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Onların derdi 
ve 

bizim derdimiz 
Q nlal'm derdi fazla istih

sal. 
Bizim del'dimiz ihtiyacımıza 

1etmiyen az istihsal 
Onların derdi çıkardtldanm 

ye yaptıklarını sarfedememek. 
Bizim derdimiz ihtiyacDIUZl 

brşıbyaca.k kadar mal yapama
mak· 

Onların derdi makine; onlar 

Hükômet kararını verdi: 

Boğazlarda havadan ve 
denizden geçilecek yol
lar, yerler tesbit edildi Büyük röportajlarnn1%a dünden itibaren başladık:. Bagü_n de beşin~ sayfada Ba~

muharririmiL Ahmet Emin Yalmanın Ya.goslavya roportaJmı. muharnr arkada~muı: 
Suat Dervişin de lnnirden röportajmı bulacak ve z.evkle okuyac~ksm!Z. Resımde, 
başmuharririm~ siz okuyuculara BClgrattan nefüı bır manzara gosterıyor. Burası 
Kraliçe Natalı caddesidir 

Vekiller Heyeti, iki Boğaz hakkında 
memnu mıntaka esaslarını hazırladı makineden fikiyetçi. 

Bizim ihtiyacomz makine; (H .. 
biz makinesizlikten mü,teki. l Ankara, 18 u&usı 

12 senelik 

Lise tahsili 

Vekiletin kararı kar
şısında bir anket . raptık 

Onlar bolluk içinde kıtlık Ye muhabirimiz telefonla bil-
mef alet çekiyorlar. dirdi) - Montrö Boğaz. 

Biz kıtlık içinde mes'ut ohm. lar mukavelenamesi üze-
P çahfıyonız. rine Canakkale ve Karade 

Huli.aa aramızda uçurum nr. niz B;,ğazlarmdan hava ve 
Dertlerimiz, meselelerimiz, ihti- h 
pçlarmıız, JafaYffIIDIZ, çalıfıtı· deniz yollarile geçiş usu • 
mız taban tabana zıt. sunda dikkate alınacak e· 

* * • saslar Vekiller Heyetinde Bize dediler ki: O nlarda ziraat makine ile yapı- tesbit edildi ve iki Boğazın 
hyor; bir çiftçi 50 kilo buğ- ' ikinci memnu mmtaka me· 

day istılısal etmek için 3~ saat sar- yanma ithali kabul olundu. 
feder, bizde 57 saat. Bu gidişle 12 değil, 112 sene de 

olsa boştur, favdasızdır 
Bizde bir trikotajcı ene ~ Bu husustaki esaslan bildi· 

dakikada l50, makine ile çalışırsa 1'ranMZ Bcı§'Uekili Leon Blum w mıtuk IK>ylerken rİyorum: 
6400 dUğilm yapar; onlarda ayni işçi Londra radyoımııa.n neşriyatı ara.anda diin seee .. 111nt~~ da dinle~: F~ansl% Baş- Boğazlar memnu mmta.kast~ Çanak 
36o,OOO dU;;.;;.... vekili Leon Blum'un diin. Hitlcre cevap olarak ıoyledıfi natuk denn alcisler ııyan- kale Boğazı, Anadoluda; Kara':nga 

6~ dJrm"tr. M. Blam bu nutkuyla Her Bitlerin mütecavizane telakki edilen sözlerıne b "{ 
Bizde bir işçi ancak iki gftnde bir zaruri bir cevap vermiş oluyor. kasabası garbmdaki Kara unın an •• 

Once muallim çift kundura çıkarabilir. Onlarda bir ===========================!eski gayriaskeri mmtaka hududunun 
111'ftftHA 

Bizde bir işç:ı gflnde bir metre mi
kabı beton yapabilir. Onlarda ayni 
adam 137 metre mikabı beton döker. 
Bizde bir adam günde 450 tuğla çı
karabilir onlarda ayni adam günde 
22,000 tuğla yapar. 

Bizde 100 kişinin 3 ay ça.lışnrak 
1aptıklan binayı onlar 15 günde ya
pabiliyorlar. 

Onlarda herşey makine ile yapılı
yor. lnsanm yerini makine alnııf bu
lunuyor. Ekmeği makine pişiriyol', 
yemeği makine pişiriyor. Evi makine 
temizliyor, havayı makine ısıtıp ma.
kine soğutuyor. Hulasa her yerde, 
her işte, her sahada insanm yerinie 
makine görünüyor. 

Makineleşmiş olmak onların en 
büyük derdi Çilnkü makine şimdi 
insanı boğuyor. Onu işsiz bırakıyor, 
sefalete sürüklüyor. 

Bizde aksi. Her iş elle yapılıyor. 
Her sa.hada onlardan yilzlerce, bin
lerce defa yavaş gidiyoruz. 

* * • 
B iz bu noksamnuzı biliyoruz 

ve makinel~eye çalışıyv
l"UZ. 

Memleketin her tarafında fabrika 
bacalan yükseliyor. Elle yapılan bir 
~ok işlere makine tatbik ediliyor. 
Makine atölyelerimize, evlerimize, 
hayatımıza kadar giriyor. Az zaman 
sonra biz de topra.ğı:mızI makine ile 
lşliyeeeğiz, biz de tabi.atin kUVVetle
rini enerjiye kalbedeceğiz. Biz de lşi
ırıiziıı çoğunu makineye ve elektriğe 
gördüreceğiz. 

• * • 
F akat, diyeceksiniz, Avrupanın 

bugünkü derdi makine ise, 
lnakinele,mlş olmak ise, biz neden 
bile bile kendimizi bu tehlikeli yola 
atıyoruz? 

Akıntıya kürek çelôlmez de on
~a.n. Cemiyetin bu seyriııe uyroıya 
bıecburuz. Yalnız Garp medeniyeti
ilin makineleşmekten doğan istırabı
l:l1 önliyebiliriz. Onların yaptığı tec· 
liibe bizim gözümilzü açabilir. . 

Onlarda makinenin bir bela oluşu 
l>lansızlıktan, istihsalin iyi tevzı edi
lememesinden geliyor. Bir tarafta is
lihsaı bolluğu, öte tarafta açlık var. 
~ir tarafta hayvanlan öldürüyorlar, 
~te tarafta yüz binlerce kişi yiyecek 
~ bulamıyorlar. Kanadada buğdayla
ıoı denize döktUJer. Brezilyada kahve 

[Arkaat 3 üncitdc] 

~oskovada dün yapılan 
Lk maçta yenildik 

L4}ıy:ırak s.'{ı hududu takip ed[?Ji ve 
Bayramiçin 14: kilometre şimali,.,.nr -
bisindeki Çeltiksırtmdan sonra Ezıne 
şarkı ve Ayancık garbı üzerlnde Siv
rice burnuna kadar uzanan hattın gar 
bı. Rumeli mmtakasmda: ŞarköyUrı. 

ve kitap derdi 
halledilmelidir 

beş kilometre garbından Evreşe şima • 
1 
,. • 1 • 

linden Yerlisu cenubundan, lbrice bur Kitaplar ııaç şışe erı 
nu garbından Tuzla gölüne kadar u- üzerindeki etiketlere 
zanan hattın cenubu. Marmaradaki • 

Netice: 4 - O aleyhimizde 

Türk takımında dün en iyi oynayan 
oyuncu kaleci Cihatll 

Marmara, Paşalimanı, Ekinlik, A~aı· benzıyor 
ve civarındaki küçük adalar gr ıpu Maarif vekaleti, lise ve 
ile Bozcaada ve Imroz adalan ve Kü- orta mektep programlan-
çüktavşan adalan gnıpu ve Saros nı yeniden tetkike lüzum 

1 Dün ~ynıyanlar 1 

Dünkil takıma giren oyuncu7.ar, sıra 
n:unuı:rastıe: Hakkı, Niyazi, Lutfi, 8a

it, Faruk, Cihat (kaleci), 
Gündüz, Hüanü. 

Moskova, 18 (Radyo _Tan) _ körfezindeki küçük adalar grupu. gördü ve buna sebep ola .. 
rttrk ve Sovyet futbolcüleri bugün Istanbul Boğazı: Anadolu mmt11ka- rak şunu ileri sürdü: L.ise-
saat 16,10 da Dinamo St.adyomunda sında Serviburnu şimalinden, yani yi bitiren gençler, Ünıver 
~aştılar. 80 bin kişi kadar tah - iaz tanklarmın bulunduğu yerin he- site programlarını kolay .. 
mln ettiğim bir seyirci mahşeri ö- men şimal kenarmdan, K~rakulak lıkla hazmedemiyorlar. U-
nünde Dk maçlDllZI dost Sovyet fut- şimali, Alibahadır köyü (dahıl) Kara mumi bilgileri noksan ol-
bolcülerile oynadık. Bizim takmı burun (dahil} hattının garbı. Ruıne- duğu için, meslek dersle • 
şöyle çıktı sahaya: li mıntalfasında: Yenimahall~nin ~e- rinde büyük güçlüklerle 

Cihat - Ltıtfi, Hiisnü - Fikret, Hak men şimal kenarından, Zekenya ko - karşılaşıyorlar. 
kı, R*t - E§'l"ef, Şeref, Gü~ıdüz, Fu- yü, Kısır kaya hattıdır. (Bu hat da • 
at, Niya.ri.. bildir) Geçiş hususunda esaslar: Bo- Bize li.!e tahsili hakkında fi- Bunuıı niçin böyle olduğunu araş-

tıranlar, şu neticeye varmışlar: 11 
Taknnlar sahaya. çıktıkları zaman ğazlardan geçiş tarzı: kirlerini söyleyenlerden Hll8eyin sınıfa sığdırılan lise dersleri, çocuk-

önce bizim kafile namma Kemal [Arkası 3 üncüde] Cahi.t Yalçın lara ağır geliyor. Bu ağırlığın en bü-
H~ n~ sö~ w~m~~--------------------------~yUkk~~~~e~n i~~ ~M 
ıaı marşı çalındı. Sonra Sovyetler na d d k 1 fise sınıfları üzerine yüklendiği için, 
mma dostane bir nutuk söylendi ve İstanbul ca el erinde, sa ak a- gençler çok yorgun ve hakikatte bü· 
Sovyet marşı çalmdı. Hakemin kes- yük bir şey öğrenmiş olmıyarak. 
kin düdüğü ile ba.şlıyan maçm ilk rında sagv - sol emrı· '··· meslek derslerine başlamak zarure -dakikasında Eşrefe bir favl yapıldı. tinde kalıyorlar. Ve hele yabancı 
S dakika kadar iki takım kendi me- dil derslerinde, birçokları, lise me -
totlarmı hikim kılmak için didişti- Al 1 k 1 b•k d•Jd•v • zunları için güliinç denecek kadar 1 B da.kika.l a So t ınan ve veri en arar yan ış tat ı e ı ıgı 
er. u ar esna.sın a vye • aşağı notlar alıyorlar. 

lerln cenahlardan oynamak istediği için yanlışlıklar oluyor 
ve bilhassa. sağaçıklarmı çok besle- işte bütün bunları gözönünde tu • 
dikleri görfilüyor. Sağ açıklan aldığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü şe -ı birkaç yerinde tatbik edilen bu karar tan Maarif Vekfiletinin lise smıfla-
topu iyi kaçırıyor, fakat ekseriya of birde, bilhassa motörlü nakil vasıta- yüzünden halk ile alakadar memur- nnın (11) den (12) ye çıkarılmasını, 
sayt vaziyette kaldığı için Sovyet hli !arı yüzünden vukubulan kazaların lar arasında münakaşalar da olniak· ehemmiyetli bir surette tetkike ba.ş
cumlan kesiliyor. 4: üncü dakikaya ve hazan da faciaların önünü almak tadır. Mesela: Dün Beyoğlunda kar- ladığını gazeteler yazdılar: 

[Arka.M 6 tncıda] düşüncesile caddelerde ve sokaklarda şılık.lı yayakaldırnnlarmda vazife gö. Fakat, lise tahsilini 12 seneye cı • 
gidiş gelişi tanzim etmeye karar ver- ren memurların yaptık.lan yanlışlik· karmak acaba doğru mu? Ve bunun 
mişti. Son birkaç gündenberi Emni· lar ylizünden yolcuların rahatları kültür hayatımız üzerinde tesirli ve 
yet Müdürlüğü bu kararı tatbik et - kaçmıştır. Halbuki bu meselede a faydalı bir rotu olacak mı? Biz. mem 
meye başlamış bulunuyor. Bu karar sıI dikkat edilecek nokta, herkesm teket kültürünü GOk yakından ali
daha ziyade cadde ve sokaklarda ya- bizzat kendi sağından gitmesidir. A- kadar eden bu mevzu etrafında ala
ya yürüyenler için almmıştır ve e- takadar memurlar bu noktayı ihmal kadarlarm düşüncelerini toplamak 
sası da şudur: Yolda yaya olarak yü- edip başka taraflar üzerinde durduk- istedik ve hatınmıza birçok isimler 
rürken yayakald.ınm.ı takip etmek. lan için birçok yanlışlıklar olm~. geldi. Bu arada. pek yakında tahsil 
herkes kendi sağından gitmek ve ve halk yoktan yere eziyetler çekmiş· ve terbiye mevzuu üzerinde birkaç 
karşıdan karşıya geçerken amut bir tir. Dün bazı memurlann, yolcuları makale yazan Hüseyin Cahit Yalçı
istikamet üzerinden yürümek. sağ taraflara toplamak ve o cihetten nı da hatırladık ve dün kendisile gö 

Dinarh Mehmet 
kaçmak istiyor 1 

500 lira mükafat 
koyduğumuz güreş 
Kendisine dünya §ampiyonu unv~ 

nmı veren Yunanlı Cım wouuuo•o ,,.ıı 
re,mclc için iddialara . girişen profes
yonel pehlivanlarımızı clddi bir mii
eabakaya çağırmış, şampiyon çıkacak 
güreşçiye de 500 lira vereceğimizi 
söylemiştik. Mülayim, Tekirdağlı Hu
seyin ve Manisalı Rifat bu davetimı-

ze icabet etti. Falı:at Dinarlı Me'lı -
met kaçamak yollarma ..sapmaktadır. 
Spor muharririmiz Eşref Şefiğin ya
z:ısıru 5por sayfamızda bulacak:smız. 

Halbuki Emniyet MUdUrlUğiinün yürütmek için yaptıkları yorucu uğ- rüı:ıtUk. 
bu işe tahsis ettiği memurlardan ba- raşmalarm hatalı olduğunu gördük 
Zılarmm, halkı tenvir edecekleri yer
de kendilerinin büyük hatalar yap. 
tığı görülüyor. ESasen şimdilik yal
nız akşaniları ~hrtiı çok kalabalık 

Hüseyin Cahit bana, Şişlideki ~c-

[B .. ı ı · · tahlil nis bahçeli evinin, caddeye bakan bir u sag • so mese esını e- · · 
•• •• n-. •. odasında, suntan söyledi: 

den güzel yazıyı bugun UÇwıcn say- • 
fada bulacak•u•nz.J [Arkası 6 In"Td:ı l 



2 TAN:.-::-===============================~==~~~ 
1 l) _ n _ ,.,~ ... 

Viyana mektubu 

İki sahtekarlık 
Almanya, bütün Orta Avrupayı meydana çıkarıldı 
kontrolü altına almak için çalışıyor Yaba~cı şahi~ler.le bir 

Viyana, (Hususi Muhabirimiz ğişti. Yugosl&vya Almanya ile alış- çok ışler çevırmışler ! 

Orta Avrupada Alman 
ve Fransız nüfuzu 

yazıyor) - lki nesillik bir veriş ediyor ve onunla iktısadi mü-- Biri tapu, diğeri evkafta olmak U-
zaman önce Alınan siyasetine güzel nasebetr.erini sağilamlıyordu. tktısa- zere iki 88.hte veraset muamelesi mey 
bir rüya hakimdi Bu rüya bir cüm- dt hultilün siyast beraberliğe başlan- dana çıkarılmış ve suçlular hakkm
leye dayanıyordu: Alman Orta Av- gıç teşkil ettiği §tiphe götürmez. da takibat yapılmasına başlanmıştır. 
rupası! Orta Avrupanm Alma.nlq- Romanyada, Fransız nüfuzu, hiç Tapudaki sahtekarlığı Leyla isminde 
masile rüyanın geriai kendi kendine olnıazsa. beynelmilel iflerde hlk:im- bir kadm yapmışıtr. Bu kadın sahte 
tahakkuk edecektir. Yani Almanya- di. Titüleskonun sukutuna kadar şahitler dinleterek Kazgani Sadi ına.
nm siyası ve iktısadt nüfuzu §imal vaziyet bu ıekllde dev&m etti. Ger- hallesindeki ölü Yusuf Ziyaya ait bir 
denizinden ve Ba.ltıktan gelerek bo- çi Titüleskonun sukutu yüzünden Ro- evin nısıf hissesini il?..erine çevirtmiş 
ğazlan kaplıyae&k ve o yol ile Bağ- manya siyasetinin lni bir değişik- tir. Bu Bahtekarlık asıl varisin Bur
dada ve bütün Şarka yayılacaktı. Al· lik geçirmediğini göstermek için her sadan sehri.tnize gelmesile anlaşıl -
man dem.iryollan yolculan ve Alman eeY yapılıyor, fakat bundan böyle Al- maktadır. 
tacirlerile Alman mallarmı ,;arkın man nüfuzunun gittikçe kuvvet bu- Evkaftaki Bahtekarlık ta eski mah-
göbeğine taşıyacak, dostane ittifak- lacağı ta.lunin ediliyor. UHe ait evkafın tasfiyesi sırasında 
lar sayesinde bu yol üzerindeki bU· Roma.nya.nm yeni vaziyeti Avru- meydana çıkmıştır. Kemerhatun ma 
tün milletler Alman gayelerine biz- panm işlerini altüst etmeye müsait- ha.ilesinde oturan Teodoraki isminde 
met edecek ve yavaş yavaf Alman tir. bir adam 325 senesinde ölmüşken ev
killtilrünün tesirine boyun eğecek. Almanlar, bir aralık Çekoslovak • kafa intikal etmesi 18.zmıgelen evi 

Bir kere Bağdada varıldıktan son- yadaki Alman ekalliyetlere bir ta • birtakım şahıslar tarafından 335 se
ra ilerisini temin etmek kolaylaşa· kını imtiyazlar koparmak mukabilin- nesinde ölmü~ gibi gösterilerek bir 
cak, Arabistan piyasaları ele geçiril- de bu devletle de bir ademi tecavüz !talyana satılmıştır. Bu işi Y1tpan· 
dikten sonra İngilizlere rağmen Hin- paktı yapmak istemişlerse de şimdi- lar başka memleketlere kaçmışlar -
d.i.stana hulfU edilecek, ve dünyanın lik bu bahsi kapatmış bulunuyorlar. dır. 
param Almanyaya akacaktı. Rüya M acari.tanın vaziyeti ne -----------
son derece güzeldi . olacak? Deniz m üesseleri 
Büyük harpten .onraki vaziyet 

B üyük harp, bu rüyayı altüst 
etti. Çünkü Almanya mağlup 

olmuştu ve Balkan devletleri arasın
da yalnız Bulgaristan, Almanyaya 
karşı sadakatini, gizli kapaklı bir şe· 
kilde muhafaza edebildi Berlln-Bağ
dat hattı, müteaddit ellere dUotü. Bir 
kısmı bugüne kadar yapılamadı, ve 
Almanya için bütiin değerini kaybet
ti. Çünkü anahtar, Orta Avrupada 
fdt ve Balkan devletlerinin elindey
di. 

Fakat rilyanuı altüst olmıuıma 18 
Rene geçmeden Almanya, Alman Or
ta A vrpasmı canlandırmak için yeni
den çalı~maya başlad.L 

Orta Avrupada Fran•ız ve 
Alman nüfuzu 

Y akm zamana. kadar Orta Av
rupada Fransız nüfuzu Al -

man nüfuzuna faikti. Fransa, Millet
ler Cemiyeti yolıyla hareket ederek 
A. vuaturyayı ifllstan kurtardı. Fa • 
kat daha sonra, doymaz bir dllenetyi 
beslemekten bıkarak yardmum kesti 
ve Avusturya eski müttefiki olan 
Al.manyaya yeniden bağlanmaya 

başladı. 

Fransa Küçük Itilitı vUcude ge-

M acarilıtanda da milhim bir si
yasi deği~iklik vukubulmak

tadır. Başvekil Gömböş, karaciğer 

rahatsızlığı yüzünden beş altı ay Js
tirahat etmek mecburiyetindedir. Bu 
mecburl Uıtirahati iş ba§mdan çekil· 
me tarzında telakki edenler vardır. 

Bu yüzden Macaristanm bUlldau 
böyle Berlinin ilhamı dairesinde ha
reket edeceği söyleniyor. 

Lehistan, Almanya ile Rusya. ara
emdadır. Fakat bir harp vukuu tak
dirinde ya Alman ordularını, ya Rus 
ordularını toprakla.rından geçirmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Böyle bir 
vaziyet karşısında Lehistanm Alman 
ordulamu gec;lreceğine hükmolunu -
yor ve bu yüzden Lehistan Alman 
safında sayılıyor. 

Almanyanın ümitleri 

Y una.nistanm son günlerde dik
tatörlUğe dönmesi, va.ıiyeti 

değiştirtn1' bulunmaktadır. 
Haliha.zrrda Şimal denizinden ve 

Baltıktan Adrlyatiğe ve Ege kıyıla
rına kada.r Nazi veya Faotat ıtsteıni 
llzere diktatörlükler vücut bulmuş 
bulunuyor. Alman iktısadiyatı bU
tUn bu cepheye hulfil için çal!şnıı..kta 

dır. Bu vaziyet Alma.nyanın eski Al 
man Orta A vrupa11 ilmitlerlni yeni

den canlandırıyor ve Almanya eski 
muslihane hulul siyasetine dönmüş 

Bütün daireler bir binada 
toplanıyor 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü Mer· 
kez Rıhtım Hanındaki yeni dairesina 
taşınmıştır. Gemi Kurtarma Şirketi 
de bugünlerde ayni hana taşına.!-\k
tır. Bundan başka Kılavuzluk ve Fe
nerler idaresinin de Merkez Rıhtım 
Hanına taşınmaları ve böylelikle lk
tısat Vekaletine bağlı deniz müess~
selerinin bir yerde toplanması ka • 
rarlaşmıştır. 

Mudanya yolcuları için 
Denizyolları İdaresi Bursa ve Mu

danyalıların şikayetleri üzerine bu 
hatta. yeni tedbirler ,,a,lnı~n:·. Bw:.. 
sa ve civarından vapura binmek ü. .. 
zere Mudanyaya gelenlerin çok defa 
günlerce vapur beklediklerini göı:ö -
nünde tutan idare, bunun önüne 
geçmek için Bursada bir acenta aç
tnı§ ve şimendifer kumpanyasıyla da 
her tarafta vapur bileti satması için 
bir anlaşma. ya.pnı?ştır. Böylelikle an 
cak vapur haddi istiabisine göre bi· 
let satılacağından bilet almıyan yol
cular boşuna. Mudanyaya. inmiyecek· 
!erdir. 

Telefon teıiıab 
kuvvetlendiriliyor 

Ankara, - İstanbul arasında ayni 

a::.:::============================= zamanda üçten fazla hatla mükale

tirmi§ ve onunla ittifak etmt,ti. Yu
goslavya. da mali yardıma muhtaçtı. 
Fransa bu yardımı temin etti. Fakat 
yard.rm kesildikten sonra vaziyet de- buiunuyor. 

İstanbulda kaç 
otomobil var ? 

işler vaziyette bulunan 
otomobil adedi 1765 tir 

Evkaf Bankası 
Bütün sermayesi 30 
milyon lirayı bulacak 
Kurulacak otan evkaf banka,·ıun 

menkul sermayesinin 500 bin lirası 
tedarik edilmi.§, paralar, vakıf para

Belediye tara!ından yapılan bir lar idaresinde muhafaza altına alm -
Jstatistiğe göre, 936 senesi bidaye - mıştır. Bu paralar, evkafın aldığı 
tinde belediye hudutları içinde 1765 müeccel icarelerin yirmi senelik -
binek otomobili ve 121 otobüs bu - lerlnin toplan.masnıdan hlı!ııl olmuş
lunduğu tesbit edilmiştir. tur. Son kanunla 20 senelik mUeccel 

Ayni istatistiğe göre, Istanbulda icareleri verenlerden artık her se"le 
elektrik istihtakatı gUn geçtikçe art- müeccel icare alınma.makta.dır. Top
mağa başlamıştır. 1930 senesinden lanan 500 bin lira evkaf bankas•nm 
1934 senesi sonuna kadar 62.232 ki- sermayesi olacaktır. 
lovat saatten 83 340 kilovat saate Bütün evkaf irat ve akarları da 
çı§t.rnışıır ki aradaki fark 21.108 ki- bankaya sermaye olacağı cihetlf! ban 
lovat Baattir. lstihlakAt arttıkça a- kanm menkul ve gayrimenkul !er • 
bonelerin miktarı da artmış ve 934 mayesi 25 - 30 milyon lirayı bulacak 
te abonelerin :miktarı 92.455 e çık • banka kurulduktan sonra bugiJnkU 
mıştır. evkaf teşkilatı ortadan kalkacaktır. 

Diğer taraftan evkaf idaresi, milU a-

Mente tehadetnuneleri ve yeni bideleri tamir ettirdiği gibi vakıf a-

me temini için yeni tesisat yapılmış-
ttr. 1stanbulda.ki tesisatın tecrübele
ri muvaffakıyetle neticelenmiştir. 're 
sisatı tetkik ve tesellüm eden heyet, 
diğer kısmın tecrübelerini yapmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. 

Bu iş bittikten sonra İzmir, An· 
kara - Kayseri, Sıvas - fürzurum 
hattında yapılmakta olan te:Jisat tet 
kik edilecektir. 

Deniz mahıulleri istihsali 
Geçen ay içinde 4293 istako:ı:, 

10253 çift palamut, 155307 kilo di
ğer muhtelif deniz mahsulleri olmak 
ilzere 30467 liralık balık istihsal edil
miştir. Bundan 10253 çift ve 1W332 
kilosu tstanbulda 14425 kilosu mem 
leket içinde istihlak edilmiş ve 11050 
kilosu da harice sevkedilıniştir. 

Ev ve apartıman in,aatı 

Geçinme, yaşama/ Dil mektebinde 
şartlan günden tedrisat şekli 
güne ucuzluyor 

Belediyenin tetkikleri 
bu neticeyi veriyor 

lstanbul belediyesi, iktısat mUdür
lüğü, lstanbulda babalılık olqp ol -
madığı hakkında tetkikat yapmış ve 
bu tetkikleri neticesinde, geçim. ve 
yaşamanın a.z para ile temini bala • 
mmdan dlinlin, evvelki günden, bugü
nün dünden daha müsait şartlar gös
termekte olduğu neticesine varm.13-
tır. 

Belediye, bu neticeyi teyit içln 
başlıca gıda maddesi olan ekmek ve 
eti bilhassa ele almıştır. 1925 te ek
meğin vasati fiyatı 18,34 iken bu 
miktar her sene muayyen bir mtk -
tar düşerek geçen sene 10,34 e k:ıdar 
inmiştir. Et fiyatlarına gelince, et 
te 929 dan 935 e kadar tıpkı ek 'llek 
fiyatları gibi durmadan düşmüş ve 
karaman, dağlıç, sığır gibi bazı et 
nevilerinde bu tenezzül yan yarıya 
inmiştir. 
Kunı sebze, şeker, kahve, yağ, 

peynir, sabun gibi erzak fiyatları da 
ayni ışekilde ve muntazam sur"tte 
düşmUştür. Yalnız malların fiyatla· 
rı düşmesine rağm.en müstehlikin bu 
mallan tedarik hususunda.ki kudret
leri azalmıştır. 

Komisyon itini bitirdi 
Halk Partisinde toplanan ve lsta.n 

bulun iktısa.cU vaziyetini tesbjt et
mekte olan komisyon i'ini bitrimlş, 
raporunu hazırlanuya başlamı3tır. 

Kadıköy Su Şirketi 
Kadıköy Su Şirketi satın almdığı 

takdirde bu müessesenin ne suretle 
idare edileceği hakkında İstanbul Su
lar İdaresinin mütaleası sorulmuı • 
tur. İdare tetkikatını bitirmiş, rapo
runu Belediye Reisliğine vermiştir. 

Rapor, dün Nafıa Vekaletine Jı?önde
rilmiştir. 

Daimi bir sanayi sergisi açılacak 
Ticaret Odası sanayi şubesi, daimi 

bir sanayi sergisi açnuya karar ver
miştir. Bu münasebetle sanayi fahri· 
katörlerinin isim ve adresleri tesbit 
edilmektedir. Bunlardan sergi i(;in 
numuneler toplanacaktır. Sergi Ti· 
caret odasında olacaktır. 

r alebenin lehine olarak 
değişiklik yapılıyor 

Yabancı dil mektebinin vaziyetini 
tetkik eden komisyon işini bitirmiş, 
liselerdeki ecnebi lisanı tedrisa+.ınm 

matlilp §ekli almasma. kadar bu mP,k 
tebin ipkasma karar verilmiştir. 

Ancak mekteı:>teki tedrisat şekli 
değiştirilmektedir. Her fakiilte ta • 
!ebesi fakUltelerindeki boş saatlP.dn
de yalnız keneli faldlltesini allka.dar 
edecek tablrat ve ısWa.blar üzerinden 

ders görecektir. 

lran sefiri döndü 
lktrsa.t ve Maliye Vekilleri ile Ka

radenizde bir tetkik seyahatine çı

kan İran sefiri Halil Fehlrn! ve müs
te,ar Nuri tsfendiyart dün Ankara 
va.purlle Zonguldaktan şehrimize 
dönmU§lerdir. Sefir kendisile görü
şen bir arkadaşımıza. seyahatinden 
çok memnun kaldığını söylemiştir. 

İki kaza 

Bir sıvacı devrilen gar
drobun albnda kaldı 
Dün, ,ehrtmlzde iki kaza olmtı§

tur: 
1 - BakırköyUnde 13 No. lı Bedri 

nin evinde çalışan sıvacı Nikotin.in ba 
şma bUytlk bir gardirop düşerek ya· 
ralaınıştır. Yarası ağır olau Nikoli 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış
tır. 

2 - Dün a.k§am sa.at 16 da 72 ya
gmda.ki Kohen Osmanbeyde 25 No. 
lı Hayda.rm kahvesinden çıka.l'ken .A· 
çık kalmış bir kapağı farkedemiye
rek kömürlUğe düşmüştür. 

Sa2 bacaıh kınlan Kohen. Si"şli Şi· 
fa Yurduna kalclırJlniıışt:Jr. 

Havagazi borusu patladı 
Dün saat 11 de Vefada Yoğurtçu· 

oğlunda oturan ba.kkal Eminin evın
de hava.gazi boruları patlamıştır. E· 
min, mutfağa cıgarasile girmiş, or -
talığı birden kaplıyan alevler elleri -
ni ve yU.zlinU yakmıştır. Borular ge
len memurlar tarafından derhal ta -
mir edilmiş, Emin tedavi altına alm

.................... uJıll• .... •ıı.sın._-.,.r_ •• ._.r .. _.-1111Ra .. •1111a.-n .. a.,ı·-.s mı§tır. 

BİRKAÇ 
SA1IRLA 

U mumi kontenjan kararnamesin
de yeni deiitiklilder npılmı17-

tır. Keten ve kendir ipliklerinden bir 
ve daha ziyade telli olanlarla kursun
kalemlerinden maada diğer nevi kalem
ler klering liıteaine dahil edilmiıtir. 

* Ş ehir Tiyatrosıı ve operetinde bu 
sene yenilikler yapılmakta, nd· 

ro gcni11lctilmelı:tcdir. Şehir operctiniıı 
orkestrası da kuvvctlendirllmiıı, 19an'at
k!r Cemal Reşit orkutra ıefiifine ta· 
yin edilmiştir. 

* S ultanahmetteki hafriyatta me~ı-
na çıkan eserler müzelere nil

ledilmeğe başlanm~tır. Eserler 400 lı:a
dardrr. 

P rensea Ma~a vapurile ıchrimize 
400 kadar P'ransuı !Jeyy&ht rel

nriştir. Bunlarm araımda bir de doktor 
grupu vardır. 

* K ocaeti •aliıi ve. eski belediye reis 
muavin i Hlmıt me.ıunen ciün 

ıehrimize gelmiıtir. 

* J stanbıılun müı.1takbeJ imar pllıu-
nr yapmaYl deruhde etmiş olan 

Prost bugünlerde şehrimize relccektir. 

* f ktr.ııat Vekileti iı. idaresi reisi, 
dün Burudan ıehrımize dönmüş

tür. 

ı ıvec; sefiri Vinther lsveçten c1ön-
mü• ve vazifesine başlamı-;tır. 

Bir iki güne kadar Ankaraya gidecek -
tir. 

Karpuz alırken .• 
Evvelki gece saat birde Kemer3ıır

ga.zda seyyar karpuzculuk yapan 16 
yaşlarında Kamil ile Kibrit fabrika
sı amelelerinden Ahmet karpuz al -
ma yüzünden kavga etmişlerdir. Za
ten sarhoş olan Ahmet, bUsblltlin 
hiddetlenerek Klmill çakı ile bil'ka<: 
yerinden yarale.ımştır. Ki.mil, hasta
neye kaldınlmış, Ahmet yakalanmtş
tır. 

Köpeği öldürdü diye 
Fatih Belediyesi köpek öldürme a

melelerinden Sadett~ Balatta öldlr
dilğU bir köpeğin kuyruğunu keser 
k~n Hristo ve Koço imninde iki kişi 
köpeğin eahipleri olduklarını söyli -
yerek Sadettini dövmUşlerdir. 

Eroin aabcıaı hakkındaki tahki· 
kat devam ediyor 

Ça.rşıkapıda eroin satarken yaka.· 
Janan kunduracı Kô.zım hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. Em
niyet müdürlüğü kaçakçılık şubes.l 
bu işin tetkikatma. dün de devam et
miş, alakadarların üadesini almış
tır. 

Maliyede bir tayin 
"' Beyazıt maliye şubesi tahsil 

veaikalar karları da tamir ettirmektedir. Be -
şiktaştaki akaretlerden dördü apart. 
man haline konmuştur. Diğer aka • 
retler de apartman haline iğra! edi· 
lecektir. 

Ağustos ayı içinde lstanbuldıı. be
lediye hudutları dahilinde yeniden 58 
ev, 4 a.partıman, 6 dUkkA.n 3 muhte
lif olmak üze.re yeniden 71 bina ya-
pılmış ve 510 bina tamir edllmiştır. ....,_. ............. -. ............... - ......... ..., ............. _ ............. ~•r--11111~••ıllı•"" .. 

şefliğine tahsil memuru Cemal ~- ı 
yin edilmiştir. 

Paramızı koruma. kanununun 82 
inci maddesine ait hilk.miln tatblk e
dildiği memleketlere takas yoluyla 
gönderilen malların ora gümrüklerin 
den geçtiği evvelce Ttlrk konsolos
lukları tarafın.dan bildirilmekte idi. 
Baylelikle menşe şehadetnameleri ge 
ri geldikten sonra da o memleketler
den ayni miktarda mal çekiliyordu. 
Fakat Hindistan, Yeni Zeland ve A
vustralya. gibi memleketlerle aramız
da ticaret anlaşması olmadığından 
bu memleketler menşe şehadetname 

Bujday piyasası canlı 
Buğday piyasası iyi bir şekilde de

vam etmektedir. Yunan, Filistin ve 
Krbrıstan istekler olmuş ve ihracata 
başlanmıştır. Diğer birçok yerlerden 
de buğday atmak için müracaatler 
yapılmaktadır. 

)erini tanımıyorlardı. Hükfunet bu- ı şehadetnarnelerin yerine kaim olmak 
nun üzerine yeni bir şekil bulmuş ve üzere vesikalar ihdas etmiştir. 

---

kVi~ 
19 • 9 • 1936 
CUMARTESI !.~ugünkü Hava : AÇIK 

Hava dlln de açıldıfını muhafaza etmit
tir. Yapılan tahminlere göre, burün de 

açık olacaktır. Esasen ıeı;eıılerde birden

bire baı cöıteren ıoiuklarm geçici oldu
tu ve hattl daha çok cllzel ve açık ııünler 

mevsiminde bulunduğumuz tabiidir. 

Dünkü hava 
Dün ha\•a tazyiki 768 idi. Hararet dere

cesi en çok 20, en az 14, rutul.ıet '% 50 
kaydedilmiştir. Rüzıil.r yıldız poyraz,lan 
esmiştir. Sür'ati saniyede 8 metredir. 

Geçen ıene bugün 
Geçen sene bugün .ıı:üneşte hararet de-

·• 

9 uncua ay Gün: 26S Huır 1S7 
1355 HICRl 1352 RUMi 

Recep: ı 6 Eylw 

Güneş: 5,44 - Oğle: 12,08 
!kindi: 15,36 - Ak§am: 18,13 
Yatsı: 19,47 - Imsak: 4,4 

'PP 

recesi 56,7, gölgede 21,1, rutubet nısbeti 
% 78, hava tazyiki 56,9 kaydedilmistu. 

Filistın meselesi 
İngiltere hükftmetı, Fllistinde ıa .. 

yam eden ve Yahodl ınuhaceretinln 
durdorolm.a.sııu istiyen Araplara kar
şı verdiği karar, §iJriLyetlerln bir ko
misyon tarafmıda.n talıklki idL Fa. .. 
ka.t komisyon ancak Flllstinde em• 
niyetin sağlamla.nmasmdan sonra. fa.. 
aJiyete geçecektL Filistin Arapla.n, 
§iındiye kadar Fıllstlne gönderilen 
müteaddit tahkik heyetleri tarafm. 
dan verilen raporla.mı hasıraltı edil· 
diği 19in yenl tahkik heyeti hakkında 
itimat beslemediklerini söylediler. ln
gill;ere httkfiıneti bmıa ~ k.anşık .. 
hklara son vermek ve tahkik heye
tinin işe başlamasına zemin bazırıa.t
mak için Filistine askeri sevkiyat 
yapma.ya karar vereli ve bir fırka 

daha asl,er sevkine ba§ladı. Yeni 
Başkuma.ndan General DW Kudöse 
muvasalat etmlt bulunuyor. 

Filistlnde yeni kuvvetlerin serbest 
I~ görmeleri için ör.fi ldarenJn Din 
olunacağı haber verilmlşse de bu ııa,. 
her henüz teeyyüt etmemiştir. 

Çünkü. Fillstınde ayla.rdanberi de.o 
vam eden ve btltün Araplar ta.rafm .. 
dan tatbik edilen mnimü grevin kal· 
dırılması bekleniyordu. Bunun için 
bütün mahalli grev komitelerinin Ku
düste bir kongre toplıya.rak bu~ 
hiyette bir kara.r vermeleri -ve va,. 

ziyetln tasfiyeefne yardım etmeleri 
u.ınulmakta id.L Fillsthı hti.kfunetl 
kongrenin akdini ya.sak ettiği lçln to
timaa imki.ıı kalmamış, buna mQk:a.. 
bil mahalli komitelerin ayn ayn top.o 
Jana:ra.k ayn ayn karar vermeleri 
lstennılştl. En son haberlere göre. 
mahalli komiteler bu oekllde toplan • 
maktan istinki.f etmft, ve bu yttzden 
beklenen kararlar da verilmemiştir. 

Bu vaziyete göre, Fillsttnde umu .. 
mJ grev devam ediyor ve Flllstln A .. 
raplan, lngJttere tara.fuıdan alma.ıı 
fevkalade tedbirlere rağmen muka
vemete karar vermiş bulunuyorlar. 
Diğer taraftan ka.nşddıklar devam 

etmekte ve ötedeberlde taarrazla.r 
eksik olmuyor. 

İşin nereye varacağı İngiltereden 
gönderilen a.skertemı Flllstbıe var . 
__._ .... ...,,_ıUa D'U.11.a. ıw __.....,,J~~.,._.. 

Yeni cukeri kuvvetler: 
Londra gazetelerbıin verdlği · ma .. 

lfunata göre, bu askeri kuvvetin he
defi, Fili1ltinl i§gal ederek 21 ha.ft&. 
da.nberi tedhiş yapan cetelere Slğı .. 
nak bll'8.lmıama.k ve bu suretle fa
aliyetlerine iıihayet vermektir. 

Askeri kuvvetler bu işi b&§ardJk .. 
t.an sonra t.ahldk komisyonu faaliye
te geçecek ve Filistin Arapla.rlle 1'~ 
hudllerinln şlkiyetlerlnl dinllyecek .. 
tir. 

Londranm bütün ne§riyat vasıta· 
la.n, birkaç gün evvel Irak lla.ıiciye 
Nazın Nnrl Salt Paşanın gazetembe 
vukubulan beYJ1,natını en bliytik e
hemnıl~ etle karşılamakta ve bu be .. 
yanatın Filistine alt kısmılannı ay• 
nen na.Jdetmektedlrler. 

Hatırlarda olduğu üzere Nuri Pa
şa, "Fllistin dahilinde veya baricin· 
de Filliıtinln baştanbaşa. Yahudi ol. 
masına razı olacak bir tek Arap yok• 
tur" demişti. 

Londra. gazeteleri de bu noktayı 
bliliik blr ehemmiyetle kaydetmekle 
Filistin meselesinin yalnız İngiltere 
De Filistin Araplarını ve Yahudilerini 
ali.kadar eden blr mesele olmayıp 

bütün Araplık i.J.enılnl derinden alA • 
kadar eden ve lngllt.ere ile Araplık 
dünyası arasmdald bütün mtlnue -
betler üzerinde tesiri olan bir mesele 
olduğunu tebarüz etttrmi~ oluyorlar. 

Bu ~era.it içinde olan meselenin ne 
şekilde hallolunu,ağı merakla bek .. 
lenmeğe ifeğer. 

Omer Rıza DOCRUL 

Göçmen kafilesi 
Hisar vapuru dün 

Köstenceye gitti 
Re. nanyadan gelecek ikinci göc; .. 
"'n kafil~ini almak için Hisar va.

u dün Köstenceye hareket eb.ftiŞ· 
r. !ki bin kadar göc:menle bir ha.f
J.ya kadar limanımıza gelerek Tuz· 

'aya gidecektir. N!zrrn vapuru da. 
Bulgari standa.ki göçmenleri ge~ıT , 
mek Uzere birkaç güne kadar Varnli
ve Burgaza gidecektir. RomanyıHfarJ 
gelecek 9.000 göçmen Tuzlaya, suı
~aristandan getirilecek 4.000 göçmPil 
de tzmire nakledilecektir Bu pa.rli -
terden sonra bu seneki nakliyata son 
verilecektir. 
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TAN a·----------------------
1 L ÖLÜM KAZALAR! 
1 

. d h··k~ t k ti . Yol facia1arının mes'u -
ıspanya a u ume uvve en ı · önce şoför er mi ? 

mühim bir zafer kazandı ~~OMOBIL,KAMYON 
Alkazar berhava edildi 

1Vlektepier 
gid"yor 

Bu Suret~e Madride giden yolda Haberler arasından 
- seçtıkterimiz 

Bu iki asri makinenin yol ö ümle
rinde büyük rolleri var, deniyor 

Ben İstaılbutluyum. .btanhuldaıa 
ve hu.auowwı tllw", !iWI'at veyu. ~· 
vet ha.cmuulen bir ~p eksıuuğUıi 

görsem içim sızlar, t.asa.18.llUım. Hu
nu Jıer.kesın doğdugu yer1. sevmesi • 
nın tabn bir te:t.a..lıuı a telakki ederek 
hoş goreceğlDAZden de enun bwuno
yoJ:lWL 

Ktendim. Birkaç güı..dür yine tasa 
ıçmdeyım. 'J.'as.a.run &eoeoi net. 

Haruiye .Mektebi Anka.raya taşını
yor. liu.lrnmet meı·keune bır lta.roi
ye lJektebi Jö.zundır. Buna denecek 
soz yok. Lakin unutınıyw.ım kı, Is • 
tanbuı, memleketin büyUklerini ye • 
t~tı.rmiş bir büytik ilim ve heyecan 
ocağüıı taşuna.k şerefını artık ka.y • 
bedıyor. 

Yazan : V. BIRSON hükumet emniyet kazanmış o!du H ab~şr!~p;~:1t;..rutar!!!~!0~~~ 
lan tecavüzü Lahey Adalet Divanına Londra, 18 (Radyo-TAN) - İspanyadan gelen en 

1 

ıönderecekmi1-
son haberler hükfunetin çok mühim, fakat çok yaman M ıstt •e NU ~ehri üzerinde, bir-
bir zafer kazandığım bildiriyor. Bu haberlere göre meş - denbire tcopan bir rırtına neti-

. f d b h cesinde eUi kişi bo*ğulmuştur. ı hur Alkazar hükllınet kuvvetlen tara ın an er ava 

1 
edı'lmiştir. Ş lmal kutbu arazisinde keşifler ı 

Yazrmrn en başına koyduğum şu terkibi ben bulma
dım. İki gün evvel gazetelerde gördüm. İstanbul sokak 
larında hergün maruz olduğumuz yaralantnak, sakat 
kalmak veya ölmek tehlikelerine karşı kendimizi koru
ma yollarını gösteren bir 'talimatname,, hazırlanmış. 

Bu, işin his iara.fı. Bunun bir de 
lstanıbulıuyu d~ündürecek başka t.a

rafı daha var. İstanbuldaki ortamek· , 
teplere her sene adedi büyük bir as-

yapmıya giden Şarko hey;;ı . 
Hükfunet birkaç gündenberi Astur -------------- , vapurun batması yüz~n.den boğulmuş· f 

• tar yalnız bir tek kışı kurtulmuştur. 
yastan getirdiği liğam amelesini ça- Mı·ı_etler cemıye- . Bo,ğulanlar 28 tay ... fa, 5 zabit, 7 alimdir. 
lıştınyor ve Al.kazar kayasını: dina.-

İstanbul Belediyesinin hazırlamış olduğu bu halaskar 
"talimatname,, nin hülasasr şudur: 

ınitle dolduruyordtL Arap medeniye. t• d t J t ı R omanyanm eski hariciye nazırı 
tinin. en parlak eserlerinden olan bu ID e op an } Titüleskonun has~~ığı g ~ n 

geçtikçe artmaktadır. Tıtulesko ~ım· 
kaleyi berhava olmaktan korumak diki halde Kot Dazür'de bulunuyor. 
isti yen hükfunet kaledeki Harbiye Konsey; n d Ün kü top Hasta çok zayıflamıştır. 

Mektebine çıkan 1800 asiye birkaç lantısında Habeş stan * 
d-"'a mühl' et verdi ve kalenin tahliye- R ıısyada bir tayyare binb'.l!!JSl. 

ta• 800 beygirli ve içinde on beş 
ilini istedi. Faka.t asiler son günlerde, meselesi de görüşüldü ton ağırlık bulunan bir tayyare üe 

.:ı.- ed k ve kurta 6.600 metreye uçmuştur. 
kendilerine yar\UIU tl e~ yolda ol- Cenevre, 18 (Hususi) - Milletler #1 
racak imda.t kuvve ennm • . · -ğled A mcri'kada San Ange1oda müthiş 

- · arak hükil.metin bütün Cemiyeti Konseyi bugün ° en son bir yağmur yüziinden 200 ev ~~erini~detm.işler, yapılan ta- ra Ş~i dev~etinin Paris ~ü~kelçisi sular altmda katmıştır. 
klif1 · · ,_,~_.-"' bir eda ile nin nyasetı altında hususı bır toplan • 

~assut te erını Aw;,~ d r h } • v fyana İle Jsviçrc arasmda ÇO~ lardı. Nih t hükfunet tı yaptı. Toplantı a evve a azır a mühim bir para kaçakçtlıiı ~ılamışşehrinin. b'' tün' ay:alknı şehir- nan ruzname kabul edildi Daha son- 1 meydana çıkarılmıştır. 
.a.Oledo u c · tin. J-"'· hak ~ 

n bır. bu uk mil uzaklıkta olan bir ra Milletler emıye m ıs ~ : 
de ç . ühl' etin hi- kında gelen muhtıralar _tetkık edi- 1 F ransada Liyonda grev karglşa-

kletmiş v son m hkları esnasında 120 kişi tcv- J ~b~ası ~e bu sabah kal~ lerek bunlarla Umumi Katiplik ra • i.L..:ki-'f;...;.ed;..ilm-iş,;,.tı_·r_. -------....o.ı-
. berha edilin . . m· emir ver- ponınun Asambleye (un.ıumi heyete) 

ı:ın va esı ıç .. rildi Q 1 d d• ı. i tir M ü d a f a a 61 g ü n- tevdilne karar ve - . n a rı n er 1 ş · i d ediyordu. Daha sonra Umumi Katip M. A· 
d e n b e r e v. a mü e r i n e venol Roma seyahati hakkında ma • 
1Iüldimetin son emn z ltal H · · Nazı 
tarihi bina hurdehe.ş olmuştur. Mü· itimat verdi ve ya an~ıye • • 
t.afilerin akıbeti henüz anlaşılmamış- n Kont Ciyano ve Başvekil Sınyor b 
tır. Toledo şehrinin kalesi olan a~a- Musolini ile konuşmalan hakkmda İZİ m 
demi, ~bre bAk.im olan bir mevkide izahat vererek ltalyanm Habeşistan 

ve 
derdimiz 

idi. hakkındaki noktai nazarım kabul et· 
Hülrl\metin burasını ele geçirm1)e 

-. •• -u .. 1r nl.,...oaT hfivf\lr 1..i .. nuı. l .M 
lruvveti haiz mühim bir askeri zafer-
dir. Çünkü Toledo Madride giden yo
la h!kim olduktan başka Valenaiya 
lle Alakanteye giden demiryollarma 
hakimdir. Madride giden bütün er -
tak buradan geçiyordu. Bu itibarla 
hükiimet bu şehrin mukadderat! ile 
lli.kadar olan vaziyete son vermek 
llıecburiyetinde idi. 

Hüldllnet burada tuttuğu askerle
~ başka sahalarda muhtaç oldJğu 
l~ de buradaki hareki.ta sür'atle 
lon vermek lüzumunu hissediyordu. 
Diğer cephelerden gelen malfunata 

töre General Mola, Bilba.o şehrine 
ltarşı hareket etmektedir. Mola, :3il· 
bao valisine bir ültimatom göndere -
~k sür'atle teslim olmadığı takdir-
1\e Iruıı ile Sen Sebastiyene 'kn.rşı 
h.pıla.rmdan daha şiddetli bir hareket 
it karşılanacağmı söylemiştir. 

mekteki gü.çlükleri anlattı. 
a.rm ( buğUn &onsey Ögleden 

sonra saat beşte aleni bir toplantı 

yapacak. 

Ingiltere heyeti mura.hhasası ile 
birlikte Cenevreye giden MUstemle -

kit Wazın Mister Malkolm Makdo -
nald Konseye Ffüstinde kopan son 
kanşıklıklar hakkında maliimat ve
recektir. 

ltalyaya bir milyon lira
bk tütün satacağız 

Izmir, 18 (Hususi) - ltaıyada 
mühim bir firma şehrimiz Türkofi
sine müracaat ederek memleketimiz 
den bir milyon liralık tUtün müba
yaa edeceğini bildirmiştir. Bu tütün 
ler takas suretile alınacaktır. 

[Boşı 1 i1t.Cİ(kl 
leri kömür ~rine kullandtlar. A-
~=a ... ~ J'tı..# 11ı.uıo:a.,ç. lld' .. ...ı.a oı.ıtu

düler. 
Bir Garp 8.limi diyor ki: 
"On senedenberi öyle garip bir 

devirde yaşıyoruz ki, kollektif serve
timiz arttıkça, ferdi sefaletimiz ço
ğaldı. Halbuki fennin 1920denberi 
elde ettiği başdöndürücü tera.kld bü
tün insanlara temiz bir yemek, temiz 
bir elbise, rahat bir ev, geniş bir kül
tür, ve mes'ut bir boş vaılcit vermeye 
müsaittir. 

Biz fennin bu müthiş terakkisin
den istifade ederken plinlı hareket 
eder, istihsal ile tstihlıik arasındaki 
münasebetleri tanzim edebilirsek, 
A vnıpanm düştüğü tehlikeden ken
dimizi kurtarabiliriz. 

Hastalığı bilirsek, iliicmı da bula
biliriz. 

• • 

Filistine 7000 kişilik yeni İngiliz 

"İstanbulda tramvay ve otobüs 
kazalarının en birinci sebebi, balkın 
"Seyrüsefer'' kaidelerinin "en esas
lısı" olan sağ ve sol taruımya.rak, 

yayakaldınmlarda ve yollanla nlu
orta yürümesidir. Binaenaleyh, kft... 
zalarm önünü almak i~in polis bu 
hususu temin ve tanzim edecekse 
de ballmt da kendini tehlikeden ko
ruma~il l~bı dikl{at etmesi lbımdır. 
Yollarda ve caddelerde karşıdan 
karşıya geçmelc için topluca klmse-
1erin bulunduğu nokta.lan seçerek 
"amnden" geçmek lazımdır. Bun • 
dan sonra bu kaidelere aykm hare
ket edenlerle bu i~ ihmal göste -
renler "Umum Belediyeye Müteal -
lik Ahlcamı Oezaiye" Kanununa 
tevfikan ceza göreceklerdir.,, 

Görülüyor ki 1stanbulda nakliye 
vasrtalarmdan dolayı hasıl olan ka
zaların önüne geçmek için alınacak 
tedbirler hususunda Belediye ve Em
niyet Direktörlüğü tama.mile hemfi
kir bulunuyorlar. Çünkü son Şişha
ne tramvay kazasmdanberi beledi
yenin kazalara karşı tedbir diye hal· 
km sağdan ve soldan yUriltü!mesi, 
...dd•l\:rde yuy:ıla.r için geçit yerleri 
yapılması gibi fikir ve teşebbüsle

rinden başka bir çare bulunmuş ol
duğuna dair halkı tenvir edecek ha
vadislere gazetelerde tesadüf edilme 
di. Veya, bu hususta ki bUtün dikka
time rağmen, böyle havadisler benim 
gözüme çarpmadı: 

Kazalara karşı tedbir düşünmek 
ve almakla mükellef makam ve dai
relerin uzun tetkiklerden sonra yal
nız halk için bu "sağ ve sol., netice
sine varmış olmaları çok dikkate de
ğer bir meseledir. Çünkü kazalara. 
dair bu dairelerce muntazam istatis
tikler tutulmuş bulunması pek ta'!;>ii 
bir keyfiyettir. Belki de bunlar ka
zaların cinsine göre birtakım "tali., 
istatistiklere de ayrılmış ve buna g3 
re tetkikat yapılarak halka böyle bir 
"talimatname,, ile bu tavsiyelerde 
bulunmak neticesine vanlmrştır. 

İstanbuldalri otomobil ve tramvay 
kazalarnım sebeplerinden "en birin
cisinin,, "halkın en müsait caddeler-

rar ile artan bir taJebe hücumu var. 
de bile yolun ortasından pervasızca Bu hücwnu karşılıyabilmek. için .Ha. 
yürümesi,, şeklinde anlaştlmcş olma-

t bul · · d ··ı b'.t" arif Veımteti yeni mektepler açıyor, sı yalnız stan ıçın egı , u un . . A edi 
dünya şehirlerinin "seyrüsefer,, işleri mevcutla~ yew şubeler ilive yor 

b d d h tl t tk.k dile -ve hatta mevcut mekteplerde çıfte akrmm an a ayre e e ı e • . . 
. . · · tedrisat yapmak bile hatıra. geliyor. 

cek bir keyfıyettır. Zıra nüfusu, B kA b' dir • .::.ı.:- b"tün. 
bil b . o meş ur ır şey • ._JU&I u tramvay ve otomo sayısı ızım . .. 

h · · h ' b' suretle kıyas kabul bu orta ta.lısill yapan gençlerin yiik· se rımıze ıç ır . ak • ı· -· Ali 
~tmiye<:ek derecede çok olan diğer sek ta.lıslllerı.ni yapın İs ıs ıye~giat-
Avrupa şehirlerinde varılan netice mekteplerin adedi de tanbul 
bunun tamam.ile aksinedir. Bu Ş<-Jhir gide ve talebe adedinin a.rtmaslle ma.-
lerde büyük dikkatle ve çok intizam kus olarak eksiliyor. • 
la tutulan ve "neşredilen,, istatistik- İstanbuldan bu sene gıdeceklerle 
lere göre kazalara başlıca sebep, oto- beraber şimdiye kadar kaldırllaa 
mobil, otobüs ve kamyon '1oförleri- mekteplere_ bir kere bakalmı; 
nin "dikkatsizliğinde., bulunmuştur. - H~~ye. 

İşte Bertin şehrinin istatistikle- - Mülkiye. 
zinden birinden aldığnn rakamlar: - Onna.n. 
Şoförlerin sebep oldukları kazaların - Baytar. 
adedi 7,364; yaya giden balkın mu- - ~astro. 
cip olduğu kazaların sayısı 1,948 - Yüksek Ziraat. 
dir; bozuk otomobil ve kamyonlar- - Maliye. 
dan ileri gelen kazalar 325 (98 fren Görüliiyor ki; hükQmct menttırt. 
bozukluğundan) 67 direksiyon bozuk yetine ginnek istiyenJerin gu·•·cekle. 
luğundan. 50 lambaların borJkluğun ri sırf meslek mekt.eplerinin hemen 
dan) ve ıslak yollarda otomobillerin hemen hepsi lstanbu1dan kaldırılmış. 
kaymasından husule gelen 63 kaza tır. Böylece İstanbul çocuklan h1a 
kaydedilmiştir. mesleklere girmek için eskisi gibi e-

Berlln ve tstanbuldan daha ufak vinden çıkıp akşam yine evin'° döne. 
fakat nüfusu ve otomobil sı.dedi iti- mJyecek ve Ankaraya gitmeye moo
barile yine İstanbuldan daha ı;ok bü- bUI' olacaktır. Bu da kolay l>ir şey 
yük sayılabilen diğer bir Avrupa şeh değildir. 

rine ait bir kaç rakam: Kaydedilen Denilebilir ki: 
3,798 kazadan yalnız 346 kaZ3. yaya - Ne yapalım? Başkalan nMIJ 
halkın dikkatsizliğinden 280 kaza da gurbeti ihtiyar edip ora)'tl geliyor 
yolların bozukluğundan ileri gelmiş- idiyse onlar da şimdi takip etmek fs.. 
tir. Diğer binlerce kazalara hep \e- tedlkleri mektebin bulunduğu yere 
saiti nakliye kullananlarm seyrllse- gitsinler. 
fer kaidelerine riayet etmemesi se- Güzel söz! Fakat nüloso sekiz 
bep olmuştur. Hele bunlardan 1.452 yüz bine yaklaşan bir şehrin uütüa 
kazanın "delicesine tehlikeli şekilde yüksek tahsil ocaldarma maJik oJma.. 
otomobil kullanmaktan,, ileri geldiği yı isfomesi - hele bonlan evvelce 
bilhassa tesbit edilmiştir. kendisi besllemişse - bir hak de • 

Şuracıkta zikrettiğim bir kaç ra • ğil midir'!. 
kanıdan da anlaşıldığına göre Garp lşt.e benim tasam bodur. lstanlm1-
memleketleri şehirlerinde otomobil dan hergün bir yüksek tahsil ocağı 
kazaları bakımından bize nisbetle ta- ozakla..'!iıyor .. 
mamile makfıs bir neticeye varılmış. Beni yegane teselli eden nokta ar
tır. Ve bundan dolayı olacak ki ora- tık bir çağla.yan halini almış olan 
larda tevessül edilen tedbirler de biz- tstanbullulann tahsil aşkını gören 
dekilerin akı;inedir. Bunun sebepleri- hülcfımetimizin i.lk fırsatta İst.anbu1· 
ni araştırmak, hepimize düşen bir da. da avnf mektepleri tekrar t.esl.s e-
vazifedir. deceği itminanıdrr. 

Asiler Madridin cenubu garbi cep
~emnde bazı muvaffakıyetler kazan
~klarmı iddia etmektedirler. Bun • 
~l'rn verdikleri mallimata göre halk· 
tlla.r beşi zabit olmak tızere 
~ ölü bırakmışlardır. Hükı1met 
tu~etlerine kumanda eden General 
.\SRencion'un oğlu da esirler arasm
l!adır. Asiler, iki zırhlı otomobil ile 
bit batarya tayyare topunu ve bir 
~?Yar hastaneyi ele geçirdiklerini 

kuvveti sevkedildi 
İkhsat ve Maliye 1 
Vekilleri Şarkta ı 
Zonguldak, 18 {A.A.) - lktısat ve 

I Maliye Vekilleri beraberlerinde lran 
f sefiri olduğu halde Üzülmez ve K :>z
~ ıu madenlerinde tetkikat yapmışhr, 
; Zonguldak Parti Kurağında şer ' fle
f rine tertip edilen çay şöleninde bu
. Iunmuşlardır. lran sefiri lstanbula 
j dönmüş, vekiller Ege vapuru ile şark 
i seyahatine devam etmek üzere bura
f dan ayrılmışlardır. 

Boğazlardan 
geçiş yollan 

Şüphe etmiyorum ki, bu temenni 
ve ihninanda MltUn İstanbullular da 
benimle hemfikirdir. 

"l.ldiriyorlar. 
ltöyterin aldığı btr habere göre 

~alagada halkçılar ile diğer grupla
._ nıensup olanlar arasında bir ta-
' kanlı arbedeler kopmuştur ve 
~emeler devam etmektedir. Hat 
~ lllilislerin bir kısmı asilere bile teJ1 
lb. olmayı göze al~ardır. 
l.aıinea'da hü.kfunet zırhlılarmm i 

~:re ait mevkileri bombardıman et
"'tleı; haber verilmektedir. 
ı. ~aristen gelen bir habere g6re iki 
~af Salibiahmer nizamnamesi ah
~a ve Cenevre misakına riayeti 
~ \ll etmişlerdir. Bu yüzden iki ta
~ ta kadınların ve çocukların müba 

\:aine başlıyacaklardır. Filistin Mdtaelerı 631ta.9tnda yerlerint terketmek mziyetinde kal.an Yahu-
dilerde?l bir gnı.p 

lzrnirde bir inhidam Londra, 18 (Rady0 • Tan) _ Fi· ciye nazın Nuri Sait Paşanm (T-uı l 
faciası listinin her şehrinde toplanıp umumi ile diğer Türk gazet.elerine yaptığı 

\~tnir, 18 (Husus]) - Orhaniye grevi kaldırmalan beklenen mahalli beyanat burada derin bir tesir bıruk
\ı haUesinde, fırtmadan (11) num~ grev heyet~eri ~o?lanınadıklan ıçın mL~ ve matbuat ile radyo merke~leri 
~ı eVin duvarı yıkılarak yandaki vaziyet eskı şeklını muhafaza etmek· tarafından naklolunmuştur. 
~al'! çöktürmüştür. 3 çocuk ve bir tedir. Filistine askeri sevkiyat devam 
~h~ltı. enkaz albı!da. ;;UaraJt yara - ediyor. Şimdiye kadar sevkolunan as Filistinde kan§lklıklar devam ve 
"ll~'b.:-Jır. kerlerin miktan 7.000 dir. lrak h:lri- taamızlar tekerrür ediyor. 

1 

İ İzmirden yaş üzüm 
l ihracatı için 
: Izm.ir, 18 (Hususi muhabirim.iz • 
f den) - Uzüm kurumu gelecek yıl 
' yaş mUm ihracı için tetkikat yaptır 
ma.ya başlamıştır. Geçen yıl Londra 
ya son şekil ambalajlar içinde gönde 
rı1miş olan (9) bin kavun ve geçen 
terde sepetler içinde niimune olarak 
gönderilmiş olan yaş üzüm yer
lerine hiç bozulmadan gitmiş ve iyi 
fiatlerle satılmıştır. Ontimüzdeki se 
ne için bütün hazırlıklar ikmal edile 
rek Yunanistan ve Bulgaristana ya. 
pıldığı gibi Almanya, lngiltere. ve 
Hollandaya yaş üzüm sevkedilecek -
tir. 

[Ba§'ı 1 incide] 
a) Yabancı harp gemileri geç:ş ve 

ha.ber verme istasiyonlan: Çanakka
lede Seddülbahir işaret istsiyonu. Ka
radenizde Karadeniz Boğazı işaret is
ta siyonudur • 

b) Gemiler bu istasiyonlara 50 mil 
kalarak rapor verecekler ve riivet 
mesafesi dahilinde isimlerini çeke • 
ceklerdir. 

c) Mütekabil selamlaşma için Ak -
deniz Boğazında Çimenlik, Karadaniz 
Boğazında Anadolukavağında bırer 
batarya bulundurulacaktır. Kıh.ruz 
merkezleri Akdeniz Boğazında Ça -
nakkale, Karadeniz Boğazında Telli
tı:ı.bya ve lstanbuldur. 

Hava yolları seyir hattı : Midye • 
Enes ve Enes Marmara Ereğtisi -
Midye hatlarıdır. Boğazlar MuklVe· 

lesi mucibince sulh zamanında ihtiya
ri olan ve tehdidi harp ve harp halle
rinde mecburi addedilebilen kılavuz
luk için şimdiki kılavuz istasiyonlarr 
(Çanakkale, İstanbul, Tellitabya) fa
aliyetlerine devam edeceklerdir Ça • 
nakkale Trova harabeleri için ziyaret 
imkanını t emin edecek yol bugünkll 

Avusturya Hariciye 
Nazın Berlinde 

Pari.s, 18 (Radyo. Tan) - A. 
vusturya Ha iciye Naın, Alman 
ya Hariciye Nazın Fon Nöyrat 
tarafından Berline davet edil
mİflir. 

Yolsuzluk yapmış 
lzmir, 18 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Nafıa baş fen memuru Bil· 
miye vazüe yolsuzluğundan dolayı 

işten el çektirildi, mahkemeye veril 
di. 

Çanakkale Sancal - Trova yolu olup 
ziyaretler gündüzün ve bu yoldan te
min edilecektir. 

Mezarlıklara gerek memurla· 
rm gidebilmesi ve gerekse miınferit 
veya müçtemi bir halde ziyaret1e!'ln 
icrası için icap eden yol ve isketP.ler. 
elyevm kullanılmakta olduğu ıtibi: 
Seddülbahir mezarhklan için Serıdill· 
bahir iskelesi, Anafarta ve Anbın-:ıtı 
mezarlıklan için Kilya iskelesi ve Ge· 
libolu mezarlıkları için Gelibolu iske
lesi ile bu iskelelerden mezarhktara 
giden yollardır. 





19-9-936 =================-============= T A N 5 

TAN 
Gündelik gazete 

Yugoslavyadan Röportailar l Tarihi Dedikodu 1 

Kambur 
düzeltmek için 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 
kezı bıze çok scvgı .,:~ün=::~ Yugoslavya-

·an'm hedefi: Haberde, fikirde, gösterdi. Burada dikkate de
erteJde temiz, dürüıt, •mimi ğ~r bir orman sergisi gör -
lmak, kariin ıazeteıi olmaya duk. 

çalqmaktır. Zağrepten aynlırken şöy-
----------- le düşündüm: "Artık bir fi-

l GOnOn meaelelerl goslavyayı cördük. Bundan l 
kir peyda edecek kadar Yu -

4 sonraki gördüklerimiz teker 
rürden ibaret olacak. Söyle 

• 'Akay müdürünü . bir Bosna sarayı da görsek 
Cadıköye davet ediyorum memlekette itlerimizin başı-

Bir ima ıaptıtı 111a ıumarua11 11- na dönsek.,, 
IÜJ'le ODU llmdl k_... clbeltmeJe Seyahat deftm ettilı:çe hablz Ol• 

pbflr. Glnımeme, ;plaat o k191ll'll dulumu aalıdlJll ilk sUnlerde 
göreblleeek ftllyette dtıll'-. o im- g6rdtllderlmb ve iflttlklerlmls bi
IRll' a&-ier tıuaflDda Jımı'Wae • Yuplavya h&kkmda tam bir 
göet.erlllr. 'l'aalll ba Rl'etıle dttlel- ftJdr wrmem1ftlr. Sey&batimlz de
tilir. ftm ettikçe bu bllmentıı mana fl· 

Alm1 Naremata •llJV'• bahmu m ölrenfyorus ve bu 1e)'&batln ;,ir 
atin ftparlardald biadan .... gueteclye Yugollavya ne elemek 
tebUmMI lcıln o ..,........ _,.... oJdulunu aııl&t&aak bir IUl'ette 
etmeR l&zımdır. Fakat ihtimal Ak- tertip edilmi§ olduğunu takdire
ay mtldtirll lstanbul taıafmc1a otu • diyoruz. 
1'111', vapurlardaki kmarlan görme7e 
lmk1n bulunu. 

Bu eebeple oaa KadddSydeld evime z agrepten bir kaç saat so:u-a 
Wr akpm ~ kahve ~ davet Lubliyanada bulunuyor • 
ediyorum. Akeun saat 6, 6,SO veya duk: Avusturya idaresinin Laibach 
yedi oada kalka vaparlardall blrlae §ehrl, Slovenyanm merkezi ... 
• A"&ber binerek JUM'lıköye geçelhn lstaayonda bir kalabalık: Vali-

lakeledm daha vapura ayak atar nin milmeaslli, beledi~ reisi, Slo
lıtmu Dk dQıkattmw s:arPU teYı venyalJ meelektqlar, matbuat ida· 
halalarm ti salonlara kadar yaydan reısinin mtlmeuillerl, Türk gazete
pil kokll8udar. Da kokuDWI önünü cilerine Slovenlerin alAka ve sevgi
almak sttç bir te değildi•. Vapura irini göstermek için toplu blr halde 
adnnnn•a attddaıı IODJ"a olduğumm gelınlılerdl. 
1vde kalmaya mabk6n111s. Çiinkil .Merulın program mucibince ya· 
bir tanftaa mövealler, öte tanftan pıldı: Evvell phrln kadın pzete
kalabalık Oerlememlse mialdlr. O cilerl yakalanmıza birer lı:Uçillr bu
ne mttveaıl boUaladar Yarabbi! Yol. ket taktılar. Yugoelav millt renkle
eudaa dyade mövazl var unkL rini havi bir kordell ile bağlıman 
Kadıköy ve hbatertaadı bayti b- buketin iç'tnde Slovenıertn mukad

lahahk olduğu IPa vapartar bu hal- des çiçeği olan karanfil ve ıtır var
ka )'8tmlyor. Otursak yer deiil, a- dı. Sonradan öfrendik ki b8yle ka· 
fakt.a durmak bJ1e mttmldbl olma • ranftllerle ta.rplamnak gak sevgi 
ıor. Bet BeDe ewel lmk dakDw1a gösterir samimi bir hareketmtı. 
b!r kalka• w.paılar, bugün yine bili Sonra nutuklar: lstfkbale plen-
fuılllarJa l§llJor. ler, çok samimi bir lisanla, ayn 

Erken gelip ele 19er1 girmek fına.. ayn heyetler namına: "Hot geldi· 
tau baJmaşsua, kanapalere bir ı.. niz!,, dediler. Biz de cevap verdik. 
1muz.. Kadifeler rqbd atm1f. Yerler Şehrin etrafı çok gtlzel... Gez
•• _ .. ._ ,..._.._ ~ tftlt. .X"""1r :1iıftftt'L__:_'.'..Balllaalann .._ ... '*lır• >na •lııi'W .... .. J.,..s..,,. .... lıWuuibiJ&,':'til a• 
JMU'larm bu teratt dahDlnde ~ çıktık. Binanın on d&-dllncil katı· 
lllDe Akay Müdttrll de ruı cleilldlr nm taraçasında erik ra'lnlan içildi. 
aıunm. Kahvaltı ,afrası başında meslek· 

Onua lgla ba ....... AkaJ Jndtl- tqlarla daha yakmdan tanıpldı. 
lbtl ....... vaparlaımdaa blrtacle Ortada senelerdenberi tan1J1lmıt 
Wderlm. Ba _.....11 kmc1I p.. gfbl bir dostluk havuı hUkilm stl· 
htle gl...._ w brarlanm oa rilyordu. 
&öre wnbller. Sonra sergiye gittik. Lubllyana-

• • • 
!ngiliz Kralına suikast 

lngUls Kralı, ı.tubula kadar .. 
._ ee7abat.bıe pkmadu evvel 
l'rueum omap ll8ldllerlae gkJecek• 
ti. llatt& onda bir ftlli ~ 
laamlddar bile ~ 

Fakat Mlll'a bu eeyahatte. v.. 
~ve Kral lü ,.U. Adalar deal
.a.ı dola,..,.,. tıddL Program al
tla ~il bagiiae kadar mtdmJ --.ti. 

J'üat ... lld ay enel lngllla Kı. 
•het ,.....,. teeebbtill ec1ea 

llcMMoahımbtdek'adNDD1m11ba
........._. ubJOl"IS ki, bul c1nJet.. 
.. tuaımda ..... Knlmıa Fnn
... ildtlrtUıDe9l ~ 
-.... ..,.. ~ ile 
.... 'ı Krala .uua __,. ~ 
ldeaier de ........_ lfabatlan ı.. 
..&llteıecle bir panik ,....., tngDJa 
- ...... aJtllafmak Te lagms 
......... etladell budanm almalı: 
~ 

Newa ~ guet.eıdDID tahnd
~ gire, ba devlet Alrngyadır. 
ll•b orilMla mlllbet bir 'ftl8lb 
~. l'abt flmdl19 kadar ..... 
~erla cWllU ................ 

"-11 da pnulp lttlhu eden cJme&. 
.__ IJudan, ba pnmslbfn hlliflll-

' baıebte .......... enhr. Açıktan 
~ ..... mllet.lerla reJhnleıl •• 
~de ..........,... Glllarm t.oprü -
~ Wnıetaae,JI ~...,........ 
~ etmlJorlar. Jl'abt ba c1eT • 
..... doetlulaau banmaya cabl
'-ldan dJCeıt bir deYletJa bUldbDdan

~-~ ........ ecleoek ...... 
~ lldeeeklerlae ihtimal ........... 
,.,... lhtlıMlar .......... g&dbdl 

~ Ba Medenberl bllbuın bir 

~_.;.:,:=:: 
..... edeblJeoeil bir llanıW dejlJ • 

_, 

nm husus! teeebbilll 1&hlbl bir ıir
lı:ete alt bir aergt sahuı var. Bu
rumm a?'BUIJU belediye hediye ~t· 
mit, firket buraya binalar yaptır. 
mıı. senede ilrl defa blltlln masrafı 
kendine ait olmak üzere sergitar 
tertip ediyor. Masrafım dllhullye
den ve sergi için yer kiralama lrtan 
çıkanyor. HllkQmet, ve belediye, 
diler allkalı mfteaeseler de dlyag. 
ramJar, örnek kolleımtyonlan ter
tip etmek ve bunJan mtıteh1U1818 
memurlar vurtulle te§hit' ve lzt.h 
ettirmek suretile r:ırdım ediyorlar. 

Zagrepte de tıpla bunun gibi bu
aust bir mtıeaeese var. Her tki mil· 
esseee hem memlekete çok htı net 
ediyorlar, hem de pek lll mu • 
raf1armı çıbn)'OI' ve kAr edi~r
Jar. 

T &1D 11,arettmls mumda 
Labliyanada bizi QOk aJl.. 

bc1ar eden bir ll8l'li vardı: orman
eıhlı: ..pt. ... 

Şurasını unutmıyalmı ki Avus
turya onnıDMlıfl dtlnyanm n~ri 
giden orma.n tetklli.tmdan biri 
idi. Yuplavya. A'V'Wlturyadan 
mWtemmel tefkillt&, mtıeaeaei.o

n, Yugoelav ulmdın mUtehuam 
memur1ara vari8 olmqtur. Fakat 
meYcutl& iktifa etmenıif, tendi e
melderiıe de orma.ncıhğı çok iler
let:mlttir. Bugün (orman) Yugoe.
Javyamn en btıyttk 8el'Vet memba· 
Jarmdan biridir. 

Berglde orman ne demet olchJtu 
pek c&nlJ bir --- l&lterillJOI'· 
TUrlil tUrltl muka"8ell latatl8t1kler 
var. Umum l.l'UIJ9 m.betle onnu 
aham ne bdar, ormanctın istlfade 
be.kınımdan YuP9Javyanm mem
leketler arumdald mevtU nedtt'? 
Bunlarm hepalnl dlyagn.mla.r 
fillnlar ianesile ~Yonwıuz. 
Ağaç btlytımeal ne elemektir. Ataç
lar ne kadar zamanda yetlflr, y.ı
aaması 1lzmı gelirken öldUrtlten 

da ormanı • 
masaı 

Devri Jlamldlnln en gör.de Pata
larmdaa biri de Şelırembd a.dvaa 
Papdır. Bıdfta hfa, adliyeden ye
tlpılştlr; Sella.lkte istinaf müddei 
omumDlğlnde bahuımuştur. Mibltl 
NüUet Efeadbıla ogludur. Nödıet 
Efendi, erbahl lmlemclendL opua.. 
rmdan blrinl adliyeci. birini de asker 
yetlştirdl. Asker olan blrlnel Ferik 
Reflt Papclır .e na müddet Ab
dWhamldlll Ta§kııla divanı harbin
de mliddehunumillk etmJttlr. 

ve 
tahtayı 
öğrendik 

Bldftll Pata ima boylu. tıknuca 
Jdl. .,il§ bastıkça arkası eğrildi; ade
ta kamb•r oldu. Kambarluğuna ba
le için pek ~ ~ bafwrdu. 
Bu arada muajedar da töredL Dl· 
yeblllrlm ki, lstanbaJda Dk muajm 
Rıdvan Pataya bmbanma .... -
mek için t&V91ye olllllUI Romanyalı 
kil BIC1vu Papya ....... asallbıtl 
hatırlatan 'fe Romaayü muaJeryı 
tanlye den Romanya Mfanıtl .,.._ 
terelhnam Lehey idi. 

Yazan: AHMET EMiN YALMAN 

bir ağaç ne gibi bir kıymet tef.il 
eder, yeri ne zaman doldurulur~ 
Memleketimizde umum halkın m•· 
atteeutıt elifbeeini bilmediği ve 
takdir etmediği bütün bir aaha, 
bal eerglde cidden muvaffakıy~W 
bir aurette caıılandınlmıetır. 

A amerikalılar Teoclor RmveJ
tl - büyük cUmhurrelale

rhıden biri addederler. Runelt•o 

Y"foala" DaAiliye Nazırı Dr. Kor,ek 

kalan, klflt fabrlkalan iyi c;a.lıt· · 
yar. Sermayesi hükbıete ait Slpad 
denilen tlrketler, büyük vasıtalara 
ihtiyaç g&rteren tahta 1&nayii ile 
metgul oluyor. Bilhaua Fillstine 
bllyflk nükyaata eökWtıp takılır ev 
tenderi)"Or. Sonra afaç tömUrO 
eeld 18kilde imal edilmiyor. Sergi
nin bir tarafnıda eüt usulde ldl 11e 
tUıne k6ıntlrler yakılıyor. Fakat di 
ter bir tarafta k&ntıril yeni ıekil· 
de huniamanm ve böylece ç-,k 

kıymetli kimyevi maddeleri sap~eı:
menin ve bunlardan iatifade etm'! · 
Din yollan göeterillyor. 

M aden yerine tahtanın ne g:bi 
§eyler için ikame edilec •ğ! 

aynca gösteriliyor. Sonra tahta et
rafmdaki ev eanayiinin ne kadar 
muazzam mikyaslar alabileceğı ko
ca koca salonlar dolan eserler ia
nesile ortaya konuluyor. Bir taraf. 
tan ev eşyası, diğer taraftan 8U.I 
ve batın. nevinden eşya itibarile 
Yugoslavya bu sahada çok ileri 
gitmiştir. Senenin bot aylar ı l t 
tahtadan eıya yapmakla tall bir 
kazanç temin etmek yolunu tu:..ı.-ı 

köylWer, malzeme tedarik etmek, 
model hazırlamak ve atıp blzsat 
yapmak için kooperatifler vUcude 
getirmiflerdir. 

Bunlardan ayn olarak melr".cı>· 

Jerde bilhassa tahtadan heykel 
yapmak yolunda ablan &dur .a• 
l'idden dikkate .de.iv· 

B itt.abi kereste ve tahta.!.aı 
imallt yapmak ltlerinat: 

büyUlı:, ldlçllk fabrlkalarm da geniş 
faaliyet l&halan var. Serginin bir 
tarafmdaki çefit çeeit mobllye 
nUmunelerl ook gllzeldlr. Memtüe· 
timlrde bu kadar gUzel eeyter bu 
kadar ucuz ftate vUcude getinlP.
bllse herkesin evi güzel eeytefe 
dolar. 

Orman sergisinden çok allka ile 
ayrıldım. Burada gilnlerce ça!aş

mak ve sergi hakkında esaslı yazı· 
lar yazmalı: mUmktın olmadığına 

çok teeuüt ediyorum. Bu eergicin 
Yugoslavyada iti bittikten sonra 
bazı kmmılarmm kısa bir müddet 
için memleketimizde teşhiri mn '!l• 
kWı olsa m!ID11eket çok istifade e
der. 

Rıdvan Pata o saman Şlfllde ot. 
nmla. tkametgüı Bomontl b'uDft7 
istasyonundan, 8emerd yolmfana 
çıkan yolun .,..._da kil. Romanyalı 

muajcl Rıdvan Pap:ya altı ay ma
saj yaptı. Fakat m"'Jınln bir fay. 
dam görfthnedl. Blclvan Papam kam 
bara bir mtlm bile ebllmedl. 

Nihayet muajeı ile Bıdfta Pm(la 
arumda Bıtolf çddı. Blth'aa Pata 
muajerya Mlytik bir ,.... 'ftll'IDlt
tl. Çektlll edyetlen1en. IOJll'a hlo bir 
fayda p~ Rrdfta ..,... 
ziyadede QUUllJ sdnyorda. 

DerkeQ Bıtllll Ullf;r. llahbmeye 
mtlraeaate __. nrtldl. Derken Ro
..,...,. batf;erdlmam Lahey araya 

~: 
•- Papm! .. Kambarmıua bir de 

ben muayene edeyim!" clecll. 
Rldvan Pata razı oldu, so,,.adu. 

Lahey, paşenm kunbanmu azun D• 

udıya muayene ettikten eonra: 
"-V~ fJP.I ~ 

bayii d•tJii."'" ....... ~ 
• 

Lahey fıkrayı lılk&J1!1 ederkee ıtD
mekten b&ydır, lll1ı östtble ~ 
clL 

A6clarralanan Alil EREN 

ya ~uuı mudblnce bir oarkl ll>Y· 
ledl. Bu aevlnçll ıartıemecteıı sonra 
ölse bile gam yemlyeoell ~t•n. 
de çok teairll, çok aamlmt bir p.r
kL ••• 

•ı stasyonda Slovenyalı mesJck
tqlardan hakiki bir ıe.. 

silrle ayrıldık. 
Ert.eai gece, dağlardaki bir ae

yahatten sonra geç vakit Lubll.rı· 
na istasyonundan geçerken bir de 
ne görelim: Btlttln mealektql&r bir 
defa daha cörtıemek için latuy\>n· 
da bizi beklemiyorlar mı? 

Halis bir doetlulı:taıı bqka hiç 
bir sebeple katlamlımyan bu u.h
met bbl çok mtıtehıuiı etti. Şuna 
kanaat ettik: Yugoe1avyanm her-

belli baflJ yaptıtJ ı.. mevcut or- ı----------------------------------manlan korumak ve yeni orman 
yetlftirmektlr. 

Sergiden sonra Slovenya umumi 
valisinin misafiri sıfatile lSğle ye
meği yedik. Nutuklar aöylendl Ka
rmca gibi ça.lıokan ve temiz yürek
li Slovanyalılar araamda geçird: ~
miz saatler zarfında duydutumuz 
sevgi ve takdir hielerlnl orta;ı 
koyduk. Oıı1ar da memleketimbe 
olan allka ve •Ycılarmı bildir-JJ
Ier. Dıtiyar bir me.ı~ Slcrren· 

ke5oeefnde, TUrk - Yugoslav d ...... 
hJiuııun çok kuvvetli iltlnat ,._-.ıe
rl, Cok candan bekçileri var. 

. ~ --· -· ........--~ -
Ruzvelte k&r11 Amerikada ~!'

lenen mimıetin mlnuım, bu aer
giyi siya.ret ettikten aoma daha 
iyi anladım. 

orman hastalıklan, ormanlan 
~ltmak tetebbUalert, muhteUf 
lrerestelerln muhtelif vulyetlerde
lrl kmlmıya mukavemet heeaplan, 
ormandan b&fbyara.1ı: atacın kesil
mesine, biçilmeaiııe, nakline, ltlen
meıdııe, bunlardan derece derece 
iııtlfadeye alt malbıat, ayn ayn 
Jr91uflar, pbeler tanemle g6a 6-
n~de canlandınll)'Ol'du. 

Orman mektebi talebeelnden biri 
oldutunu amıettttlm blr genç, bf. 
se her meeele haklmıda ayn ayn 
tsahat verdi. Yugoıdavyada tahta 
ne demek oldufanu öfrendlk. 8tr 
taraftan k~ ihracata ha'slr
lamat ve tUrlU Ttırıu telrlllerde bA
rloe göndermek var.Sonra esuı or 
man olan 8&D&yi Yuplavyada bU-
1.flk bir ~ tutuyor. SellWoz fab""'l· 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Kömür depoları meselesi 

Bilyflkdereden Jhaan imzasiJe ya· el•i oldufunu tahmin ediyoruz. Fakat, kahvelerde oynanan tavla 
z:ılıyor: • gtlrUltWeri bunlardan farklı mıdır? .. 

"Gesetelerde Boğadçini ihya için • lnsan bqmı dlnlendlnnek lçln 
bir çok tedbirler alnıdıtm okuduk. On aenelik ID&&fW gfrdfğl herhangi bir kahvede bet da-
ŞirketlhayrtyenJn Botuı canlandır- le Selimiy~ Hatice Çeçen imzui. ldka bile dııramu oluyor. 8ana ka· 
mak için tertip eWğt mehtap alem- mektup gönderen okuyucumuza: 
1ertDi rGrdtlk. L&ldn bnttln bunlar- Dul ve yetim mutlarından 209 imla, Belediye, kahvelerde böyle ltl· 
da nevveı bence yap,lacat ilk it bo. kuruta kadar olanların da on ..,.. rtlltWtl oyunlaı'ıp oyne.zıcblı kıaım
joad&kl klmOr depol&nm kaldır- litinln birden verilmesine henUz bir lan ayırtmahdJr." 
mattır. Acaba Belediye 99 ,ehlr mtı- karar ahnmamıftır. Bln-.naley bir TAN: Bu .. kilde b1r karar vtr
tab8M!elan bunu dtltilıımedller mı. aralık pzetelerde 9ıkan bu haberler menin bazı bakNnfardan mahzuru 
dUftlndWene ne zaman kuarlanm teeyyüt etmemlftlr. bulundutuna tUphe yoktur. Ancak, 
tatbik edecelı:ler. * 

TAN: Bu meı'ele Uzerlnde ıon KahYelerdeki aDrilltü oyun Yua&ının konulmuı yolunda 
karar verilmek Uzertdir. Depolar, ·~allan, istirahati için Belediye, bir tuavvur vardır. Bu taaavvurun 
KurUCjefmedtn kalkacakt1r. Ancak sabcılan sabah ve akşam muayyen süratle tatblkını temenni etmek itin 
en mUnulp yer htnUz HÇllmemlftir. bir saatten IOnr& baln'maktan men daha kolay ve ktatirme olarak hat. 
Bunun da c;ok kısa bir zaman mes' ediyor. llni Uınln eder. 
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=====•===========~ 1Beynel~ilel tic~ 
ret konferansında 

Dinarh Mehmet kaçamazsın! 
Romanya Başvekili 
sulhün yardımından 

bahsetti 
Bükreş, 19 (Radyo • Tan) - Bey -

nelmilel 21 inci Ticaret Konferansı 

Bükreşte toplanmıştır. Romanya 
Ba§vekili Tataresko bu toplantı mü -
nasebetile şöyle demiştir: Dinar~ı m~ sa bak adan 

• bahane!er 
kaçmak 

uyduruyor 
"- Bütün siyasi ihtil8.flar suJhün 

yardımı ile halledilmelidir.,. 
Başvekil M. Tataresko, nutkunda 

şunu da ilave olarak söylemiştir: 

(Yaptıracağımız güreşin pehlivanların men( aa
fine olacağına dair vesikoyl neşredıyoruz) 

"- Sulbü kuvvetlendirmek lazxmdır. 
Çünkü dünyanın bugünkü teşkilatın
da münferit bir saadet ve refah yok- 1 
tur.,, 

Dünyaşampiyonu: Ciddi güreşmek şaıtile Türk peh
livanları arasında bir müsabaka aç· 
tığmuzı, bu müsabakanın başpehli -
Vanlar tarafından kabul edilmesi için 
500 liralık garanti koyduğumuzu ilan 
etmiştik. 

Er Il"eydanmdan kaçmmıyan ve 
b~pehlivanlık iddiasında olan peh -
livanlarnnmn ekserisinden muvafa -
kat cevabını aldık, bunlar arasında 
Mülayim, Tekirdağlı, Manisalı var
dır. 

Dünkü akşam gazetelerinden birin
de Dinarlı Mehmedin bana karşı a
~rk bir yazısı var. Dinarlı, söyliye · 
ceğini tamamile. şaşırmış olacak ki, 
bahane olarak Tan gazetesinin veya 
benim menfaatime güreşemiyeceğin
den dem vuruyor. İnsanlar, çaresiz 
vaziyete düştükleri zaman her çaba
Jayıştarmda biraz daha batarlar. 
Müsabakamızı ilan ederken, çıka -

cak bütün menfaatlerin pehlivanlar.o 
ait olduğunu düpedüz ya.zımştık. O 
gün çıkan ga:r..eternizin güreş müsa · 
bakasma ait spor kısmından istiyen
Jcr tetkik edebilirler. lşte gazetenin 
tarihini. ya.zmm sayfasını ve satırnn 
bildiriyorum. 
Müsabakamızı ilan ettiğimiz 10 

Eylw tarihli nüshamızın altıncı say
fasında "Mülayim, Tekirdağlı ve Di
narlı ciddi güreşe razı olurlarsa 500 
lira koymaya hazırız., serlerhası al
tındaki yazının ikinci sütununun 28 
inci satumdan itibaren şu satırları 
yazmıştık. Aynen tekrarlıyornm: 

Gazetemizin bunJan be~ para 
utilade etmek niyeti yoktur. 500 
liralık garantiyi koyduğumuzun 
sebebi, pehlivanlara alacakları 
para hakkında tam bir emniyet 
vermektir. Müaabaka günü peh
livanlann arka.JQ.flart. kifelerJe 
bilet satarlar· Eğer çıkan para 
beş "yüzden fazla olaraa, o lazl.a
yı da üç pehliuan arcuında tak
aime hazırız. 

Bu satırların 10 Eylfil tarihli, yani 
müsabakamızı ilan ettiğimiz günde, 
aynen çıkıp çıkmadığına merak e -
den1er olursa o günkü gazetemizde.:ı 
bir taııe alsınlar. O zaman Dinarlı 
.Meh·.rtedin ciddi meydana çağırıldığı 
vakıt nekadar şa:,c:ıaladığını daha iyi 
anJ&lllı~ olurlar. 

Biz o yazımızın b~ma koyduğu • 
~uz serlevha ile Dinarlı Mehmedin 
ciddi güreşe razı olmasmı da pek a
çık bil~k. 

Artık ne söyliyeyiın; bu vaziyet 
karşısında Dinarlıya daha fazla yük
lenmeyi merhametsizce bir İ.§ buluyo
rum. 

a 

Yalnız Dinarlmm başkalan hak-
kında söylediklerine cevap verece • 

ğim: 

Bir hayır kurumu için güreşmeye 

hazır olduğunu, yalız bizim seçmele
rin galibi ile çarpışacağını, çünkü 
yendiği adamlarla bir daha ka.rşıl~

mak lüzumu olmadığını bildiriyor. 

Dinarlıya hatırlatayım ki; tek kol

la karşısına çıkan Kara Alinin kolu 
tamamen sakatlandığı dakika hakem 

heyeti namına yapılan ilanda kendi
si puvan itibarile mağlup gösterildi 

Mülayimi yenmesi ise onu efkarı 

umumiyeye bırakıyorum. Taksim 

Stadyomu Dinarlının Mülayim altın

daki feryatlarının aksi sadasmı hala 
muhafaza ediyor. 

Yaşar mese!esi 
Güreşçileri arasında Yaşara rakip

ler gören Ka..cırmpaşa klübü idare he
yeti ta.rafından Yaşa.ra meydan oku
ma vesllesile gazetelere gönderdiği 

ve bazı akşam refiklerimizin dün neş
rettikleri mektup baklandaki mllta
leamm bog\in mttnderfcatmuzm 
çokluğundan dolayı yarma bırakıyo-

nız. 

Dinarlı - MUUiyim maçından bir enstantane 

biı amil olmuştur. Türk ve Sovyet 
sporcularının karşılaşmalan bir an 
ane halini almış ve Türkiye ile Sov
yetler Birliği arasındaki dostluğun 
inkişafında mühim bir rol oynamak
ta bulunmuştur. 

~o~ kovada dün yapılan 
ilk maçta yeni1dik 

Bu karşılaşmaların uyandrrd1Pı a
laka Türk sporcularının SoY w: ı .,r 
Birliğine her gelişinde daha ziyade 
artmaktadır. Bunun sebebi kolayca 
anlaşılır. Çünkü Türk sporcularrtı.da 
biz ciddi, iyi yetişmiş ve her sene 
daha ziyade terakki eden uzuvlar 
bulmaktayız. Beklenildiği Uzere da -
htı Türk sporcularmm Sovyetler Bir
li '!ine gelecekleri haber alınır alın -
~~. memleketimiz işçileri arasında 
':>üyilk bir alaka baş göstermiştir. A 
.:- ...._:.-~:-1 .... v• ..ı,...,.+1 ... 'l'li,.. CPG1Aini7 

<;izlere içten selamlar gönderir ve en 
~amimi temennilerde bulunuruz." 

Karahanm makalesi 
Yine bu gazete Sovyetler Birliği -

nin Ankara Büyük Elçisi Ka.rahanm 
bir makalesini neşretmektedir. ita -
rahan bu makalesinde diyor ki: 

Di(.·n/..."11 maça giren ve ycrrek olmı /utbolcuUır; sıra nwmaras·lle: ~ere/, 
.v. Rc§at, .\"rrrf Pt, lbra1mn. Fikret, Y<l§ar, Rebii, Faruk. 

''Bugün sporcu Moskova misafirle
rini, dost Türk milletinin sporcıılan
m selamlıyor. Sovyetler Birliği ile 
Türkiye Cümhuriyeti arasındaki bağ 
tar mütemadiyen daha ziyade srklaş
maktadır. Memleketimiz birçok de· 

LBa.şı 1 incide] 
yakın ~ovyet hucu. .... .....J., uaua ı;ık

laştl ve daha tehlikeli bir hal aldı. 
Bu arada Sovyetlerin muhakkak iki 
golünü kaleci Cihat güzel kurtar -
dt. Kalecinin bu kurtarışlarından son 
ra mukabil hücuma geçtik. Bizim ya
kından çektiğimiz bir şüt onların ka· 
le direğine çarparak geri döndü. Bir 
da.ltika sonra Sovyetlerin mukabil 
hücumları adam akıllı canlandı. Fa
kat Cihadın çok güzel oyunu ve kur
ta.nşlan sayesinde kalemiz golleri at 
}atıyordu. Ancak bu üstüste süren 
hücumlara birinde saat 16,26 da Sov
yet sağiçi, solaçığmm ortaladığı to
pu Demarke vaziyette kapmasile ve 
çok yakından çektiği bir şiltle ilk 
Sovyet golü kaydedildi. Bizim takım 
bu gol UstUne müdafaanın kesafetini 
daha ziyade arttırarak Sovyet gol
lerinin çoğalmamasma gayret etti· 
ler. Bu esnada Fikret ile bir ~vyet 
oyuncunun çarpışması neticesi bizim 
takmıa bir penaltı verildi. Ancak gol 
olmadı. Bu tehlikeyi de savuşturduk 
tan sonra sağaçık Niyazi tarafından 
işlemeye gayret ettik. Nitekim Niya 
zinin kapıp indirdiği ve ortaladığı to 
pu merkez muhacim Gündüz kafa ile 
Rus kalesine doğrulttu, fakat Sovyet 
kalecisi kurtardı. İki dakika sonra 
M. Reşadı düşürdüler. Frikik çektik, 
Sovyet müdafileri uzaklaştırdılar. 

Devrenin sonuna doğru Sovyet mu
hacimleri sıkı hücumlarını tekrar aç 
hlar, fakat Cihat harikulade oynadı 
ve çok alkışlanan mühim bir kurta
rış daha yaptıktan sonra birinci dev 
re (1 - 0) Sovyetlerin lehine bitti. 

\•e hatta iyi olmuşu. Hatların an falar Türk tekniğinin, ilminin, san'a-
taşmaları daha ahenkleşmişti. Bu an- tinin ve sporunun mümessillerini kar 
laşma içinde Niyazi derin bir pas a- şıladı ve yine birçok defalar Ti\ ·k;
larak ortaladı, fakat ofsayt olduğu ı- yeye kendi mümessillerini gönderdi. 
çin bu pası neticelendiremedik. Biz Daha geçenlerde beynelmilel mWJlki 
sıkıştırmakta devanı ediyoruz. Onla- festivalinde Türk misafirlerimiz Sov 
rm, beklenmediği bir zamanda sağ yet tiyatrosunun muvaffakıyetleriJJi 
açıklarının yaptığı bir eşape itişi bize alaka ile takip ettiler. 
ikinci gole mal oldu. Muhacimleri - Türk • Sovyet spor dostluğunun 
miz beraberliği temin için var kuv • iki memleketin milletler arasındaki 
vetierile çalışmaya başladılar. Şere - mukarenetin istikbali ve kültUr bağ
fin bir şütü kalenin yanından, onu 1 .. ft~ini bakmımd&n büyük 

'di So t arınm '41-" 
takiben Saı ·n bir vuruşu vye bir ehemmiyeti vardır. Bu karşıla • 
kalesini yalıyarak geçti. Bundan al rda h iki taraf ta spor tekni-

inıl .. uka m n er 
s~nra_. Sovyet muhac ennm m - ğine ait birçok yenilikleri öğrenmek-
bil .huc~lan esnasm?a Fazılın ha- tedir. Türkiyenin ve Sovyetler bir
tasile bır gol dahayedik. Bu suretle u-· in b arılan her sene daha ziya 
gollerin adedi üçe çıktı. Bizim takım d gın art 3:tadır. Spor karşıla.şmalan 
hfila gol yapamadı. G~n~ en iyi o~- ~ herı::ne artıyor ve her birisi bir 
nıyan o~~c~su kal.~ı ~.adın.. bır evvelkinden daha ziya.de enteresan 
aldanışı yuzlinden d?r~U~cu golu .. ;dıe- oluyor. Sovyet sporculannm son kar 
~ik. Sovyet muhacımı?mt'todpu ö.lld - şılaşma.sı Türkiyede vuku buldu. 
gı sıralarda ofsayt vazıye ın e o u- s t sporcularının müvasalatı bi-
- · Cih t · ovye gunu zanneden kalecı a yerın · zim bugün onları beklediğimiz ayni 
den oynayp mtldahaleye kalkışması b tıkla bekleniyordu. Bu da bir 

h 
. . sa ırsız 

~~den 8?~et mu acımı ~on go- kere daha gösterir ki, Sovyetler bir 
tunu ısabeth bır tarzda kalenuze ha- liğinin ve Türkiyenin genç sporcu 
vale etmek fırsatını buldu. İşte bu su- 1. futbol sahalarında ve pistlerde 

-ıub' ti b · nes 1' retle oyunu (0 - 4) mag ıye e ı- an'anevi bir şekil alan karşıla.şmala-
tirdi~. . .. . riyle iki memleket arasındaki dost-

İkıncı maç 21 Eyliıldedir. luğu muvaffakiyetle tarsin ediyor -

Spor teması Türk - lar. 

S d f "" Bu sene Türk spor heyeti Sovyetler 
ovy~t os ugun~ birliğine çok kuvvetli ve adetçe de 

takvıye etmektedır kalabalık bir ekip halinde gelmekte-
Moskova, 18 (A.A.) - Krasnyi dir. Sporun muhtelif şubelerine ait 

Sport gazetesi bütün nüshasını TU ·k en kabiliyetli 57 kişiden ~Urek~ep -
sporcularının muvasalatına hasret tir. Bu ka~şılaşmala:da b1: .g~lip ve 
mektedir. bir de maglüp olacagı bedihıdır. Fa-

: 
19. 9. 936 

12 seneik 

Lise tahsili 

Vekiletin kararı kar, 
şısında bir anket !. a phlf~ 

o:O 

~: 
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p. 
:t 
~' 

.~l 
'· 

Use7erim.iz:den 'tirinde blr fıztl'e aersi 
[Başı 1 incide] boş bir sözden ibaret kalır. 

- Lisdere bir sene ilavesi, had - ESEB LAzIM 
dinden fazla yorulan talebenin şüp- Bir üniversite genci, tahsi11nf, ken-
hesiz ki, yükünü hafifletir. Fakat li- di teşebbilBü ile kendi yapacak'"ıt'. 

seler meselesinin bu küçük tedbirler Bunun için, okumaya, ve okunacak &' 

le halledileceğini pek zannetmiyo • sere muhtaçtır. Ecnebi dille yani 4 

rum. Mektep, demek bir kere mual- mış bir eseri, anlıyamıyacak b i r 
Um demektir. Tam m8.nasile, bütün Üniversite talebesi, nekadar parlak 
liselerimizin, ihtiyacını doldurabile - mevhibelerle mücehhez olUl'Sa olSUllf 
cek bir muallim kadrosunun elimizde hedefine erişemez. 
bulunduğuna ihtimal vermiyorum Liselerde, ecnebi dil hususunda bÜ* 
ki, kusur da burada başlıyor. yük ve parlak projelere düşülmeyip 

EZBER • p AP AGAN te böyle mütevazi fakat faydalı ve 
Sonra, zihniyet ve usul meselesi • elzem bir vukuf ile iktifa edilirse, 

tahsil hayatmıızda büyük bir ink:-Aı ni ele almak icap eder. Bazı yerler - ~ 
de ezbercilik tarzı, çok makbuldür. temin olunur. 
En iyi talebe, en iyi papağandır sa- PROGRA.MLAB 
nılıyor. Bazı mektep kitaptan da, bu Mevcut lise programlarmın ~k 
zihniyeti takviye etmektedir. yilklü olup olmadığını soruyorsunus. 

Geçen gün, eliıne bir edebiyat ki- Bunu ancak işin içinde bulunan göl'" 
tabı aldım. lçinde gerek yerli, gerek gülll muallimler takdir edebilirler· 

Yabancı birçok muharrir ve şairlere Lise kadrolarında gerçekten iftihat 
edilecek maarifçilerimiz var. Betıd 

yer ayrılmıştı. 
Fakat, her san'atk8.ra, Meta bir bunların resmi makamlan biraz ldi4 

ilaç şişesi il~rine etiket yapıştınr çüktilr, faka.t hakiki kabiliyetleri 
gibi ancak birer ikişer satırlık ma· noktasından kendilerini arayıp bul
lumat tahsis edilmiş, birkaç kelime mak, fikirlerini sormak faydalı ol~ 
ne edebi hüviyet ve mevkileri gös • mütaleasmdayun.,, 

a.-.~...-,......._;;=. ~ UTTAY T tu 
tenımex ı:srenııtıı:;nu. "' -------- İstanbul Erkek Llt!!esi Miidürb Ş,,, 
den tek bir eser bile okuma~ ve 

rt1 im rif, §U mütaleadadır: 
hatta görmemiş olan şaki er, • - Lise programlan, henilz geçeS 
tihanda ders kitaplarmdan ezberle- sene ihtiyaca göre tadil edildi. B1I 
dikleri malftmatı, yanın yamalak ya 
but harfiyen. tekrar edecek böylelik programlarla, talebeye fazla yük ol .. 

madan tedrisat kabil olabileceği ka
le gfiya edebiyat dersinden numara naatindeyim. Talebenin derslerini, 
almış olacaklar. hazmedebilecek kabiliyette yetişebw 

Böyle edebiyat mı okutulur ve böy meleri, biraz da kendi devamla.rm31 
le tahsil mi olur! Asıl fenalık, c;o - derslerile ltizumu kadar meşgul olın' 
cuklarm cahil bmıkılm.asmda değiı 

larma bağlıdır. 
zihinleri bir daha cehaletten kuran- Bunu söylerken.~ muallim meeeteo 
\amıyacak surette fena. bir ezbermJik sinin en başta geldiğini unutnmyD' 
itiyadına ebediyen esir edilmesinde - runı. Kadroda, hiç bir milnhal detf 
dir. bulunmamalı, muallimler, dersleri.J1Ct 

Bu kalıba giren zihin, bir daha ser· vaktinde yetişmelidir. Program1atf 
best dü§ünmek ve serbest çalışmak ha.kkıyle tatbik etm~k şartile, lisele' 
kabiliyetini elde edemez. Omril"lqn rin (12) seneye çıkanlmasma şinıöl• 
sonuna kadar ezberci bir papa.ğ:ın llk kat't bir lüzum görmüyorum. 
vaziyetinde kalır. Bence asıl eh.mı- Bugünkü progranllar, talebeııiıl 
miyet verilecek nokta budur. Bu tarz tahsil ihtiyacına cevep verebilec.e• 
da yetişmiş en parlak talebe, Univer- şekilde tanzim edilmiş, bilhassa. Y"' 
site tahsilinde, bir safra vaziyetinde .:ı. 

bancı dillere kafi derecede yer veI'l'
1 kalmaya mahkO.mdur. m.iştir. Bazı sınıflarda, haftada 6-

Şu halde, liselerin tahsili 12 s~ne- saat yabancı dil dersi okutuluyor.~ 
ye değil, 112 !!eneye de çıkarılsa beK- mühim mesele, iyi dil hocaaı t>Uİ' 
lediğimiz esas neticeyi elde edemeyiz. maktadır. Resmi liselerden c;ıkaııJı1 

ECNEBİ DtLt arasında, oldtikça iyi şekilde yabaJl~ 
Ecnebi dilleri · meselesine gefüıc · dil öğrenmiş talebe az değildir.,, 

Bir ecnebi dili öğrenmenin en tabii LiSEDE DERSLER ÇOK AGm ıtfl1 
Yolu, o dilin hakim olduğu muhit i- ..,...f' 

Diğer bir lisemizin müdü.rü. 1.sw 
çinde yaşamaktır. Bir TUrk mekte - nin yazılmamasını rica ettikten so'JJ' 
binde, bunun teminine imkan ?lma~ ra, düşUndüklerini şöyle anlattı: 
dığına göre. azamt ne elde edebile.::P· - Bizim ortamektep ve lise prOf 
<Hmizi takdir ederek bununla iktifa , 
~ ramlarnmz, Fra.ıı.sızlarm prograrnl• 
etmeği, bilmeliyiz. nndan alınmıştır. Vaktile Fra.nsa.d~ 

Liselerimizde, tam manasile ecnobi ., fi ilk, orta ve lise tahsili mecmuu 1P tt 
bir dil öğrenmiye imkan yoktur. ne idi. Araya harbi umumi girip , 

Ancak bundan meyus olmaya şah- hayat ve şartlan değişince, lise tıı~ 
san malıal görmüyorum. Çocukları - sili uzun gelmeye başladı. Herlee:" 
mıza yabancı dil öğretmekte, tal=:ip bir an evvel mektebi bitirip kendi~~ 
edeceğimiz gaye, benim kanaatimce, ne bir meslek seçmek mecb~yetit' 
onlara Üniversite tahsilinde lüzumu de idi. İşte bu zaruret dolaytSile. ~ 
olan kitaplan okuyup anlıyabilef·ek smıfm dersleri, diğer sınıflara t~d Jt 
iktidarı vermektir. Bunu da liselerde cen yedirilmek suretile tahsil ı:ııUd 
temin kabildir. Hatta, memlek .. tin ti (11) seneye indirildi. ·J 

kültürü namına bunu temin etmive Fakat bugün, çocuklanmr7.a. I~~ 
borçluyuz. Yoksa, Universite tahsili. derslerinin, çok ağır geldiğini gôr~ 

yoruz. Bu yükü hafifletmek zaruı'e 
vardır. er 

Ben. esas itibarile, liselerin 12 .1 
neye daha doğrusu, üç lise smıt 
dörde çık:arılmasma taraftarını. il' Bu şaşalamalar, pehlivanım diye 

ikide bir ortaya çıkan bu insanın er 
meydanından cambazhaneye geçtiği 
§Üphesini verecek alametlerdir. 

Dinarlı Mehmet cambazlıkta gü
reşten daha ileri ise palavralarına 

devam etsin!. 
l!şre! Şefik 

ikinci devre 
İkinci devreye 17,12 de başlandı. 

Takımınızda değişiklikler yaptık. 

Fuadin yerine Sait, Hakkının yerine 
Esat, Hüsnünün yerine de Fazıl ta
kıma alındılar. Bu değişme takrmı
mtzm çalışma ahengini bozmamıştr 

Gazete başmakalesinde diyor ki : kat bir tarafın zaferi iki memleket 
"Sovyet milleti cümhuriyetçi Tür- ~ençliği arasındaki spor dostluğu -

kiyeye sıkı ve tecrübe görmüş dost nun tarsini eserinde müşterek bir za
luk bağlariye düğümlüdür. Uzun ı:ıe- fer olacaktır. Tıpki geçen sene oldu
neler devam eden iki memleket dost- ğu gibi Türk ve Sovyet sporcuları
luğu ve te5riki mesaisi bütün dünya nm bu kanJılaşmaları da Türk • Sov 
sulhünün tarsini eserinde muaz~q,m yet dostluğunun muazzam bir teza-

hürü şeklinde tecelli etmektedir. O 
dostluk ki, temelleri her iki memle -
1<etin müdahaleci emperyalistlere 
kaı şT yapmış olduğu kahramanca mü 
cadele devrelerinde atılmıştır.,, 

Dost Türk CUmhuriyetinin spor 
heyeti, selam sana ... 

Yine bu gazete, Türk heyeti reisi 
Ce\'dct Kerimin bir mülakatını yaz -
maktadır. 

Bu bir senelik tahsil müddett~~f 
ilavesile hem çocuklar, kendileı1tl' 
fazla yormamış olacaklar, hetıl ~ 
belledikleri şeyi hazmetmeye zatı' 
bulacaklardır . ., O~ 

Salahattin GONC 



Yaz günleri bitti. Mektebiniz açılıyor. Kumlar ii..tünJe rahat
,a uzanan bu meı'ut ya1Jrular gibi sizin Je güzel yaz günesinden 
•ıhhat ve kuvvet aldığınızı uma-rız:. Bilirıiniz ki günef h"ayatın 
kaynağıdır. Tıpkı çiçekler, lida~ar gibi ıerpilip büyümek için 
ona m~h.taçsınız· Bütün •~ne mekteplerinizclıe çalıJtnız. Kuvvet 
aarledınız. Zarar yok. Yıne yaz gelir. Güneş size kavvet getirir. 

HIK.~YE 

Tren 

1 

haydut~arı 
Haydutlar hep birden yattıkları 

yerden fırladılar. Ve vagonlara hü
cum ettiler. Yattığım yerde zihnim
den birdenbire şimşek gibi bir dü~ün
ce geçti. "Ah kendimi onlardan biri -

7 

İZMlRDEN R Ô P OR ~ .. AJLAR 
1 

İzmir Belediye Reisinden sonra İzmir hemşerisile J 
görüştüm ~~~~~~~~~ 

1 
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izmiri izmirliler 
nasıl görüyorlar? 

5 6 
1- "~"'""••MM #IPWI il A Ai; 

Bu iki taraftaki rakamları ayrı 

ayrı oemederseniz yekUnlarının bin-

birine m~avi obnadığmı göriirsünilz. 

Sağ taraf 34 tür. Soı taraf ise .'H. 

Her iki taraf rakamUırın arasın

dan birer adet bulunuz ki biribirle-
rile aksedildikleri gibi, kendi arata. 
nnd4 d4 aksolunun.ca iki yekun bi-

ribirine mü.savi olsun. 

4 

(Geçen haftaki bilmecemizi dog"" ~ ' ! 
nı halle..1erek hediye kazanan oku-! 

yucuJanmızm listesini dokuzUDcui 

sayfamızda bulacaksınız.) ı 

Şiddetli bir yağmur otomobilin 
pencerelerini cömert bir sel halinde 
yıkıyor. 

Otomobilimiz bozuk bir yoldan zıp 
lıya zıplıya giderken adeta ufacık 
göllerin içine dalıyor. Şoförün baktı
ğı cam; çamurlu bir su altmda. kalı
yor ve yine açılıyor. Etraftaki ışık
lar sönük ve bu yağmurlu akşamın 

içinde insan garip bir vehim duyu
yor. 

Otomobilde yannnda oturan arka
daş! 

- Bakınız şu yollara, diyor. Bu 
h.:mirden Karşryakaya giden biricik 
yol ... Bunun yaptlmaması bu halde 
bırakdması doğru mu? ... 

Bir gün evvel lzmirin değerli bcle- j 
diye reisile yaptığım mülakatı hatır-

rB
P-;}=: ·-·-- · lıyorum ve bu sarsıntı içinde yine 

1 ıyor musunuz gazetecilik damarım kabarıyor: lz-

G 
üzel havalarda hayvanların (inek, mir belediye reisi ile İzmir hakkında 

öküz, koyun) çayırda yatmala- görüştükten sonra bir İzmir hemşe-
rma bakıp ta havanm devamlı olarak · · d - k 

; iyi olacağına hiikmetmeyiniz. Bilakis... nsıne e aşagı yu arı ayni sualleri 

l Onlar yağmurun yaklaştıtını hisset- 1 tekrarlamanın ve ondan cevaplar al
tikleri için kendilerine otların üzerin- manın pek ziyade calibi dikkat olabi
de kuru bir yer saklıyabilmek için ya. 

ı 
tarlar. leceğini düşünüyorum. Ve çok de-

• • • ğerli eski bir zabit ve İzmir şehrinin 
A merikada kasaba, sütçüye. ek- münevver bir hem.şen·sı· olan Bay 

mekçiye vanncıya kadar her 

1 
şeyin para11 çekle ödenir. Bu ytizden Hadi Dura'ya bir dost sıfatile değil 
bazı müesseselerde bir hafta zarfınd~ 
verilen imzalarm sayısı 0 kadar çok- bir gazeteci olarak sual soruyorum. 
tur ki, bunun için saatte bin çek im- - İzmir şehrinin yollarından şika-
:ıalıyabilen hususi bir makine kullan- yetiniz var galiba ... 
maktadırlar. 

• • • - Evet ... Yollarımız iyi değildir. 
L ondra ~abrt9: memurları kış ıe- ~ 

celerı gcnış paltolarma bürti- f Eger bu yolları yapmak için büt~e 
nüp mıntakalarmda dolaşırlarken elle- · · 
rini ceplerine koydukları hiç görülme- ı müsa1t değilse buna sözümüz yok ... 
miştir. Neden mH- Cepleri yoktur da 1 Fakat hiç olmazsa belli başlı cadde
ond:ın. Buna, 1881 senesindenberi tat-
bik edilen. kanunda, elleri ceplerinde l ler biraz dilzeltilse ve hiç olma1.sa !z-
bulunan bır zabıta memurunun imda- · 
dma koşacatı adama mümkün olan sil- . mır sokaklarında yayalar biraz dil-
ratle yardon edemiyeceji sebep &ös - şüııttlse de onlara bir ya.y-:ı. kaldırımı 
terlllr. • • • yapılsa. .•• 

Kırlangıç en seri uçan kuşlar ara- All h .. k d. . 
d d B 

- a a şu re ınız ki ','A.le~ı·\;e 
ım a rr. ir saatte 105 kilo- .rr• •ı " 

metre uçar. Buunu hepiniz bilirsiniz. reisiniz bir tabiptir, diyorum .. O şeh 
Fakat bir sülünün bir kargadan daha 
hırlı uçtuğuna ne dersiniz. Sülün bir rinizin süsünden daha evvel sıhhati-
saatte 62, karga 41 kilometre sür'atle 01• duş·· u··nu"yor Yaptı- · t . gı mesaı arzını 
uçar. 

ı 
• • • görüyorum. Az bütçesile çok iş ya

ngilterede milli bankaya yatrrı-
.. lan banknotlar bir daha geri pan bu zat evvela şehrin sıhhatini 

donmez. Nekadar yeni olursa olsun ye- düşünüyor. Baksanıza bataklıklar 
rine yenisi çıkarılrr. "' • • kurutmuş mezarlıklardan park yap-

B arı zenci kabileler arasında bir t tırmış. Şehirde bir Avrupa ~ehrinde 
beyu zencinin doğumu mucize oldug-u gı·bi bir sürü çocuk oyuncak 

sayılrr. Beyaz zenci beyaz insan de-
mek defildir. Saçtan beyaz, gözleri 8 yerleri ve on altı asri hela var ... Be-
Jarmr:n bir :ıenci demektir. Bu küçük lediye reisinin tarzı mesaisine bak
zenciye ilih gibi bir ktyınet verilir. 

Bazı kabilelerde ise böyle beyaz bir tıkça görüyorum ki o şehrinizin ev-
~~i~ı~~~~~~~. kötülüğe alamettir. Der- veli altını yapacaktır. Yani kanali- - ------ -------= zasyonunu ve o iş bittikten oonn an 

cak yol yapacaktır. Benim ?.annem 

Yazan: SUAT DERVİŞ 

KarŞtyakamn gece manzarası 

böyle._~er:ı İzmi~ bütün yoll~rı fe-ı başka da şehirli ve köylil vatanrfaş
na değil kı çok ~l caddelerı r.ok !arımız bu fuarda istihsal ve ihra 
muntazam ve yem yapılmış yolları . . . ç var. maddelerımızm son vaziyetlerini ve 

- Böyle yollar bir kaç tane fakat ihraç şeklini öğrendi. Ve müesseseler 
mesela ikinci kordondaki gibi arna- arasında reklam rekabeti lüzumunu 
vut kaldıranı denilen yollar, şehri tebarüz ettirdi. 
çirkin göstermekten başka hiç bir _ Kültür Parkın İzmir şehri için 
işe yaramaz. Halbuki bence İzmir bir faydası olacak mı? .• 
evvela muntazam ve güzel yollarile 
ütihar etmelidir. - Kültür Park 1zmire tz .. 

- İzmir hemşerisinin baştıcs dert- mir belediyesi tarafından hediye e
leri nedir? İzmirde mesela bir su me dilmiş çok güzel bir eser olacaktır, 
selesi var mıdır? Eğer İzmir ve mülhakatı halkı Kül

- Evet vardır. Suyun çok kireçli tür Parkta tesis edilmesi düşünülen 
oluşudur. Belediye kireç o.isbetini güzel ve cazip eserlerden zevk duya 
düşürecek tertibatı almak için şim-
diye kadar su şirketini lazım oldushı bilecek kadar varlığa kavuşabilirse 
şiddetle herhalde tazyik etmemis 

0

o- ve bütçesinden orada masraf edecek 
lacak ki... Bugüne kadar kireci 'çok kadar bir para ayırabilirse, Kültür 
su içiyoruz. Park İzmirlilere güzel bir to,Plantı 

- Ya vesaiti nakliye.. Onlardan yeri olabilir. 
bir şiklyetiniz var mı?... - İzmir hastaneleri ihtiyacı ta .. 

- Vesaiti nakliyeden şikayet e- marn.en karşılıyor mu! 

derken yine yolları nazarı itibar:l al- - Ben bunu şahsen bilmiyorum, 

mak lazım geliyor. Çünkü İzmirliyi Fakat söylenilen sözlere bakılırsa tz
rahatsız eden şey vesaiti nakliye de- mir hastanelerinden ve doktorların• 
ğil yolların bozukluğudur. tnkar e- dan İzmir hemşerileri memnun de· 
dilemez ki belediyemiz şu veya bu ğildirler. Hasta.nelerde ihmal gördük 
sa.hada İzmirlilerin şükranla yadede- leri rivayet ediliyor. Ve İzmir dok
ceği bir sürü müsbet faaliyet gös- torlarının da doktordan daha fazla 

termiştir. Bunları inkar etmek nan- tüccar olduklanndan §ikayet edili

körlük olur .. Fakat bence bütün bu yor. Maamafih bu benim şahsi inti

faaliyet tam bir program dahilinde baatrm değildir. 
değildir. Yangın görmüş bir şehrin - lzmirde esnaf temiz midir? 
esas ihtiyaçları göz önüne almdrğı - Sureti umumiyede çok temiz-
za.man ehemmi mühimme tercih e- dir. Belediye kontrolunu pek iyi ya-

den bir plan çizilmelidir. par. 
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Düğün 
cinayet 

evinde 
işlendi 

Bir hamal, eski kansını 
bıçakla ağır yaraladı 
Kırşehir, (Hususi muhabirimiz ya 

zıyor) - Burada kıskançlık yüzün
den feci bir cinayet olmuştur. Ha -
mal Mehmet isminde birisi uzun za
mandan beri evli olduğu karısı Ay -
şeyi müthiş kıskanmakta ve kan ko 
ca g~inememektedirler. Hamal Meh 
met, bu yilzden kansını evden kovu 
yor. Ayşe de eskiden oturduğu eve 
giderek sığınıyor. Fakat bir gün kom 
şunun dilğünilnde kansmı gören ha 
mal Mehmet, Ayşeyi dışan çağırt -
yor gelmeyince, kollarmdan tutarak 
kapıdan çıkarmak istiyor. Bu vaziye 
te fena halde kızan Mehmet, bıçağını 
~ekerek kapı önünde zavallı kadına 
saplamaya başlıyor. DUğUn halkı Ay 
f}eyi kurtarmak için koşuşuyorla.rsa 
da katil bıçakla dostlanna hücum 
ettiği için bir şey yapamıyorlar. 

Zavallı Ayşe kanlar içinde yere 
}'lkıldıktan sonra polisler yetişip ka
tili yakalıyorlar. Hastaneye kaldın
lan Ayşenin haya.b tehlikededir. 

Sındırgıda imar 
Birçok yol ve köprüler 

tamir ediliyor 
Sındırgı, (Hususi muhabirimiz ya

zıyor) - Smdırgının kurtuluş bay
ramı büyük merasimle kutlanmış • 
tır. Kaymakam vekili Nazmi Dkcr 
vazifesine başlar başlamaz Akhisar 
Sındırgı yolunun tamiratını yaptır
mıı, ve yolu otomobil ve diğer vesai
tin geçmesine açmıştır. Balıkesir -
Sındırgı şösesi üzerindeki Bigadiç ve 
Sındırgı köprülerinin de tamirine baş 
lanmıştır. Köy kanununun tatbikile 
ikametgahlann sihhi bir hale konul
ması için de çalışılmaktadır. 

Sındırgı Balıkesir arasındaki haf
tada üç defa yapılan posta nakliya -
'b otomobilcilerin fazla para iste • 
meleri yüzünden inkitaa uğramıftır. 
Posta telgraf baş müdürlUğü bunun 
üzerine nakliyatı araba ile yapmak 
istemiş, fakat hiçbir arabacı teklifi 
kabul etmemiştir. Otomobilcilerin fi 
atleri tenzil etmeleri için yeniden te 
şebbüslere girişilmiştir. 

Küçük Haberler 

• Izmir, (TAN) - İnhisar idaresi 
lzınir ve havalisinden 60 bin kilo yaş 
üzüm mübayaa etmiştir. 

• lzmir, (TAN) - Izmir ile Urla 
arasındaki f<>SOOe m~hul bir ceset 
bulunmuştur. Bir cinayetten bahse
diliyor. 

•Tire, (TAN) - Tire kazası da • 
bilinde Menderes Kanalı hafriyatın
da çalışan Konyalı Ahmet Salih a • 
dmda bir amele nehirde yıkanırken 
boğulmuştur. 

• Kırşehir, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Şehrimizde bulunan ta
bak Refet, Halkevinde altı o k a 
dair bir konferans vcnnlşt.ir. 

1 

Jandarma Genel KomutanlığıAn
kara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 35400 metre kaputluk, 19200 metre kışlık 
elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Metresi 280 kuruş tahmin edilen kaputluğun ilk 
teminatı 6206 lira, şartname bedeli 490 kuruş olup pa
zarlığı 21/9/ 936 pazartesi günü saat 11 de ve metresine 
265 kuruş baha biçilen kışhk elbiseliğin ilk teminatı 3794 
lira, şartname bedeli 2 5 5 kuruş olup pazarlığı ayni gün 
saat 14 de yapılacaktır. 

3 - ŞartnamPler Komısyondan alınabilir. Pazarlıkla
rına girmek istiyenlerin belli günde şartnamede yazılı 
belge ve ilk teminat makbuz ve banka mektupları ile bel
li gün ve saatte Komisyona baş vurmaları 692 (881) 

1297 

Çanakkale Jandarma Mektep~eri 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi idin Tahmini Muvakkat ihale günle- günü saat 
bedel teminat meci Nasıl olacağı 

L. K L. K. 
Sadeyağ 21517 19565 30 1452 23 1 - 10 - 930 per§embe 16 

kapalı zarfla 

1 - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 1 O sayılı Jandarma okui
larile jandarma hastanesinin 1 Eylül 936 günlemecin
den 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yuka
rıda yazılı ( 1) kalem erzakın hizasında gösterilen gün-
1emeç gün ve saatlerde 9 sayılı jandarma okul ordu e
vinde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektuplan ihale günü saat 14,30 za ka
dar komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkalede Jandarma Satınalma 
komisyonunda parasız verilecektir, ( 1143) 

1543 

Manisa Defterdarhğından: 
Memuriyet ünvanı 

., 
Maaşı 

Lira 
Adet 

Merkez varidat mümeyyizliği 30 1 
Merkez Ş. Tahakkuk memurluğu 2 5 1 
Akhisar varidat memurluğu 3 5 1 
Akhisar tahsilat memurluğu 30 1 
Salihli varidat memurluğu 30 1 

Man~sa vilayet merkeziyle mülhak kazalarda mevcut 
yukarıda yazılı memuriyetler münhal bulunmaktadır. 

Mesud bir tesadüf 
neticesi olarak bir 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
i~in sayanı hayret 

bir keşfi 
Parisli bir kimyager, l!boratuva 

nnda tecrilbe ve melekelerle meş
gul iken tesndüfi olarak kolu üze
rine düşen biraz cBeyaz oksijen> in 
beyazlatıcı bir hassası olduğunu 
görerek hayrette kalmıştır. Cildin 
kırmı1.ılıklan ve lekeleri hemen ;a

il olmuş, beyaz, saf ve açık bir cilt 
meydana ~ıkmıştır. Birçok kadın
ların yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 
ciltlerini 3-5 levin daha beyazlat
mış ve yumuşatmı§ ve vücudUn na
zik ve son derece itina edilmiş aza
larına tamamen benzemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu <Be
yaz oksijen> (yağsız) beyaz yeni 
Tokalan kreminde mevcuttur. ~il
de nüfuz ve bUtün siyah benlori 
kapatır ve tene yeni ve kamaştırıcı 

bir manzara verir. Beyaz renginde
ki yeni Tokalan kremine bu şayanı 

hayret cBeyaz oksijen> in ilave 

edilmiş olmasına rağmen fiatı art

tınlmamıştır. Hemen bugü 'ld~n 
kullanmağa başlayınız ve seri ve 

mUsmir tecrübelerini görünüz. 

ilin 
Paris'de Edouard VII. sokağın:la 

5 No. da bahri acentelikle iştiga.l 

eden Mr. Andre Kabo (Andre Ca
baud) nun vekaletinden istifa ettiği
mi iJ.8.n ederim. 

CHRISTOF DABKOVl 
Taliplerin: 

1 - Hukuk, Mülkiye, yüksek ticaret mektebi mezunu İstanbul !kinci lcra Memurluğun-
dan : veya bu derecede tahsil görmüş olmak. 

2 - Hizmeti filiyesini yapmış bulunmak. Ipotek cihetinden paraya çeviril· 
mesine karar verilen ve tamamm3 

3 - Sıhhat raporu ibraz etmek. 2222 lira kıymet takdir olunan Bo-
4 - Hüsnühal vesikası bulunmak. ğaziçinde BoyacıköyUnde Koru cad· 
Kaydi şartile m üracaa tlan. ( ~ 3 9 6) desinde eski Fotaki, yeni Koru &<>-

------------------------- kağında eski 2 yeni 89/91 numara· Güzel San'atler Akadem!si larile murakkam bir tarafı Kadinko 
b~hçesi ve bir tarafı Yorgi ve Anes-

D: re kto•. rl u·. g"' u·. n den ti menzili ve iki tarafları tarik ile 
• mahdut 386 zira bah~li bir bap evin 

Güzel San'atler Akademisi laboratuvarında tesis edil- yan hissesi açık arttırmaya konul • 
mek üzere tazyik, inhina, cer, makaslama, bükülme ve muştur. Arttırma 21/ 10/ 936 tanhi-

ne müsadif çarşamba günü saat H . 
salabet gibi mihaniki kuvvetlerin kaffesini tayine mah - ten 16 ya kadar dairede icra kılına-
sus 30 ton kuvvetinde bir tecrübe makinesi açık eksiltme caktır. Arttırma bedeli muhammen 
ile satın alınacaktır. Mikinenin İsviçrede "Schffhouse,, kıymetten mezkur hisseye isabet e
:)ehrin:Ie kain "Akfred J. Amsler et Co.,, fabrikası ve ya- den kısmın % 75 ini bulduğu tak
hut Almanyada "Mannheim,, şehrinde kain (Mannhei - diroe mezkur gayrimenkul hissesi en 

mer Maschinen fabrik, Moh et ferderhaff fabrikaları ma- çok arttıranın üstUnde bırakılacak 
mulatından olması şarttır. Muhammen bedel -tesisiye da ve son arttıranm taahhüdü baki ka.1-

hil- 6000 liradır. Mufassal şartname Akademiden bedel- mak şartile arttırma 15 gün daha 

1 
temdit olunarak 6/11/936 tarih;ne 

Denl·z Yolları siz alınabilir. hale 5 birinci teşrin 936 pazartesi günü sa- musadif cuma günü saat H ten 16 
at 9 da Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebecili- ~ kadar arttırmaya devam oluna -

l Ş L E T M E S l .ğinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin yatıracakla- rak en çok arttıra.nın UStilnde bır.lla-
Acentelerl: Karaköy Köprübaşı n muvakkat teminat akçesi 4 5 O liradır . ( 13 8 7) lacaktır. 
Tel 42362 - Sirkeci Mühll.rdar .. . . Arttırma peşindir. Arttmnaya ig-

zade Han. Tel 227•0 -- ,... 

1 
Üsküdar !kıncı S. H: tırak edeceklerin işbu gayrinıenm • 

Trabzon postaları TA N Uskildaroa Imrahor mahallesinde liln tamamına takdir olunan kıyır.~t-
Pazar 12 de Salı 1 Doğancılar caddesinde 152 No. lu ev- ten işbu hisseye isabet eden mikta • 
Perşembe l1> te 1 de ikamet etmekte olan küçük Füru- rın % yedi buçuğu nisbetinde pey 

l ABONE VE iLAN ŞARTLAR! zanm ana ve babasının vefat etmış akçesi veya ulusal bir bankanın te-
lzmir Sür' at postası : 01mas1 hasebne mahkememizin 1619 minat mektubunu verıneğe mecbur _ 

Cumartesi 15 te 1 Tt!.:" ~" 936 tarih ve 114 No. lu karan ile durlar. Haklan tapuda kayitli olını-

Mersl· n postalan j küçüğe ayni adreste oturan halası yan ipotekli alacaklar ile diğer ala-
1 Bir •1'~ • "; - , , ı so - - Sabiha vasi tayin edilmi§tir. Bu bu-

Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 1 3 • • ' • • 4 - a - susta itirazı olanların on gün içinde ka~arlarm ve irtifak hakkı sahiple-

0 'ı g"" e'r postalar 1 ~ nı~ : : : : ı! ~ :: : mahkememize mur" acaatları 118.n o- rinın bu haklarını ve hususile faiz 
. ve masrafa dair olan iddialarmm 

BARTtN - Cumartesi, Çar- i 
1
._un_ur_. ~--------- ilan tarihinden itibaren 20 gun~ için-

b 18 d D1D tctıı n1ncı1• 8lrtretı.m. m0 p.m a e. nacaat edilmelidir. Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha • de dairemize bildirmeleri lazımdır. 
1ZMl'1' - Pazar, Sah Per KOcO Ulnlar dolnıdan dolnı:n kimliğinden : Aksi halde haklan tapu tıicilile sa-

felllbe 9 30 da •daremizce almabillr. 
MUDANYA_ Her, ....ıt .. 8,30 da KlltOlı Dlnlarm s •tn1"1 bir Metro vekili Miltiyadinin Apostol bit olmıyanlar satış bedelinin pay-

6\M.& ılefaldt IG ın.ra,tuT. ı aatrTdu fu aleyhine açtığı dokearl liranın tahsi- taşmasından hariç kalırlar. Biri~mi~ 
BANDIRMA Paz rtesi, Salı, lam lcin aaur blıema 5 lnlnrt ahrur - a Bir defadan fazla lem ,,ekbd.aıı 1i davasının cari duruşması sır.ısın· bina vergisi, vakıf !careııi, tanzifiye 

Çbe,a.rşaCum~~20mde. % to kura, indirilir. da müddeialeyh Apostol Beyoğlun - ve tenviriye gibi rüsum borçluya a-
~ Gtnt ırecmft 118•h•far 1 '"'"'stat da Istiklal caddesinde Saka Selım ittir. Yalnız 20 ~nelik taviz bede -

KARABtG~- Salı, Cum& 19 ~-----------' Çıkmazı sokağn}da aktarlıkla me,gul Ule intikal masrafı müşteriye aıttir. 
------------ iken halen ikametgahı meçhul bu- Daha fazla malUnıat almak istiyen-

AYVALIK Ü ~s!! ~~ Bu akşam --• lunduğu bildirilmesi üzerine nıatı~e- Ierin 1/10/936 tarihinden itibaren 
6'"' mece yirmi be§ gün müddetle ila:ıen .dairede aeılı bulundurulacak olan 

:~~~~J ~: SON BALO tebligat icrasına karar vedlmi~ ol . arttırma §8.rt,name!inin ve 93•14277 
lmroıa da uğra~ duğundan muhakeme gUnU oltın nuınaraıuna müracaat eylemeleri 18-
ca.kUr. Büviikdere 15/ 10/ 936 saat 10,30 da mahkemeye zımdır. Müzayedeye iştirak edecek • 

Trabzon •e Mersin postalanna J ~ gelınekliğiniz veya kanuni mümcssll \erin iebu mallıınab öf'renmil ve 
kalkı3 günleri yilk alınmaz. Bey;az Parkta ve vekll göndermekliğiniz tebligat gayrimenkulün bütUn evsafını atıla-

( 1424) makamına kaim olmak üzere ilan o- sılmış addolunacaklan ilin olwur. 

------------••••••••••••ııl..'..lunur. (25699). (257()2) 

19 - 9 - 936 =· ==~ 

Birçok muhtelif marka tıraş bıçaklan vardır. Fakat: 

MOND -EXTRA 
Bir tanedir ve (ROTBART) mamulltındandır. Heryerde satılır.• 

lstanbul Yedinci içra 
Memurluğundan: 

Sabriye, Kamile, Nesibe, Mehmet Aziz, Mehmet Et ...... 
hem, ve Ahmedin uhdelerinde olup Emniyet sandığına 
birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına 1585 lira 
kıymet taktir edilen Maltepe kariyesinin Küçükyalı na -
mı diğer Üsküdar caddesinde eski 692/ 83 yeni 665/47, 
nutlJarataj 5 No. lı şarkan Memduh tarlası garban Ah .. 
met bahçesi şimalen yol cenuben müfrez bir harita No. II 
mahal ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bulunan bahçe 
li bir evin satılmasına karar verilmiştir. 

Binanın alt kısmı kagir üstü ahşap üç katlıdır. Zemin 
katında: Karosimen bir taşlık, merdiven altı, iki oda bir 
hela, birinci katında ahşap merdivenle çıkılan bir sofa yük 
ve dolabı olan oda diğer koridor üzerinde bir oda bir hela 
zemini karosimen maltız ocaklı mozayik tekne ve musluk 
taşlı arkasında ahşap balkonu olan bir mutfak ikinci ka
tında bir rof a iki küçük biri b~ük üç oda ön cephede bi
rinci katta ortada ve yan cephede boydan boya devam e
den birer çıkma ve ikinci kattaki odada bir çıkma vardır. 
Bahçede birkaç tane meyva ağacı ile haricen musakkaf 
bir kagir kümes vardır. Bahçe kısmen duvar ve kısmen 
tahta perde ile muhattır. Umum mesahası 295 metro mu 
rabbaı olup bunun 41 metro murabbaı bina ve 20 metro 
murabbar kümes ve kalanı bahçe olan maa bahçe bire
vin tamamı açık artırmaya vazedilmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek müşteri • 
lerin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
borçlan borçluya aittir. Artırma şatnamesi 31-10-936 
tarihine müsadif Cumartesi günü Dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci artırması 23-11-936 ta
rihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek. Birinci artırmada bedel, kıy .. 
meti muhammenenin o/o 7 5 ni bulduğu takdirde üstte bı
rakılır. Aksi takdirde son artırmanın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma on beş gün daha temdit edilerek 
8-12-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci artırma ne -
ticesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotek 
li alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evra
kı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazım .. 
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyan .. 
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte • 
rakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Beledi • 
ye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil o
lunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye ait
tir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 34/7164 nu
maralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdi
ri kıymet raporunu görüp anhyacaklan ilan olunur 'U434) 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden 
Ankarada Çocuk sarayı caddesinde yaptırılacak apar

tıman, sinema kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapa 
h zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1 Birincıteşrin 936 
J.-erşembe günü saat 15 te çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezinde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni ş~rtname, 
kalorifer sıhhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve 
keşif cetvelini ihtiva eden münakasa dosyalan 30 zar li
ra mukabilinde çocuk esirgeme kurumu muhasebesinden 
verilmektedir. ( 141 1) 
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, istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No Semti t'e mahallet;i Sokağı Emliık No. Oin l vem.. Hisseye göre 

mtıhammen K. 

1648 Yedikule Fatih Iapitalya E. 34ı 7777 metro bostanın 
Sultan Mehmet Y. 5 1/ 2 His. 1200 K.zarf 

1943 Burgazada E. Yeni E. 8 189,50 metro ana 200 A. ar· .... 
Y. Sarnıç ve yeni Y. 4-7 tırma 

1992 Kuzguncuk E. Yahudi mektebi E. ve 69 metro areanm 
Y. Ayhan ve Y. 1 98/ 120 Hi8. 100 .. 
yeni gül 

2045 Edime kapı Kalost kalfa E. ve 46 metro arsa 276 •• 
Hacı Muhittin Y. 6 

365.'l Yeni köy Kasap E.18 Ahşap hanenin 
6818/ 26880 His. 240 " 4093 Eminönü Lüleci E. 11-13-15 Ustilnde odaları olan 

Ahi Çelebi Y. 13-15 kagir dUkk&nm 
72/ 120 his. 1670 K.zarf 

4704 Yeşilköy Şevketiye E. Bulvar E. 38 310 metro arsanın 
Y. G. Avrano! mahallen 14/ 56 HiS. 170 A. ar-

1200 

ihtira i Anı 

ve SaadetU 40 tırma 

7788 Burgaıada. Hristos E. Mezarlık E. 5 - 16 Bahçeli ahşap hane 550 •• 
mevkii Y. Çakılta., Mahallen 2 

7882 Kuzguncuk Konçina ve E. 10 108,50 metro 
Menteş bağı müfrez arsa 110 .. 

Pazarhk suretile eksiltme ilanı 

Nafia V ekiletinden: "Türbo makinesi, bilhassa müte
harrik kürek ayarlı su türbini" ha.k
kmda alınmı§ olan 10 Eyltıl 1934 
.gUnlU ve 1840 sayılı ihtira. beratı bu 
defa mevkii fille konmak üzere aha

ra devrllf erağ veya lcar edileceğin
den talip olanların Gala.tada. tktısat 
hanında, Robert Ferrl'ye mUracaat
leri ilan olunur. 

8060 

8061 

8315 

" 

" 
Kumkapı 

KUrkçUbaşı 

.. E. 10 

•• E . 10 

Mektep 24 

Yalı Cad. E . 147 

59,75 metro 
müfrez arsa 
108,50 metro 
müfrez arsa 
40 metro arsa 

Bahçeli kagir sahil 

60 

110 
60 

" 
.. .. 

ı - İstekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi ya
prlamıyan 22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara 
Jandarma Mektebi arkasına yaprlacak olan müstakil jan 1 

darına taburu yiyecek ve yem anhan, hayvan sulama a 
yalağı, mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pazarlık suretile · 

1477 

Kayıp - Sıvas vil!yettnin Koj'Ul
bisar kazasından aldığım nllfus tez

keremi kaybettim. Yenisini çıkarac.-ı.

8271 

8346 

8387 

Heybeliada 
Yalı 

Heybeliada 

Hoybeliada 

ve Heybeli Y. 121 
mektebi 
E. Manastır Cad. E. 28 
Y. !Bmet !nönU mahnllen 

64 
E. Orta E. 19 
Y. Orta Yalı Y.12 

hanenin 6/ 9 His. 

Etrafı yıkılmış du -
varla çevrili eşçarh 
arsanın 68/ 96 His. 
Ahşap hanenin 
13/ 24 His. 

2670 K.zarf 

1100 .. 
330 A. ar-

tırma 

yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. tk 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 

Yukarda evsafı yazılı ~avrlmenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 30/ 9/ 936 tari-ğnndan hUkmU yoktur. E - Keşif cedveli 
F - Proje Eksi köyUnden Demirci oğul- hine te.~ıtıfüf eden CanıRmba gUnU saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimiibadil bonosiladır. İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 15 kuruş bedel 4 

mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabi .. s larından Jbrahim oğlu Mehmet ,_ ___ .. ______________ mm1111:a••---m:ıı:a--!B•ım-•llf 

lirler. 

Ç kk 1 M .. t hkem Mevk·ı Satına ima Kom·ısyonundan. 3 - Eksiltme 29-9-936 Salı günü saat 16 da Nafia ana a e US 8 " • Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde 
1 _Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf kimyageri gelmiş ise nümuneler tümen kimyagerine ve- yapılacaktır. 

ile ( 136,000) kilo un satın alınacaktır. rilecektir. ~ ~L:~iltmeye girebilmek için isteklilerin 1722 lira 
) k ( 19720) muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alm-2 - Unun beher kilosuna (14,50 uruştan Vasıflar hikemi evsafı: 

mış yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 
lira biçilmiştir. 11 - Unlar ticarette kullanılan ve yerli malı olan un- 5 _ Teklif zarfları yukarıda 3 üncü maddede yazı1ı 

3 - İhalesi 7 / 10/1936 tarih çarşamba günü .saat lar<lan olacaktır. Rengı· beyaz hafif sarımtırak olacaktır. · · 
k . 1 k saatten bir saat evveline kadar eksiltme komısyonu reıs-( 16,30) da Çanakkale Müstahkem mev 1 a ım omısyo- Unda kurt böcek yuvalan olmıyacaktır. Kokusu kerahat 

liğine makbuz mukabilinde verilecektir. nunda yapılacaktır. ten acılıktan ari bulunacaktır. Un bir yere döküldüğü za- ) ( 67) 
4 - İstekliler ihal~den bir saat evvel tem~.na~. akçaları man topaklanmış külçe halinde bulunmıyacaktu.·. - ( 891 12 \ 

olan ( 14 79) lirayı ve ıhale kanununun 2. 3. uncu madde- ·- 12 - Un temiz ır l{ağıt üzerinde konul~u~p··-y~a--y=ı~ld~~ir-k ...... --"-'!iT } • • • t• 
lerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat et- ~dn sonra diğer bir temiz kağıt yayılmış olan unun üzeri- e sız ma ınıs 1 aranıyor 1 
meleri ilan olunur. (1407) ne konup iki elin iç tarafile ve fazla tazyik yapmaksızın b k 

Şartlar: hafifçe sıvanacak ve üstteki kağıt kaldırıldığı. zaman Eskişehf r Tayyare Fa ri ası 
ı - Unlar aşağıda yazılı miktarlarda (Gelibolu) gar.. unun sathında siyah siyah noktacıklar yalnız nebahata k •• ı ·· v •• d 

nizonundaki (Piyade alayr} kilerine teslim edilecektir. ai .. olacaktır. Bu suretle kağıt üzerinde yayılan un yirmi Dire tor ugun en : 
Kilo Gelibolu Piyade A. ft dakika halile terkedilecek ve sonra bakıldığı zaman unun Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

Bırinci taksit 
!kinci taksit 
Üçüncü taksit 
Dördüncü taksit 
Beşinci taksit 
Altıncı taksit 
Yedinci taksit 

- 911 T 1936 üzerinde az ve ç.ok ufak kabarcıklar görülmiyecektir. Bu nıakinisti alınacaktır. 
26

,000 ı19;ı.' K:~:;936 hususta perdaf~ız kul~~nılac~~-tır. . ı - Orta mektepten mezun olacak 1 ~:ggg ıg/Şubat/9J7 I 13 - Un agızda çıgnendıgı zaman dışler arasında çı- 2 _Yaşı 35 i geçmiyecek l 
31,000 19/Mart/937 tırtı yapmıyacaktır. 3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin-
26,000 6/Haziran/937 14 - - Yüz kilo undan yüz kırk üç buçuk kilo ekmek den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde ihtisası 
13,000 6/ Ağust?.s/931 elde edilecektir. Ekmek tecrübeleri bitaraf fırında müte- bulunacak. 
'13,000 6/Eylul/937 ahhit veya vekilinin huzurunda yapılacaktır. Ekmek do- 4 - En az iki sene bil'fiil telsiz makinistliği 

136,000 
2 - Mukavele müddeti esnasında ve tümen mıntakası 

dahilinde bir garnizon değişikliği olursa yukarıda yazılı 
taksitler birliğin yeni gittiği garnizona müteahhit tara -
f ından götürülüp teslinı edilecektir. 

3 - Birliğin kilerine kadar nakliye masrafları rüsum
lar ve sair vergiler müteahhide ait olacaktır. 

4 - Unlar safi miktar üzerinden alınacak ve çuvallar 
boşaldıkça müteahhide geri verilecektir. 

5 - Ret edilen unların yerine yeniden ve ikinci defa 
olarak getirilen diğer unlar muayeneye tabi tutulac~k -
tır. Ayni malı ikinci kimyahanede malın muayenesınde 
müteahhit israr ederse reddedilen unda yeniden nümu -
ne alınarak muayene için başka bir kimyahaneye gönde
rilecektir. Tekmil muayenelere ait yol masrafları müte -
ahhide ait olacaktır. 

6 - Muayene ve itirazlardan dolayı unların gününde 
alınmasından kilerde günlük ihtiyacı temin edecek un kal 
mazsa un kabul edilinceye kadar geçen günlere ait un ih
tiyaçları müteahhit namına ayni evsaf ta olmak üzere 
piyasadan alınır ve sarfedilir. Fakat sarfedilen bu mik -
tar müteahhidin vereceği un taksit miktarından mahsup 
edilir. 

7 - Birinci taksit un satın alma komisyonunun ilan 
ve muamelelerinden dolayı mukavele imza tarihinden ev
vel tesadüf ederse bu taksit ikinci taksitle beraber alınır. 

8 - Unların hikemi muayenesini ve ekmek tecrübele
rini garnizon muayene heyeti nümunelerini kimyahane -
ye gönderilmeden evvel yapacaktır. 

9 - Garnizon muayene heyeti hikemi muayenede mu 
vafık görülmiycn ve yüz kilo unda yüz kırk üç buçuk 
kilo ekmek çıkmayan unlan ret edecektir. 

1 O -- Garnizon muayene heyeti hikemi muayenede 
unları evsafına muvafık bulursa ve ekmek randımanı tec
riibesi iyi netice verirse taksit unu usuli veçhile nümune
leri müteahhit tarafından veya bıraktığı vekilinin ya -
ntnda alarak askeri kimyahaneye gönderecektir. Tümen 

nıunları kabarık olacak fena kokulu olmıyacaktır. Ek - o1acak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 
meğin kabuğunun rengi sarıya mail esmer olacaktır. Ek- 5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
meğin ne yüzünde ve ne de içinde kara kepek, çöp ve sa- 6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
man a~arı bulunmıyacaktır. Ekmek tabii bir halde ola - 7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile-
cak kuvvetlice basrldığı zaman yine eski vaziyetini tama- cek. -
mile alacaktır. Dişler arasında çatırdı yapmıyacaktır. İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarından birini bi .. 
Yendikten sonra boğazda acılık ve ağızda ekşilik ve küflü len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. İmti" 
lük göstermiyecektir. han günü ayrıca ilan olunacaktır. Taliplerin yazı ile Es-

15 - Unların çuvalları üzerinde ait olduğu fabrikanın kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 
işaret ve alameti bulunacak ve fabrikada iken çuvalla - ( 1426) 
ra vurulan kurşunlar ve mühürleri ve çuval ipleri yekpare 
bir halde ve fabrikada mühürlendiği ve bağlandığı vazi
yette görülecektir. 

Kimyevi evsafı: 

16 - Yerli buğday unu olacaktır. Tüfeylat yuvaların
dan tamamile ari bulunacaktır. 

17 - Altı numaralı elekten (Elek santimetro murab
barnda dokuz yüz delik olan ipek elektir.) geçirildikten 
sonra un bakiyesi yüz gramdan yirmi beş santi gramı 
geçmiyecektir. 

18 - Gloteni tabii alastikiyette olacaktır. Gloten ratıp 
halinde yüz gramda otuz üç grama kadar kabul edilecek
tir. Yüz gramda otuz üç gramdan aş4ğı olursa unlar ka
bul edilmez. 

19 - Serbest hamızıyeti hamızı kibrit hesabile yüz 
gramda beş santi gramı geçmiyecektir. 

20 - Rütubeti yüz gramda on iki gramı geçmiyecek
tir. Yüz gramda on iki gramdan fazla olursa unlar ret 
edilecektir. 

21 - Sair hububat unlannın hiçbirile kanşık olmıya
caktır. 

22 - Erimiyen külü yüz gramda yirmi santigramı 
geçmiyece ktir. 

2 3 - Hamızı klormada erimiyen maddeleri yüz gram 
da kırk santigramı geçmiyecektir. 

24 - Unun külü gramda seksen santigramı geçmiye
cektir. ( 1407) 

Eksiltme ilam 

Denizyolları işletmesi 
Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş. 
Tophane Rıhtımı "Ford Fabrikası önündekı kısım,, 

inşaat ve tamiratı. 
2 - Muhammen keşif bedeli "5920,, liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele ·Projesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif hülasası 
E- Proje 
İstekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denizyollaı1 

İşletmesi Direktörlüğü veznesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 6 Teşrinievvel 936 Çarşamba günü ss: 

at 15 te Tophanede Denizyolları işletmesi direktörlük b• 
nasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için "444,, liralık muval<' 

kat teminat vermesi ve evrak ve projeleri imzalaması ~ 
bu gibi inşaat yaptığına dair vesaik vermesi lazımdır. 

7 - Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saattef1 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz rrııl' 
kabilinde verilecektir. Postada vaki olacak gecikmeJef 
nazarı itibare alınmaz. ( 1402) 
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)kullar GünEŞi ...... 
Şemsülmekltip 

Yutık - Orta kısımlara hergiln yat:Jlr, yatıBIZ im , erkek talebe 
Yaztlk kısımda ecnebi lisanı vardır. Beşiktaş: Yılc • Tel: 4.2282 

8irfa 
g~ 
g(;. 

it. 

1652 

1152 

Nifantatmda • Tramvay ve Şakayik caddesinde 

1 Yatı 1 Şişli Terakki Lisesi 1Gündüz 1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE tÇtN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TE$· 
KILATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGtLtZCE kurslanna dokuz ya,m. 
.. b,, itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 1 O • 17 arasında açıktır. Kayrt tS· 

- terine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 1~1 

,... Nişantaşında • 

I ş IK Eskı LLFeyziye,, L i SES l 
Memleketim.zin en eski hususi lisesidir 

Ana Dk Orta. ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gUn mllracaat edilebilir. 
' ' tstiyenlere mekten tarifnamesi J{Öndcrllir Tele fon: 44039 

, 

Eski FEYZiATi 

Yatıaız 
~reğli Kömür Havzası Sa,hk ıcumraıvestyabo1ara1raabtt B v • • 

ve tabtı renk verir. Ter ve yıkan· Yat.il o g a z 1 ç 1 
. eşki!Atı Başkanlığından: :::::..~~·!""bo= Kızlar ve er•ekler ·~•n ayrı bllıUklerde: Ana, ilk Orta ve Lise eınıftarı 

1 - Havza sağlık teşkilatının ilaç ihtiytCl "4999,, CNGILIZ KANZUB IOC2ANESJ Kayıtlar başlamıştır. Kayıt ve tafsilat için hergUn mektebe ve yalnız tafsilat almak için :enipostane ar-
"98., kuru~ muhammen bedel üzenn· den 14 • 9 _ 936 ı.tanbuJ kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gön-

,, Beyoğlu . derilir. 

'hinden 30 - 9 -936 tarihine kadar 15 elin ınüddetle !!~~~~~!!~~~!! Arnavudköy, tramvay caddeal Çlfteaaraylar. Telefon: 38.210 

eksiltm ... ye konulmuştur. , ihtira lllnı .. __ ..iiiıiiiiiiiiiilllm•--------------------11'111~86=-2 - lsteklilerin ilaç listelerini ve a!!ı..+..aınelerini 1s-
~ .... ''Kahve tanelerinde mevcut muzır ----------------------------------

bulda 4 üncü vakıf hanında 3 üncü katta İktisat Ve- maddelerin bilhassa klorojen hanım- ,. s T •ı K L A L L ı• S ES ı• 
eti Maden Memurluğuna, Zonguldakta Stilık teş- ~ izaleel lçlD UBul" hakkında alm- fi'.!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! 
tı başkanlığına müracaat ederek almaları llzımdır. mış ola.n 27 Haziran ıea. gl\nlU ve •• ı •• v •• d 

1807 saydı ihtira beratı bu defa mev- [ i . ,e ~ t ) r u g un en: 3 - Eksiltme 30 - 9 - 936 çarşamba &iinü Zongul - kii fiile konmak tızere ahara devrll· 
· 1 _ Ilk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına d~vam olunmaktadır. ta Yayla hastanesinde yapılacaktır • ferat veya icar edllecejiııden talip 

2 
_ Kayıt için bergiln saat ıo dan 16 ya kad&r okula müracaat edilebilir. 

4 - Eksiltme (Açık arttırma) usuliyle yapılacaktır. ~=-~~~~'::~ 3 _Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile aynlan talebenin yerine ez miktarda yeni talebe alı-
.. S - Muvakkat teminat (375) liradır. (1231) nacağmdan okula girmek istiyenlerin bir an evvel mUracaatlan t&vldye olunur. 

1523 hmur. t•?& 4 _ lstiyenlere kayıt şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şebzadebqt, Polis karakolu arka<Jmda, Telefon: 22:s34 

C!.ziantep Şehri· içme suyu tesi -·0 r·. ~~~~ı~AMt 16H 

sat ve inşaat eksiltmesi ::ı:=!!: a=k= saraçhanebaşı_ Hayr·ıye Lı·sesı· Gündüz --.. 
Horhor caddesı Yatı 

ANA - iLK - ORTA - LiSE - TAM DEVRE d 
tifo baplandır. Hiç rahatsızlık 

hiliye Veki!etin en:l ... verm-ez-: H;;k:;::.bntr.Kutusu 

1307 
Gantep şehrine 12,5 kilometro mesafeden su isalesi 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet Userine ilk sını_na~ it~baren ya~cı 4ll 
tedrisatını yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızl~r kısmı a~ı bır daı:eded~~· Mek~bı~ ~uSUlf 
otobiial-U. nchar:I talebe her gün evlerinden aldırılır. lstıyenlere tanfname gonderılır. Kayıt ıçın her \•e ~r dahilindeki şebeke için icabeden malzemelerin te

arıve boru ferşiyatmm icrası ile 1'ml' rniitetern imali
bn oılması ve şehir dahilinde iki depo inşası, su saat
leri ·diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksilt-

1 ıtıey,onulmuştur. 
1- İşin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2- İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

f\n i'buçuk lira mukabilinde dahiliye veklleti belediye
ler İir heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 24 tık Teşrin 1936 tarihine rasthyan 
Cur:rtesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka
leti nasında toplanacak belediyeler imir heyetince ya-

• l>ılaktır. 
L Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 

)az tenıinat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komis-
)oıeisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddeleriııe 
ltl'gı 13745 lira 28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, .. 
" C_ Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

tirrrve bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
" D_ Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesika

lı, 

" 5 - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar mak 
~Uz ıukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta 
•le &ıderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü ol
ll'ıaFve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
llıaEIAzımdır. 

q iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin beledi
)ele imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(773) (1090) 1404 

)Uksek Mektepler Ahm Satım 
kcmisyonundan: 
" l- Adana, Diyarbekir,, Konya, Erzurum, Trabzon 
~ t tdirne illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San' at o
~ \tl, için satın alınacak olan 6 kesme ayna, 14 endam 
~'Ar aynası, 6 paravana baş aynası, 24 küçük duvar ay-

', 1 O paravna endam aynası, 6 kapı levhası ile muhtelif 
~chtnda manken kapalı zarf usulile eksiltmeye konul -

ı
tur. 

1 -- İhale 24 Eylül 936 Perşembe günü akfanu saat 
~f a lstanbulda Cümhuriyet matbaası k8flıamdald yi1k 
'-- mektepler muhasiplik binasında toplanacak olan alım 
~m komisyonu tarafından yapılacaktır. 

~ ~,B -Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 
r l-adır. 

\ 
4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen saatten bir 

L at evvel komisyona verilmiş olacaktır. 
5 - Nevilerini; vasıflarını. kabul, tesellüm ve tediye 
rtlarmı anlamak için Beyoğlu Akpm Ku San'at okul 
vesine müracaat edilmP.si ( 111 7) 

CiLDiNiZi 
gün aaat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - T e 1 e f o n: 2 O 5 3 O 

Tehlikeden koruyunuz 
Herhangi bir kremin ona _, .. ADEMi ftKTDDAR~ 
lüzumu olan gıdayı verece

ğini zaımedl,orunn bu teo

rübe a1ze pek pahalıya mal 

olabilecefinl derhatlr edi

niz. Hiçbir krem ıtze Krem 

Pertev kadar aadık kalamaz. 

ve· BELGEVŞEKLIGittE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Muğ'a Şehir içme Suyu tesisat 

ve inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden: 
Muğla şehrine 783 metro mesafeden su isalesi ve şehir 

dahilindeki şebeke için icabeden malzemenin tedariki ve 
boru ferşiyatınm icrası ile sair buna müteferri imalatın 
yapılması ve iki depo inşası, su saatleri ve diğer alit ve 
edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

·1 - İşin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 
2 - İstekHler bu işe ait 1aftJUUI1e, proje .ve sair evrakı 

üç lira mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar he 
yeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 Birinciteşrin 936 tarihine rastlıyan 
Cumartesi günü saat on birde Ankarada Dahiliye Veka
leti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni &ün saat ona kadar komis
yon reisli~ine teslim etmiş olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun H5 ve 17 inci maddelerine 
uygun 4249 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalaı 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

cifmeyc bir mani bulunmacbtına dair imP1ı bir mektup. 
D - Nafıa Vekiletinden tasdikli fenni ehliyet veaikası 
Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliline verilecektir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektuplannm iadeli taahhütlü olma
sı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunma
sı lazımdır. Bu iı hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etme -
leri. (774) ( 1089) 

1'03 

Her eczanede arayınız. 
1309 

Kullanacaimız fener ve pillerin en iyisi 

DAIMONdır. 
Bunlar. görmek 18teraenlz 

iZMIR SERGiSiNDE 

83 - 92 nu 
maralı pa
viyona mü 
racaat e • 
diniz, biz
zat görü -
nüz. 

POKER TIAAŞ Bl~ACI iLE 
DAiMON FENER VE PiLLERi de 

Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 
ÇAT AL'lannı da daima tercih ediniz. 

128' 

Gümrük muhafaza Genel komu
tanlığı lstanbul Satınalma Komis
yonundan: 

Giimrük Muhafaza örgütü için 150 tane dürbilnlln 
25-9-1936 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 7500 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler 562 lira 50 kuruşluk ilk teminatları vt 

kanuni belgelerile birlikte teklif mektuplarını saat 14 te 
komisyona vermeleri. ( 1130) 1429 

Sahibi: Ahmet Emht YALMAN-Umumi Neertyab idare Eden: 8. IAUM 
Guetecilik ve Neeriyat l'llrk Llmltet Sirketı-Butlctm wır TAN m•thu .. 
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f 7..ı,DR : Artiir \1 etter Tlraret Evi. ,. J\.O:SYA EREGLI : Mustafa Erkek. Yağcılar TeclmgesL istikbal Şirketi. 
ADANA : Ş. Rıza Jşç.-n, Yeni .Mağaza. , 
SAMSU • : C. Celil OzJU - S. Kemal eı.en, Uik KAYSERi : lsmail n Oğullan Cıngdb. KONYA 

ANTEP 

: Ahmet Mtlcip Dölen. ES~ElllR : Ha.4Jan Alanya. 

Mağazası. • \IERSIN : Jorj Satel . : Nacl \·e H. Ahmet Dai Karda.,lar. Dll.ARBF..JilR : Celil Ayyıldız, Ayyıldız Pazan. 

SAHiBiNiN SES i Beyoğlu lstik!al Caddes•, 302 

1 . ' . - . ,. ' 

• __ ........ . . _, ~Jf· , r-~ . · ._ .... KIŞ YAKLAŞIYORI~ ...................................... 
ANKARA ELiŞLERi SERGiSiNPe: 

Pek Yakında SAHiBiNiN 
SESiNDE çıkacak plaklar 

Büyük Elbise Mağazasından 10.000· Lira Mükafat 
Bütun elbise ihtiyacınızı en ucuz fintlarla alabilirsiniz. 

Pardesü ler Ingiliz biçimi 13 '12 liradan itibaren DA G 1T1 LACA K T ı R 
Şark BülbUIU Diyarbekirli Celal AX 1925 - Olga Sançef 

\x 9 O 
Ağlama yar ağlama Gitara Goçaf - Tongo Arjanten 

1 2 Dağ ayrı DUman ayrı Mimosa 

AX 1921 - Seyyan 
Yıllar - Tango 
"{imse sevgimi bilmez 

AX 1923 - Mualla 
:iovardayız biz - Zeybek 
Çal çal - Kasap 

AX 1924 - Müzeyyen 
:Jludağ 

Omrüm neşesi 

AX 1926 - Hamiyet 
Dağlan hep kar aldı 
Karşıda kara yonca 

AX 1927 - Küçük Nezihe 
Kara kız 
Kırıta kırıta 

AX 4017 
Marinella - Rumba 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 

Pardesürer E;::::~:ize 17 'h 
,, ,, 

Muşambalarer renkte 11 112 ,, 
" 

Kostümler Her renkte 15 112 " ,, 
/ 

11 112 Kadın Manto~arı " " 

Çocuk Muşambaları 5 Vı " 
,, 

Kadın Muşambaları 10 'lı " 
,, 

YALNIZ GALATADA 

EKSELSYOR 
Umum ldareıi iliınlan :._ ____ Mağazasında satılmaktadır ____ .. 

--~---------------~---------------· Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i 
portlant çimentosu 1-10-1936 Perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
sa tm alınacaktır. 

Erenköy Kız Lf sesJ 
D rektörlüğünden 
Yatılı ta~ .. beden Eylülün yirmi altıncı gününe 

müracaat etmemiş olanların yerlerine yeni yatılı 
alınacağı ilan olunur. ( 1356) 

Bu işe girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, res
mi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 No: lu nushasmda inti 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis- .. -FENNi SUNNETÇI -~ 1003 8e.Desinde lstanbul Kız LiCk 
liğine vermeleri lazımdır. EM.iN Fi.DAN sinden aldığım tasdiknamemi kay 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez- bettim. Yenisini çıkaracağımdan 
nelerinde satılmaktadır. ( 1291) Beşiktaş Erip apartımanı hükmü yoktur. 

1567 
Telefon: Kabine 44395, ve 40621 875 Hikmet Osman 

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

Ev•erinde ~a·ışan Bayanrr 
8 u t u s attan i s t ıf a d e e d i n ıı 1 

Küçük sa.n'atlar arasında bilhassa aile sanayiini tc!~~ 
için Ankara.da 2!1 Birinciteşrin 1936 da açılacak serJid" 
bayanlanr.ı:zın evlerinde vUcude getirdikleri: 

DAnTEL • OYA - BRODORI EL TRil<OTd J 
ELBiSE ·ÇAMAŞIR - ŞAPKA ve BEHZEıf'1 

Eserler teşhir o'.unacak ve seçilecek eserlere 2000 - 15 jO • 
1000 liralık müKifatlardan maada 6 tane 250 ve 40 t ,~ 
de 100 liralık mükafat dağıtılacaktır. 

Hemen: 

E1 işleri Serg•si Bürosuna mür~c::tat edin:~\s~ 
............................... ISWl ... b 

Türkofi• - 4 iinrü Va kıl ilan. l•tanbul 
• 

..... 

Ki OPRiN katQ;leri H.ER;ERoE1iıı.vRus 
e.aş. oi .1'orurizHA .a~R ı L RİLE.<:iR İ vf NEZLEYE KAR ı e· ici iLAç rıR 

1 ::!2fı 


