jfoma), Karıtılc musiki, 20, 
~: Frantızca ~ı:ıu11t1alar. Z0,05: Haber -
ler, 21,40: ll Mondo di carta" adi piyes 23 
15: Dans musikisi, ' 

malar. 20: Haberler, 20,10: Konferans, 
20,SO: Türk musikisi (Oakar Dachs; Da • 
vit Mathe) 21,20: Vedinin "Alzira opera· 
ıı. 23: Haberler, 23,10: Hafit musiki. 

Perşembe, 24·9.1936 

BVKREŞ 
6,30: Eabah nesri yat. 13,30 • ıs: Plik. 

ve haberler. 19: Motzoi orkestrası, 19,50: 
Konferans. 20,10: Konserin devanu. 20,30: 
Aktüalite. 20,40: Plak, (Aşk şarlclar. 21,10: 
Konferans, 21,25: Radyo orkestrası, 22,30 
Haberler, 22,45: Şarklar, 23,10: Konser 
nakli, 23,45: Fransızca - Almanca haber
ler. 

BUDAPEŞTE 
18,30: Radyo salon orlcestru, 19: Spor. 

19,45: Ziraat. 20: Eıtlenceli plllclar, 20,30: 
Konferans, 21: Muıllcili piyeı (Die ıchöne 
Galatee,. 23,10: Haberler, 23,30: Çie·m . 
muıiklsi, 23,50: Konuımalar, 24,30: Dam 1 
plili arı. 

VAJı.50\'A 
18: Hafif orkes&a. 19: Konuımalar. ZO, 

10: Radyo piyesi, 20,40: A& tanınmıt ba • 
let muıllciıi, 21,30: Konuımalar, 23,15: 
Danı plll:ları, 24: Danı musikiıi. 

PRAG 
19,45: Almanca haberler - Söıler. 20,2S: 

Kanık ıarlı:ılar, 21 ,30: Radyo opereti, 23, 
15: Srammel muıikiıi. 

BELGRAT 
21: Konser. 21,50: Pille, 22: Konser, 23: 

Haberler, 23,20: Hafif musiki nakli,. 

ROMA - NAPOLI - BARI 
19,50: Konuımalar - karııılc musiki. 20: 

Plak, 20,20: Konu,malar - plik. 20,20: 
Karııık konser. '20,44: Fransızca konuşma.ı 
lar. 20,45 : Karııık musiki - Muhtelif. 21,45 
Palla de Mozzi" isimi radyo operet. 

Mufassal programı aşağıda göste
riyoruz: 

Ulvi Cemal'~q,: "Beş ~~mla" sın -

Oniimüzdeki çar~amba akşamı ~a

at !0,80 da Viyana radyosunda ve -
rilecek Türk musikişinde sa~fon 
çalacak olan Davith Mathe. 

da.'ri ; b) Ağır; c) Sakin; d) 

dan dört muhtelif parça: 
Sakin; 

a) Çok 

kalır. ) 
Ziraat içln lA.zım olan su, kıtm ya- J 

ğan yağmurların muntazam tesisat -
la toplanarak depo edilmesi sayesin- I 
de temin edilir. Bu adada kaynak • : 
lar, membalar da yoktur. Arazi vol- 1 
kanik olduğundan sular çok derinle- 1 
re inerek yeraltı kanallarile denize 
akarlar. 

Su, Gran Kanarya.da bir ticaret 
metaıdır. üstünde Borsa muamelesi 
cereyan eder. Borsanın kurulduğu 

yer ise, adanın payitahtı olan hu 
Palmasm on bir kilometro uzağında 
ki An.ıkas'tadır. ı 

Bu Borsada, tatil günleri de dahil 
olmak şartile hergiin suyun fiati kty 

ı metlendirilir. Su depolan olmıyan 

~rla sahipleri, bic;ilen bu kıymet Ü· 

zerinden su satmalırlar. Su tUccar
lan, borsanın takdir ettiği paraya 
uygun olarak göl ve baraj satarlar. 

Suyun satıg vahidi, daha doğrusu, 
ölçüsü, Aza.dadır. Bir Azada, 18,3 
milimetrelik bir delikten on iki aa· 
at fasılasız akan suya tekabUl eder. 

Bor•a liatlerincle tahavvül 

1 • 
MOSKOVA MOSKOVA Necil Kazım'ın beş Türk piyano ese-

lt,15: Ruı halle havaları, 20: Edebi ve 20: Konıer nakli. 22: Yabancı dillerle 

Borsa. fiatlannın yilkselil alçalıeı 
ise, yağmurların azlığına veya çok -
luğuna uygun olarak Yürür. Bir A -
zada kışm 5 peçetaya yazın ise 300 
peçetaya satılır. Yağmurların az ol
duğu senelerde bir Azadanın 1000 pe 
çetaya satıldığı vikidir. 

mulikUi neınyat, 21: "Şen harb,. isimli konuımalar. rinden üçü a) Şiir; b) Eleji; c) Köy. 
radyo opereti, 22: Yabancı dillerle konuı
malar. 

LAYİPZlG -
19: Eitlenceli muailı:i, 20: Köylüye 20,\0 

Oda muıikiı4i (Hayd.n) 20,50: Haberler, 
21,10: Hallı: dans ve prlcıları, 22: Orkea
tra konseri, 23: Haberler, 23,15: Spor, 23, 
30· Muhtelif, 24,15: Eilenceli halk musi 
kiıi. 

VİYANA 
11,30: Piyano konaeri, 19: Konuımalar, 

20: Haberler, 20,10: Konferanı, 20,30: Re· 
portaj, 21: Radyo orkestraa, 22,35: Haf -
tanm haber icmali, 23: Haberler, 23,10: 
Viyolonsel konseri, 24,05: Danı musikisi. 

Çarfamba, 23.9.1936 

BVKREŞ 
6,30: Sabah neıriyatı. 13,30: 1- 15: Pllk 

ve haberler. 19: Radyo orlı::estrası, 20,15: 
Kon(eranı, 20,35: Atlı: ıarlular (plik). 21, 
10: Konuşmalar, 21,30: Keman konstri, 
Z'Z: Aktüalite, 22,10: Bas ıarlnlar, 22,31): 
Haberler, 22,45 : KUçUk orkestra, 23,45: 
Franıııca haberler, 24: Gece konseri. 

BUDAPEŞI'E , 
ıs: Çiran muılkisi, Hl: Konferans, 19,30 

Orkestra, konseri. 20,!45: Konferanı. 21.15 
Gitar muıikisl, 22,20: Dıı ııyaaa. 22,55: 
Cpband, 24: Oda muılkiıi" 

VARŞOVA 
111.30: Iakoçya ıarkılarr, 18,50: konutma 

lar, 20: kUçUlc orkestra. 21: Pllk. 21,30: 
Konuımalar, 22: Şopenln eaerlerlnden kon 
ser. 22,30: Oda muıikiıi (Mosart, R. Stra-
011) . 23: Spor, 23,15: KuçUk orkestra. 
24: Pllk. 

LAYİPZİG 
19: Şarlrlrı konııer (Sopran). 20: ''Tho· 

mas munıer" iıimli radyo piyesi. 21: Ha
berler, 21,10: Danı muıikiıl, 23: Haberler. 
23,30: Amerikan .halk musikisi. 24: Dans .• 

VİYANA 
18,25: Brahmı'm prlularmdan. 18,40: 

Maç Reıerden piyano musikisi, 19,05: l<o
nuımalar. 19,20: Fenni 1enilikler. 20: Ha
ı.!>erler, 20,10: Sarkılı konser. 20,40: Aıke
rt bando. 20,45: Aktüalite. 22,15: lşc;iye. 23 
Haberler, 23,10: Vaınerin (Vallclire) ope
rası. 24,30: Caz. 

Cuma, 25.9.1936 

BVKREŞ 
6.30 : Sabah neşriyatı, 13,30 • -15: Ha -

herler ve pllk nesriyatr. 19: Orkestra. 20 
Konferans. 20,35: Pllk ile Vagnerin ''Tris 
un und lsoldc) operası. 23.45 : Fransızca 
haberler. 

BUDA PEŞTE 
18,30: Sesli film musikisi. 19,10: Spor. 

19,20: iyano muıikisi. 20: Konferans. 20,30 
Emmerlch kalmanın operetlerinden ope -
ret muıikisi. 21,35: Haberler, 22: Radyo 
orkestrası. 23,05: Yaylı uzlar kuarteti, 
(Beethoven Subert, H. Volf). 

VARŞOVA 
18: Oda musikisi. 18,50: Konuımalu. 

20: Danı muılkiıi. 21: SSarklar, (piyano 
ile) . 21.30: $iri. 22: Orkestra kon1eri. 23 
Spor. 23,15: Operet pllkları, 24: Dans. 
pllklarL 

PRAG 
20,15: Halk ıarkıları, 20,40: Keman 

konıeri, (Fucilc). 21,45: Stildyo opera,ı, 
PRAG 23 : Haberler. 23,35 : Plik, 23,45: Ruıtça 

19,10: Almanca nesrbat, 20,20: Aıkerl haberler. 
bando, 21,15: Halk musikisi, 21 .55: Radyo 
piyesi, 23: Haberler, 23,15 : Pllk, 23,45: 
Fransııca haberler. 

BEI.GRAT 
23: 

Necil Kazım: Saksofon - piyano 

aletleriyle Allegro f oroce (Mathe
Dachs tarafından). 

Cemal Reşid'in Anadolu halk ha -
valarile danslannde.n: 

a) Ağır Zeybek havası. b) YUrük 
Zeybek havası (Dach!). 

Bugünlerde erken saatlerde pek 
' iyi dinlenmiyen orta dalgalı Viyana 

post~sından bu konser takip edilme· 
diği takdirde ayni programı neşre

den -49,5 metreli kısa dalgalı Viyana. 
radyosundan dinlemek mUmkündUr. 

ferans. 20.20: Meşhur aealerin ptikları. 
20,55 : Aktüalite. 21: Konuımalar, 21,15: 
Cazband. 22,30 : Haberler. 22,45: Dans mu 
tikisi nakli, 23,45: Almanca -
haberler. 24: Pille. 

BUDAPEŞTE 

franıızca 

18,45: Sesli film muıikiıi. 19,45: Radyo 
ıelimları. 20,20: Radyo ıaton orkeıtrasL 
21: Konferans. 21,40: Haberler. 22: Or
kestra. 23,20: Çiıın muıikiıi. 24,20: Caı
band. 

VARŞOVA 
18: Sesli film musikiıi. 19: Konferans. 

19,10: Konuşmalar. 22: Leh ıarkılan. 22., 
30: Vitnadan nakil. 23: Spor. 23,15: Sen
fonik konser. 24: Dans platrlarL 

PRAG 
19: Almanca neııriyat. 20.15: StUdyo o

pereti. 21,45: "Minare 1Hl1e1inde" lıdlı 
neııriyat. 23,15: Pllt. Neıeli hafta ıonu 
musikiıi. 

Adada su hırsızlığı ağır cezalara 
yol açar. Adada, hayatlarını sadece 
su satarak temin eden birçok aile · 
leı vardır. Ekseriya evlenecek bir kı 
zın serveti babasının sahip olduğu su 
miktarile tayin edilir. Su çeyiz ola -
rak verilecek kadar değerlidir. 

Suyu bol kızı da gelinlik olan bir 
babanın, kızına tez elden kısmet bu· 
tacağı şüphesizdir. Bu h!dise, bir 
çok insanların kızlarını kocuız bı -
rakmamak maksadile bir tarla te -
darik ederek kuyu kazmasma ve BU 

toplamasma Amil olmaktadır. 
Birçok Avrupalı mUhendi.ııler, a -

dada kuyu kazarak eu aramakl~ 

meşguldürler. Bunlar tUkenmez bir 
eu deposu buldukları takdirde rrıU

yoner olmaya namzettirler. Su yU -
zünden zengin olmu' çok insaıuar 

vardır. DUn fakir bir insanken ada· 
da kazdığı zengin bir kuyu sayesin · 
de milyoner olanlar çoktur. 

Ôteki atlalarda 
Gran Kanarya hakkında söyledik

lerimiz Tenerif için de aynidir. Fa· 
kat Tenerif adası su depolan ve eu 
tesisatı bakımından daha zengindir 
Bu adalar, muz, tütün, şeker kamı· 
şı, domates yetiştirmeye uğra§lr v~ 
muvaffak olurlar. 

Santaursula, La Viktoria, Matan-

BELGBAT 
20,50: Halk ısarkılan, 21,20: Plik, 21 ,30: 

20,50: Pille, 21: Zaırebden nakil, 
Haberler, 23,20: Plak. 

ROMA • NAPOLİ - BARİ 
/ 

18,50: Ptlk. 19,20: Triyo konıer. 20.30: Nevyorktan Avrupa radyolarına 
Milli neıriyat. 21: Operet piyesi.. 23: 

BELGRAT 

Mizah, 22,30: Pllk, 23: Haberler, 23,20: 
Viyolonsel konseri. 

:ROMA - N APOLİ - BARİ 
20: Pllk - konuımalar. 20,20: Kar~ık 

lconaer, 20,44: Ffanıuca haberler. 20,43: 
Kar1'ık Jronaer, 20,49: Rumca ~1ri111t. 
(Bari). 21,05: Konuımalar, 21,'5: Orke1° 
tra konseri (Bocherlni Ça7lcovalrl, san. 
berı. Mosart). 23: Şarkılar, 23,30: Dans 
muıiklıi. ı 

MOSKOVA 
18,30: Operadan nakil, ıı: Yabancı dil -

lerl• nakiller. 

LAvtPZtG 
' 19: Piyano • ker.:an - ıltar (oarlnh). 20 
Roman. 20,20: Alman prkılarr. 20,50: Ak
tualite, 21: Haberler, 21,15: Köylüye 21,45 
Musiki parçalan, 22: Senfonik konser 
(Brukner) 23: Haberler, 23,30: Radyo pi
yesi, 24,15: Samer). 23: Haberler. 23,30: 
Radyo piyesi, 24,15: Şarkılı konser. 

VİYANA 

20,20: Kıırıaık musiki. 20,49: Fransızc.a Son haberler. 
haberler, 20,49: Rumca neıriyat, 21,0S: 
Konusmalar. Pllk. 21,40 : "11 tanıo di mez 
unotte" isimli operet. 

MOSKOVA 
19,15: Konser. 20: Dramatik emiıyon. 

21,15: Soliıt ıarkılın. 22: Ecnebi dillerile 
konuımalar. 

LAVlPZtG 
19: Bariton teıle piyano konıtti. 20.40: 

Konu,malar. 20,5~: Aktüalite. haberler. 21 
Haberler. 21,10: $arkrlar, bUy\lk konıer. 
23· Haberler. 23.30: Eilenceli musiki. 

VİYANA 
Viyana: 20: Haberler. 20,10: Konutma

tar. 20,30: Karıık şarkılar, 21,40: Yeni 
musiki. 23: Haberler, 23,10: Şrammel ku· 
art eti. 24,35: Balet musikisi. 

ROMA - NA.POLt - BARİ 
111,15: Trio konser. 111,50: Konuımalar. 

20,20: (Napoli) karqık lı:onaer. - konut -
malır. 20,05: (Roma) Konuımalar. 20.20: 
20.20 (Roma) lı:ar11ılc muıiki. 20,49: Yu -
nınlıtan için emiıyon. 21,40: Karrtk kon
aer. 22,15: Tranamlıyon. Dana muaildıi. 

MOSKOVA 
19,45: Konıer. 20: Muhtelif şehirlerden 

nakiller. 22: Ecnebi dillerile konuımalu. 

LAYİPZİG 
19,15: Danı muılkiıl ve pllk. 20: Koaaı 

malar. 20,45: Yeni ıiirler. 21: Haberler .• 
21,10: Karıtık netrint 23: Haberler. 23.30 
Sopran, tenor aeılerle eilencell hafta ıo
nu musikisi. 

VİYANA 
20: Haberler. 20,10: "Menekşe kızı .. f -

Cumarte•i, 26.9.1936 berter. 23,10: Piyano musikiai. 23,40: 
Btl'KR"""~ simli operet. 22,40: Film bahsi. 23: Ha-

......,. berter. 23,10: Piyano musikisi. 23,40: 

EylfilUn 20 nci pazar gUnU akşamı 
saat 22 de ilk defa olarak bir Ame
rikan programı birçok Avrupa rad
yoları tarafından nakledilecektir. 

Pra.g, Var,ova, Viyana, Budapeşte 
ve daha bul istasyonların ne,rede· 
ceği bu program gayet orijinal ve 
tam manulle Amerikan llstembıde
cllr. 

Yanm aaaiuk emiayon bet lmma 
aynlmıttır: 

1) Niyaga.ra nehrhıin telllleainfn 
mikrofondan t,itlll9i (10 saniye sU· 
recektir). 

2) Yerli Amerikan musikisi. 
3) Kovboy musikisi. 
4) Zencf havalan. 

(Kısa dalga) 18,SO: !esli film yıldızlan, 
(fpllk) . 19,15: Konusmatar, 20: Haberler, (Ayni samanda 49,4 metreli kısa dal
&1~1 S{!rpriırJü__ful,!c ıarkılar1ı_22: Fil- ıa)) 18.30: Kuartet konıerl. 19,35: Konut 

6,30: Sabah nesriyatı, 13,30 - 15: H:ı- plik. 24,2S: Dans musikisi. 
beri er, pllk. 19: Askeri bando.:,__2_0_: _K_o_n_-__ s_E ... ~.,.F.,.O,...,,N m ... IL....,,~=~-: 

5) Anglo - Amerikan halk musi
kisi. 

Kanarya adaMnt.Uı memleketm tn 
pahalı metaı olan ".!'U" satarak g6''i

nen bir auctıı 

za. ve lkoa'da bağcılık ta yaparlar. 
Yağmurların çok olduğu seneler • 

de ada halkının sevinci ve eğlencttl 
de gör\ilecek şeydir. Yazm kuruda 
kalmıyacaklarını anlayınca bayagJ 
bayram yaparlar. 

işin garip tarafı bu adaların a.dJ 
"mesut adalar,; dır. Gözt1 gökte ola.1' 
bu sa.adeti Allah aahibine bağışlasuı 
demekten baBka ne yapabiliriz?!. 

BORSA 
~ 

17EYL'VL,PERŞEMBE 

Paralar 

Al ıı 

Sterlin 634,-
1 Dolar 124,-
20 Çek kuronu 84,-
20 Belçika fr. 80,-
20 Drahmi 21.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 48,-
Fransıı rr. 163,-
Liret 158,-
Isviçre fr. 1110.-
Florin 83.-
Avuıtury;ı. ıilin 22,50 
Mark as.-

Zloti 20,-
Penıo 22.-

Leva 22.-
Yen sa.-
t.vec brona !il,-

Altm 954,-
Banknot 243.-

Çelıler 
Londra Usert ... 
Parla üzerine 
Nevyork 
Liret 
Cenevre 
Sofi& 
Florin 
Avuıtarn 
Çekoılovalı:ya 
Mark 
Iaveç kuronu 
lapanya peıeta 

Eılaam 

tı Banbaı Mil 
• • • N .. .. Haıniliae 

Anadolu% 60 

" 
,. 100 

$1rketl Ha1ri1• 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Banlraaı 
Oımanh Bankaaı 
Sark Merkez Ecnneal 

Mııır taltullleri 
11116 1 
1903 n 101,-
1911 m 94,50 

lıtllrraslar 
Türk Borca 1 

.. .. n 

., .. III 
Ersani A. B. C. 
latikruı Dahili 
iMi - Ernnam 1 

.. o 
Taltv116t 
Rıhtnn 
Anadol• 1 "U 

m 
Mümesail 

•• t •• -634,-
126,-
90.-
84.-
23.-
16,-
52,-

166,-
16S,-
a20.-
83.-
24,-
so.-
23,-
24.-
25,-
S4,-
ss.-

ts5.-
244,-

638,-
12,05.50 
0,79)0 

10,08 80 
2,43.69 

62,85.36 
l,16.91 
4.zofl 

19,19,-
1,97,3, 
S,04.2S 
7,16,lO 

15 ...... 
10 ...... 
ıo.5 
24.1 
41 ..... 
16.--; 
11.1 
9)S 
ız,75 
12.10 
so.50 
29:0 
s.6 

1 
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Devlet Demiryollan •e Limanlan İfletme 

Umum ldareai ilinlan 

Görülen lüzum üzerine Dev
let Demiryolları hesabına Av
rupaya gerek hohşule ve ge
rekse teknikuma tahsile gön
derilecek talebe için evvelce 
ilan edilen kayıt müddeti 28/ 
9/936 tarihine kadar temdit 
ec:lilmiştir. 

Devlet Demiryollan hesabına Cer mühendisi yetiı
mek üzere A vrupaya Hohşule tahsiline &önderilecek bet 
talebeye ait müsabaka şartlan: 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beıten büyük ol· 

mamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol -

madığına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışma· 
ğa müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarırun 
Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Ada .. 
nadaki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollanna ka· 
bul olunacak memurlarda bulunması llzım gelen sıhhi 
şartlan ~österir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uycun 
alarak "tam teşkilitlı bir hastaneden" alınmış ıuhhat ra· 
poru ile anla~ılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü .. 
aabakaya &U:mek isteyenler mekteplerinden bir C"Una ili· 
ıikleri olmadığına dair vesika göstermek. 

5 -Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
mani olmadığn:ıa dair alakadar Askerlik Şubesinden ve· 
ıikayı haiz olmak liznndır. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile İs .. 
tanbu! Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat ede-
ceklerdir. , 

7 -1stidaya bağlanmasi lazım gelen vesika~ 
A - Nüfus kağıdı veya muaaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 

ve lise şehadetnamesi. 
C- Hüsnühal varakası "en son mektebin vereceği 

hüsnühal varakası ile o tarihten sonra çalııtıiı yerlerden 
ve ayni zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnü
hal varakası ~hnacaktır. 
D- 4 Xô,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E -=- Aıı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H- Babasının adı nedir? Nerede olduğu, sağ ise ıim· 

diki, ölmüı ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne· 
dir? Ve nerede çalışmıştır. Şimdiki veya ölmeden evvel· 
ki meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne 
gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunları gösterir bir 
tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riya
ziye, tahlili makine, resim hattı, fizik, kimya ve türkçe -
den olacaktır. Bu derslerin ıümulü Mühendis Mektebi 
i.içüncü sınıfına kadar olan progra~ara aöredir • 

9 -Müsabaka imtihanı 1/10/936 perıembe günü: 
tıac: t 9 - 12 Tersimi Hendese, 14 - 1 7 Fizik, Kimya• 
2/10/936 cuma aünü: Saat 9- 12 Resmi hattı, 13- 11 
'rahlili Riyaziye, Tahlili Makine. 3/10/936 cumartc!si 
günü: Saat 9 - 12 Türkçe, almanca. 

ı O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 
bilenler tercih edilir. 

11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avru· 
badaki tahsillerinin neticesinden aonraki mecburi biz • 
tnetleri hakkında Devlet Demiryollan İdaresinin iatiye· 
ceii şekilde taahhütname vereceklerdir. 

12 -Tahsil planı: Avrupada İdarenin göstereceği 
fabrikalarda bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan 
öğrenilmesi, İdarenin tayin edecefi Hohşulenin makine 
lubesinden 8 sömıtirlik tahsili ikmal ve 6 ay zarfında 
in1tihan vererek liploma almaktır. 

13 -Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer huausat 
hakkında Devlet Demiryolları Umum Müdlirlüiünden 
\re İşletme müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi mü
diirlüğiinden iıtiyenler tafıilltı l~mna alabilirler. 

Devlet Demiryollan tarafından Cer kısmında çalıştı· 
tı~mak üzere Avrupaya teknikum tahsili için cönderile
tek "20" talebeye ait müsabaka şeraiti: 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaıı on sekizden küçlik ve Yirmi beşten büyük 

~lnıamak. \ 
3 - Sallık durumu tahsile engel olacak derecede ol

~adığına ve memleketin herhanıi bir tarafında çalışma· 
tcı müsait bulunduğuna dair Devlet Derniryollannın An
ltara, H.,.darpaea, Eskişehir, İzmir v• Adanadaki sıh
hi heyetinden veya Devlet Demiryollarma kabul oluna
Cak memurlarda bulunması lbım gelen sıhht şartlan gös
~trir matbu sıhht rapor muhteviyatına uygun olarak 
•tanı tetkilith bir hastaneden" almmıe sıhhat rapcru ile 
anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
~b&kaya girmek isteyenler mekteplerindn bir gQna ili
'1kleri olmadıiına dair vesika &östereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 

M. M. Vekaletinden 
M. M. Vekaleti Emakin inşaat şubesinde miinhal bu

luran bir mühendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir 
mühendis alınacaktır. En son verilecek maaş 300 liradır. 
TaJipler şeraitini öğrenmek ve fazla malumat almak için 
hergün Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat Şubesine müra-
caat edebilirler. (307) ( 1378) 

mani olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden ve
sikayı haiz olmak. 

6 -Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile İstan
bul Milhendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. 

7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik~ 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
C - Hüsnühal varakası "en son mektebin vereceği 

hüsnühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerler
den ve ayni zamanda mahalli polis. dairesinden alınacak-
tır.,, 

D- 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi• 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 

1 

H - Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdi
ki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne· 
dir? Ve nerelerde çalışmıştır? Şimdiki veya ölmeden ev· 
velk: meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde, 
ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bunları gösterir bir 
ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 -- Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan 
hesap, hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçe
den yapılacaktır. 

9 - Müsabaka irntihanı 5/10/936 pazartesi günü: 
Saat 9 - 12 Kimya, Fizik, 13 - 1 7 Hesap, Cebir, 
6/10/936 salı günü: Saat 9 - 12 Türkçe, almanca, 
13 - 17 Hendese, Müsellesat. 

J O - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 
bilenler tercih edilir. 

1 1 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Tekni
kum tahsili &örmeden evvel Devlet Demiryollraı Eskişe
hir atölyesinde 6 ay staj göreceklerdir. 

12 - Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında 
atajiyerlere iki buçuk lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avru· 
p.ıdaki tahsillerinin neticesinden sonrki mecburi hizmet
leri hakkında Devlet Demiryollan İdaresinin istiyeceği 
fekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tahsil pllnı: Altı ay Eskişehir atölyesinde staj, 
bir buçuk sene A vrupada İdarenin göstereceği fabrika .. 
larda staj ve lisan öğrenilmesi. İki buçuk sene de İdare
nin göstereceği teknikumlarda beş sömstirlik makine ıu· 
besini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat 
hakkında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
ve 1ıletme Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Mü
dürlüğünden isteyenler tafsilatı lizime alabilirler. 

(946) (1372) 

~- ...,·. 
' 
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•·----•Kolec ve Tıcaret kısımJarile----• 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EylUJUn 22 net sah g1lnU saat 13.30 da açılır. Sıhhat&. tedrleata Ye 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul ivin .W ıtınleri saat 
ı:l-12, cumartesi günleri saat 14·18 e kadaı: mektebe mllraoa&L ta. 

--~eyenJere mektebin ta.rlfnamem pderlllr. Telefon: 8067'-• 
118' 

lstanbul Gümrükleri Sahf lfl•rl 
Müdürlüiünden: 

Gümrük satışından 65650 kilo şekerin satışı Tan ga
zetesinin 13 / 9 / 9 3 6 tarihli nüshasile ilin edilmiıtir. 

(1222) 

İktısat Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 lkinciteflin 1330 tarihli kanun hllktlmleri dalreetnde it yapmaya 

izinli bulunan ecnebi şirketlerden (Sokoni ·Vakum Oyl Kompant İnk) in 
Tilrkiye umumi vekili haiz olduğu salahiyete binaen bu kere müracaatla 
Türkiyede yapacağı i,Ierden doğacak davalarda, bütUn mahkemelerde 
müddei, rnUddeaaleyh ve Uc:Uncü şahıs sıf atlarile hazır bulunmak üzere 
Ş)rketln timJr futieil tJ.b:ektöri A. W. Drake'Yl Şirk~ ~ye waund 
vekilliğine tayin eyledij"ini blldirmI, ve 1lzmı gelen evrakı vtrml,tft. Key
fiyet kanuni hUkUmlP.re muvafık görWmU. olmakla llb oluflur. 

·Tapu ve Kadastro Umumi 
Müdürlüğünden: 

Trakya Heyetleri için 3 adet Sanie Tackmetresi 
ile 4 adet gradlı Veqıiyeli Minkalenin 21 - 9 .. 1936 
Pazartesi gilnü pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. lıteyen· 
l~r mezkur günde saat 15 de pey akçesile birlikte Le· 
vazım Müdürlüğünde müracaatları. (806) (1145) 

1542 

Kocae'i Memleket Hastanesi 6 
Baş Tabipliğinden 1~1 

Kocaeli Memleket Hastahanesine iki tane haıtabakt- !rl 
cı bayan alınacaktır. Ucret 35 liradır. İqeleride hastaha 
neden verilecektir. Ehliyeti olanlann veaikalarile bera- r., 
her hastahane baş taba betine müracaatlan. "1295" ~ 

lM-l u 

11n11nmm 1111111111nnın111nmımnınun111111m1111111m11ı 
Türk Hava Kurumu Büyük 

~ÖW &lM@@$lVJ ... 
Şimdiye kadar bin,erce kif)iyı zengın etmittir 

8 el k9'1de 11 • Birinci f8fl'ln · 9S8 dad1r. 

Büyµk ikramiye 

200.000 Liradır 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton ıun'i 
J)Ortlant çimentosu 1-10-1936 Perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyertlerin 2227 lira 50 kuruıluk mu- .. ımır-ew1-.. •d•1t•bu-w.ı.-,•. •md•t.• ..... - .. •\ G6a Hekimi 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettifi vesikalan, rea- Ö O Ş k E 
mt gazetenin 7-5-1936 G. 3297 No: lu nushasında inti Or .Hayri meı r. Ü rü rtan 
pr etmiı olan talimatname dairesinde alınmıı vesika ve Calü>llu.Nuruoeman1'9 cad. No. so 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis- Otledea IOllra Be70ll• Atacamii f"' .. -ı....wu _ .. _, bltl·•M). 

Uf"1t1mdı 133 Nn l'·I t~t,3'6 ~· vır;ı ............ caa 946" 
liğine vermeleri lazımdır. Tel. 2IM8 

Şartnameler 14 5 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa vez-
nelerinde satılmaktadır. ( 1291 ) 

1567 
Sahibi: &hmet l!JmlD l'ALMAN-Umuml Neeriyata lcl&N l"AeD: &. a+ı,111 
Guetecillk ve Neşriyat l'Urk Umltet Ştrketi-Buddql1 yer TAN matbaam 
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ANKARA . ELiŞLERi SERGiSiNDE 

10.000 Lira Mükafat 

DAGITILACAKTIR ........................ 

Ev•erinde ça·ışan &ayanlar 
Bu tırsattan istifade ediniz! 

Ademi iktidar 
Bel Gevşekliğıne 
en tesirli bir ilaç SERVOIN'dir. Th
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa 
gönderilir. Sirkeci Merkez Eczahane· 
si Ali Rıza. 

1508 

36/ 235 Beykozda Kavakdere cad -

desinde 106 No.h evde Arsen Papaz· 

yana Aniaş Bağdadlı oğlu tarafın-

:Erke~i ,eşının VENÜS KREMİ dan aleyhinize açılmış olan alacak 
kullandığını bilseydi, onu böyle her- davasının duruşması 15/9/936 saat 

gün,, biraz daha cana yalun bulu:;u- 11 de mukarrer iken gelmediğiniz -
den gıyabınızda cereyan eden muha

nun sebebini araştırnıazclı. 
V};l\"'{)S KltEl\11, biitun ömür kemcde 150 liralık tamirat yapılma-

miiddetin"e IJahar <l"m~•·tir. Onu mış ve bu kadar para davacının mU-
Küçük san'atlar nrasmda bilhassa aile sanayiini tc:şvik ... .- " 
için Ankarnda W Birinciteşrin 1936 da açılacak sergide kullnnanlar, ebedi gençlik sırnmı e- mclliki Nersis Hüdaverdiyc borçlan-
bayanlaı ıı-1~zın e\lerinde \'Ücude getirdikleri: rerler. mr t~criihe bin nasihatten ev- mandığınıza dair yine ilanen mild-

DAnTEL • OYA. BROOÖRi EL TAiKOTAJI ıa.... deialeyhe yemin etmek üzere tekrar 
Cmumi deposu NURI~DDİN EV- ilanen tebligat yapılarak 24/10/936 

ELBiSE ·Ç~MAŞIR ŞAPKA ve BEi'v ZERı UYAZADE, E<·znyi khnye,iye, 11.- cumartesi saat ıı de duruşma vakti 

Eserler t('ı;hir o'unacak ve seçilecek eserlere 2000 - 1500 - lat ,.c ıtri~ at deposu. İstanbul, Balı- tensip edilmiştir. O gün bizzat mah 
1000 liralık müdfatlardan maada 6 tane 250 ve 40 tane c;elmpı. 
de 100 lırahl: mükafat dağıtılacaktır. 

Hemen: 

E işle ri Serg si Bürosuna müracaat edin=z 1 
KA.NZUK 

- aC'j ekstri 

kemeye gelmeniz ve aksi halde ye

minden çekinmiş ve müddeabihl ik-

rar etmiş sayılacağınız tebliğ olunur. 
(1360) 

Usküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Y avrularmızı Benim Gibi Tombul, 
Neş'eli, Sıhhatli İsterseniz 

HASAN 
Özlü Unlarile Besley:niz 

Çocukların seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalar
dan Yulaf, Pirinç, Buğday, Nişasta, Patates, Merci
mek, Bezelye, irmik, Patates türlü, Badem mııır 
(komflauv) özlü Unları Allahın insanlara ihasn etti
ği ve Eczacı Hasanın fenni vesaitle yaptığı vitamini 
ve kalorisi bol gıdadır. Çocuklar bu unlarla beslenir
ler. Çabuk diş çıkarırlar. Taklitlerinden sakınınız. 

Deposu: 1STANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Jandarma Genel komutan'ığı An-- ı 
kara sattna ma komisyonundan 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 163.000 metro yazlık elbiselik kumaş pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

Saime Süreyya vekili avukat Ural 
Dilak tarafından Usküdarda Mura.t

reis mahallesinde Nuhkuyusunda 77 
No. lı evde Sa.kine Cemal aleyhiue 
nçılan boşanma davası üzerine mild
daaleyhin ikametgahının meçhuliye
tine binaen müddeiye vekilinin tale
bile ilanen tebligat icrasına karar ve· 
rilip bu baptaki dava arzuhali sure
ti ve davetiye mahkeme divanhane
~ne asılma~a~k~~~nU~arak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

2 - Metrosu 52 kuruş tahmin edilen yazlık kuma
şın ilk teminatı 5488 lira şartname bedeli 424 kuruş 
olup pazarlığı 24 191936 Perşembe günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alma bilir. Pazarlığına 

girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk temi
nat makbu7. veya Banka mektup1an ile belli giin ve sa
atinde komisyona başvurmaları. ( 7 66) ( l 05 1 ) 

1384 

Karaciğer, mide, bar~ak ve böbrek hastalık?arına -
TUZLA iÇMELERi 

lçme trenlerinin \'apurlaıı Köpıürlen 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,10 • U -
13.15 15.10 15.50 dir 

1305 

---~--------------------------------------------~~ 

Bir defa 
gelip 
görü· 
nüz. 

1152 

Nafıa Veki ~etinden: 
Fevzipasa - Diyarbekir hattının 360 - 300 ürıcü ki

lometresi için montajı ile beraber 50 metre açıklıkta bir 
demir köprü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş-
tur. , 

ı - Münakasa 28 - 1 O - 936 çarşamba günü saat 
10.30 da Ankarada Nafıa Vekaleti Demiryollar İnşaat 
Dairesindeki münkasa komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Bu işin muhammen bedeli (35000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2625) liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi vesair evrak 175 kuruş 

mukabilinde inşaat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu 

kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla 7 - 5 - 936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gaze 
tedc Dan edilen talimata göre verilmiş müteahhitlik ve
si!casını ve isteklilerin laakal 50 metre tulünde demir 
köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmış olduğuna 
dair fenn! ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 28-
1 O - 936 · çarşamba günü saat dokuz buçuğa kadar De
nıiryolları inşaat dairesine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. ( 813) ( 1146) 

1497 

Saçların köklerini kuvvetıendı 
·n·. Dökülmesine mani olur. Ke · 

'>ekleri izale eder. NcşvUnümasını 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti 
ni arttırır. ı .. atif rayihalı bir sa~ 

nksiridir. 
1.ı. ~GtUZ KANZUK EC'"lAN1<:;st 

R1'~YOGt..t1 
• tSTA~"'"Rllf. 

lstanbul !kinci iflas Memurluğun
dan: 

Müflis Avundukların Jzmirde Bul
gurca Çütıiği kira meselesi görUşill
mek v.e bir kaı:ar verilmek üzere 
alacakhlann toplanması için tayin 
edilen 16 9/ 936 tarihinde alacaklı

lar ekseriyeti temin edilemediğinden 
alacaklıların bu hususta bir karar 
\'eıilmek iizere alacaklıların 19/ 9/936 
cumartesi Baat 11 de dairede bebe -
mchal hazır bulunmaları .ilan olu -
nur (25632) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

KadıköyUndc mükim Elvire vekili 
ı:ı vukat Ahm~t Hayri tarafından Ka
dıköyünde Misakı Milli sokağında 

76 numaralı hanede mukim Platon 
aleyhine açılan boşanma davasından 
dolayı müddeialeyh Platona usulü 
dairesinde tebligat ifa edildiği halde 
gelmediğinden hakkında gıyap kara
n ittihaz edilerek tahkikat 19/10;936 
pazartesi günü saat 14 de talikine 
karar verilmiş ve müddeialeyhin ika 
metgahmın meçhuliyeti dolayısile 

tayin kılınan 22/10/936 perşembe 
günil saat onda UskUdar · Hukuk 
mahkemesine gelmesi ve dava arzu
haline karşı da tarihi ilandan itiba· 
ren 20 gün zarfmda ce,·ap vermesi 
lUzumu aynca gazete ile de ilan olu-
nur. (25686) 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalanna mali

kiyeti Krem Pertev'in bu

günkü şöhret ve şilmulU

n ün bariz delilidir. 

Saç dökülmesi · ve kepeklere 
kartı en iyi ve çok rağbet gör-
müt bir ilaçtır. J 

Zayi - tstanbul İthalat GUmrü -
ğUniln 15.2.934 tarihli .12961 No.' be
yannamesinin birinci nUshaBı zayi e
dildi. Yenisi tanzim edileceğinden 
hUkmU yoktur. 

TeVfik Yılmaz 
EminönU Rıhtım Han No. 1 

gıyap kararı mahkeme divanhanesine ----------------
talik edilmiş olduğundan müddeia- lstanbul Dördüncil icra Memurlu-
leyhin yevmi muayende yine gelme-' ğundan : 
diği, vekil göndermediği surette gı- Yanko Zelinganın Kostantin ve 
yabında tahkikata devam edilerek Todori aleyhine btanbul asliye 4 
bir daha mahkemeye kabul edilmiye- Uncil hukuk mahkemesinden istihsal 
ceği ve icap etlen karar ittihaz olu- eylediği 35/747 numara ve 17/4/36 
nacağı ilan olunur. (25681) tarihli ilanım dairemize tevdiile 

müddeialeyhin ,arta riayet edilme-

AtUtik hututunuzu muhafaza 
,.... ediniz 
f 'ii"i ~lftll•~hkl• mOudale e~I· 

11lz o bunun en iyi çereal 
. ' " elu SHORT UNll r• gtyl· 

.~. Oalml mauJıaın tul
rlla ,•aıı hbıkaJI 11ıdarlr. 
Huıuat e<htıkl bir tı'lke>
dın yapılmıt olen IHOl'1 
LINll adi lılr kOlot glltl 
yıkaıııt. 

Fiyatı ı 10 llradeıı ıırııa,..n. 
Satı• yeri rahua ı 

.J. ROUSSEL 
___,~ Parlı, ıee Bd. tiıupmınn 

ISTANIUL, leyeğlu 
TOnıl mırdaııı 12 Ho. la. 

Mahıomııı ziyaret adlnlz ••P 
13 lılo.lu tarifemizi lateylnlı . 

miş olduğundan Borçlar Kanununun 
517 nci maddesi mucibince beslemek 
şartile v~zih olan aktln feshine ve 
tapu kaydının davacı namına tashi
hine verilen karann dairemizden tan 
zim edilen icra emririin müddeialeyh 
!erden Todorinin gösterilen adreste 
oturduğu mübaşir tarafından veri -
len meşrubattan anlaşılmakla. 15 
gün zarfında. dairemize müracaatla 
kanuni itirazda bulunması aksi tak
dirde devam edeceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

-Okullar Güneşi_. 
Şemsülmekatip 

Yuva - İlk - Orta kısımlara hcrgün yatılı, yatısız kız ve erkek taıebe 
yazılır. tık kısımda ecnebi lisanı vardır. Beşiktaş: Yıldız - Tel: 4.2282 

1552 

Gecel - Günsel ·Kız - Erkek ( Eski: inkılap) 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve Dırcktöıii: Nebi oğlu Hamdi ÜlkUmen 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan 
başka hergün 10 • 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

fstiyenlere tarifname gönderilir. 
CağaJoğlu, Yanık saraylar • Telefon : 20019 

1589 
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~ TAM z ·A M AN 1D1 R... ~ = ~ 5 Apartımanınız için, en mükemmel iefrişat levazımını, perdeler, !tor- ~ , 
5 ~ar, tefrişat kumaşları, markizeUer, muşamba, linoliom ve saireyi te- ~ 
E darik etmeniz için Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında ~ - ~ 

=LUVR~ = i i 1 = ~ - ~ § Tefrişat mağazasını ziyaret etmek zamanıdır! 
inum.nttlHllffllllFiyatlar her yerden ucuzdur. 1111111111111111111111~ 

Tilı'kiye için yegane mümessili BOURLA BlRADERLER ve şsi 
lSTANBUL. ANKARA - 1ZM1R 


