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Almany·ada Ordu 
takviye ediliYor 
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AT ATORKON SELANIKTE 
DO~OU~U EV 

Atina, 19, (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor : 

Selanik belediyesi• Selanikte 
Kamal Atatürk'ün doğduğu evi 
şehir nlmına satın almaya ka
rar vermiştir. Türk, devlet rei
sinin doğduğu ev tarihi bir bina 
olarak telakki edilmektedir. Seferberlik manzarası var 

Son Nüremberg kongresinde Alman orduau 

Hitlerin hücumu 
Rusyaya karşı 

değfmiş 
Alman tabrikalan gece gündüz 

tank ve tayyare yapıyor ar 
Londra, 19 (TAN - Radyo) - Hitlerin 

Nüremberg'de ıöylediği son nutuklardan 
sonra Almanyada pek yakm bir seferberliğe 
hazırlık olduğuna kuvvetle ihtimal verilen 
ateşli hir faaliyet bqlamıttır. Alman bükU • 
meli, ordunun eksik gördüğü vesait ve mal
zemesini tamamlamak için hararetle çalı, • 
maktadır. Bilhaıaa tayyare ve tank imalatı
na ehemmiyet verdiğini bildiren haberler a
lmmaktadır .Bir taraftan da zabit kadroıu • 
nun ilanaline çalışıldığı ve Nuyonal • Soı • 
yaliıt hücum kıtalanna yeni vazifeler veril • . . . . . . 

• "'• .. "' "li Franıız Bcşvclrılı Leon Blam un, Hıtıcn'! 
dıgı ogrenı yor• natııklarma karşı cevap olarak söylcdıti 

131..ıgilrı 
Beşinci sayfada: 

[Baş muhanirimiz] 
Ahmet Emin Yalmanın Yugoslavya röportajı 

Bas vekil 
lsm6t inönü 

Londradan sonra: 
Pariste M. Blum ile de 

v• gor şecegı •• •• bildirildi 
BAŞKA BiR HABER: 

Şük.rü Kaya Cenevrede kalacak, 
Saffet Ankan Dahiliye Vekili 

olacak, deniliyor 
Dünya hadiselerini malı allerinde takip etmeye ehem

miyet veren "Tan,, haber ve havadis alma hususunda 
zengin bir organizasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu 
ehemmiyetle mütenasip ol arak radyo servislerimizi zen 
ginleştirmiş bulunuyoruz. Dün gece radyo servisleri
mizde çalışan arkadaşlarımız dünya haberlerini alır
ken "Belgrat,, radyosunu da dinlediler ve bizi alaka
dar eden haberler zaptettiler. Başvekil İsmet İnönünün 
ınüstakbel Londra seyahatine dair olan bir radyo ha
beri de bu arada tesbit edildi. Belgrat radyosunun ver
diği o haberi yazalmı: Paris, 19 (Radyo - TAN) - AI· ~~~·a1~~;;~rra·r~c~!r~ıa~e!:n:ıi:ı:~;;r;~ 

_ manyada son günlerde bolşeviklik -----------------------------, 

ı A • 1 • B • ~ b aleyhinde vuku bulan şiddetli hü • spanya ası.erı 11 aoyu ::ı::a:~!11:~~~~:: 
• ticele doğurması bekleniyordu. Ha 

Memlekette fırtın.a 
Belgrat, 19 (Radyo • 

TAN) - Türkiye Başve
kili ismet İnönü önümüz -
deki Biıinc:iteırin ayı için • 

~~~~~~~~~ . .......~ ~p.... ~- !.'._,.._....,_de l...cwliva aittlllten w 
orada bataracafr itleri ta
ınamladıktan sonra Pariae 
uğrayacak ve orada Franaa 
Baıvekili M. Blum ve Ha -
riciye Bakam Delbos ile 
görüşecektir. 

1000 ölü, 33 idam! 
A 

Asi!er Madrit üzerine çok kanlı 
bir hücum hazırlamış'ar 

bir detı.iklik bulunmadığını, bill • 
1d8 Almanyada söylenen IOn nu -
tuklarm Almanyanm dahili 1'}eri i
çin söylenmiş teli.kki edildiğini an
latmaktadır. 

[Arkası 3 üncüde] 

KARADENIZDE 
Vapurlar limanlara giremiyor, 
İnebolu ve Erzurumda kar yağdı 

Londra, 19 (Radyo - TAN) - İspanya sivil muha- inebolu, 19 (Taa muhabirin-, 
rebesi hakkında alınan en son haberlere göre, harp yeni den) - Dün akpmdanberi bu ha- ... , - A- T--L--E- T- -i-Z--M--
bir şiddet safhasına girmiş bulunuyor. A$i generaller - valide~ şiddetli bir fıl'tma başla 
den Mola, Bilbao şehrine teslim olmak için 48 saat müh- eh, sabaha kadar ve bugün de bütün 
let vermiştir. Teslim olmazlarsa şehri yakıp yıkacaktır. hızlyle devam etU. Fırtına şu da-

Hükumet ise, Madridin emniyet yolu üzerindeki Alka _ · ldkada tesirini kaybetmemiştir. Hn-
h bir yafmar yağıyor .şelıJr cJvann 

zann sağlam kalan kısımlarını petrol ve benzin dökmek dakl yWmek yerlere kışm ilk kan 
suretile helik edecek, bu suretle asileri sıkıştırmış ola - cm.UL ırartma )11zöadm vapurlar 
caktır. Hükumete mensup bataryalar şu dakikada Al - llmaaa ağranuyortar. 
kazan şiddetle bombarcliman ediyorlar. Alkazar hüku - _Ege 'e İzmir .apudan buraya 
metin eline geçmek üzered~r. Alkazardaki mahsur asile- Utranu4 lmkinmı bulamaclıldan i-

ri kurtarmak için asilerin yapmakta oldukları muanni - ~ ytlkMık dal~r arumda yolla-
rma devam ettiler • dane taarruzlar neticesiz kalrmya mahkum bulunuyor. 

MEMI-EKE'rtE KIŞ 
Diğer taraftan hilkfunet kuvvet - Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 
~· Asilerin elinde~ Sevil ile •: zı dev~e~er yeni İspanyanın asi hU- Milletler cemfyetfnde1ri ll'rt.İMG mw· Meteoroloji Enstitüsünden bu~ 
ailerın esas merkezlen arasındaki kflmetinı tanımakta gecikmiyecekler rahha.a. heyeti reislerinden ulri Btl§- aldığım pıaldmata göre memleketın 
muvasalayı kestikleri ileri sürülü - ve bu yüzden de birtakım karJŞik ih-ıuekil veHariciye Nazırı M.PoUlorakur buı yerlerinde kıt başlamış ve kar 
J'()r. Fakat asilerin de Madrit civa- tiliflar çıkacaktır. ~. İlk kar dUn Erzurumda 
rmda muvaffakıyet kazandıklan ve yağnuştır. Toprak üstünde .bir san-

Madrite biraz daha Yaklqtıklan ıw•fACı··Al.ARı •sPANYAS::-:-ıl timetre kalınlığında kar vardır. jıSyleniyor. i: 1 1 Son 24 saat zarfında Bursa taraf-
Sreira .Morenaya sığmımş olan larile Sinobun şarkında kalan Kara 

hUkilınet kuvvetlerinin i.siler tara - deniz mmtakası doğu Anadoluau ve 
fındaıı mağlflp edildikleri ve bunla- orta Anadolunun Sıvas. Çonıın, To-
nn 1000 ölil ve esir bıraktıklan ha- kat taranan ve Ege mmtakası ya -
ber veriliyor. ğışlı geçmtftir. Yağıf metre murab-

Asilerln merkezi olan Burgoedan bama Rizede 35, Sinopta 20. Sa!ll -
relen haberlere göre, '81 kuvvetler sunda 18, Orduda 12, Giresunda 9, 
kadrlte k&r'fl nihai bir taarruz yap- Bayburtta 8, Kastamonu. Tokat ve 
Jbak için bütün hazırlıldarmı ikmal Erzurumda 6 kilogramdır. Hava sı-
etmi.ş bulunuyorlar • caldığı düne nazaran bugün Ana -

Malagada vaziyetin gittikçe vaha- dolu ve Karadeniz mmt&.kalarmda 2 
lrıet kesbettiği, burada halkm biribi- derece dilşmUt. diğer mmtakabırda 
liııe girdiği anlaşılıyor • İ8e bir ili. 4 derece ytlkselmiştir. Bu 

Madritte yeni bir suikasön keşfo- gUn en fazla soğukluk Er.zuruında 
hınduğundan ve tevkif at yapddığın- sıfırın altmda J:>ir derece, en fazla 
dan bahsolunuyor. sıcaklık ta Antalyada sıfırın üstün-

HUk\lmet mahkemem Almirada o- de 30 derece idi. 
tu,. Uç kişiyi idama mahkflm etmiş- ---------

tb-Madrft hu~met1nın vaıensJyaya Avereçenko 
llakletmesl ihtimalf tahakkuk eder - du··n o·· 1 Ju·· 
le ortaya beynelmilel bir mesele c;ı • LUi 
lr&caktır. Çllnldl uiler Madride geç 
~ sonra vaziyete blkim olduk - lspanyada faşızmin karllklediği isyan, yü,iıhıcl asır beferiye~ln fl,hft 
-."1111 eöyllyerek lıılllletler Cemiyeti- olduğu facialarm en mUtlıifini y&f&byor. Asilerin inaafmz saldınfla.n, 

IDUrabhaa gönderecekler, belki ba şuresimde g6rdt1ğfuıtiz tüyler ürpertici mamaraJ8n meydana koJ'9Pl". 

Gene "Belgrad,, raih•osu dtin ~ 

mflllllekettmld afi.kadar eden bir 

haber daha verdi. Dahlllye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri Şökrü Kaya • 
nm Milletler Cemlyetl 'J.'iirkiye da • 

imi mUrahhaslığma tayin ediJeoeji 
hakkındaki o haberi de yaayormı: 

Belgrat. (Radyo - Tan) - Anka· 

1 radan gelen haberlere göre yakında 
il Dahiliye Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri ŞUkrU Kaya TUrkiyenin 
Milletler Cemiyeti nezdinde daimi 
murahhaslığma tayin olunacaktır. 

Bu suretle kabinede kendisinden bo' 
kalan Dahiliye Veklletine de bugün
kii Kültür Bak.anı Saffet Ankanm 
getirilmesi k u v v e t l e muhtemel 
bulunmaktadır. Bu takdirde Sa~t 
Ankan ayni zamanda C. H. Partai 
Genel Sekreterliğini de deruhde ede
cektir. 

lstanbulda 
müruru ubur 
niçin bozuktur 

Belediye iki aUndenberi otomo
bil kazalarına mlni olmak için 
halkı yollarda sağdan yürütmeye 
çalıfıyor. 

Bizde yollarda yUrUme, nakil va 
sıtalarının seyrüseferi niçin bo • 
zuktur? Kazalar neden olur? Bun 
ların önüne nasıl ıeçilebilir? 
TAN için bu mesele ile yakından 
meflUI olan V. Blrson'un bu hu -
susta.ki tetkiklerine ait yazaları 

bu,Unden itibaren UçUncii sayfa
mızda çıkacaktsr. BUtOn tehir hal· 
kını yakından allkadar eden bu 
mesele hakkındaicl yazılan takip 
etmenizi tavsiye ederiz. Bu netrl· 
yat belki de lttanbulda mOruru 
ubur meselesinin k6k0nclen halli· 
ne hizmet edecektir. 
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Ankara mektubu 

Sinemalar bir kültür 
Siyaset alem) 

müessesesi oluyor Terkos suyunu 
. . . . menba suyu diye 

Deniz nizamatına 
aykırı hareketler 

Bir otomobil 
ağaca çarparak 

parçalandı 

Fransa - Rusya paktı 
Almanyanın siyasi taarruzu: 

Bir kaç gUndenberl Fransa - Sov. 
yet Rusya paktının feshedileceğine 
dair şayialar dolafıyor • 

Yenı kanun. proıesıne çok esaslı satan bir şebeke " 
Deniz ticaret müdürlüğü 

Bu paktın son gUıılerde §lddetli ta. 
~ UTUZlara uğradığını hepimiz de g(ir. 

miiş bulunuyoruz • hükümler ilave edildi 
A nkara, 17 (Hususi Muhabiri- bir çok memleketlerde bu ig için ku· 

miz yazıyor) - Gümrilk ve rulnıuı hususi enstltUler, bürolar ve 
İnhisarlar, lktısat, Sıhhiye, Adliye, sair müesaeeeler mevcuttur. 
Maarif, Dahiliye ve Maliye Vekalet- Bu maksatla memleketimize soku· 
lcrini ayni zamanda alakadar eden lacak filmlerden azami istifade te • 
memleketin içtimai ve iktısadi kal- min edileceği muhakkaktır. Görenek
kınmnsı savaşında çok ehemmiyetli sizlikten çok zarar görmüş ve gör
bir yer tutan film propagandası me- mekte olan Türk köylüsUnü, Türk şe
selesi, senelcrdenberl düşUnWen ve hirlisinl, Türk, ev kadınını, dünyanın 
nihayet bir kanun projesi halinde ha- ileri memleketlerindeki köy, şehir ve 
zırlanan geniş ve tctkika muhtaç bir ev hayatından bilgi sahibi etmek, bü-
mevzudur. yük ve çok değerli bir igtir. Bu bir ... 

Öğretici ve teknik filmler hakkın· Öğretici ve teknik filmlerin mem-
daki layiha, ileri memleketler tekni- lekete yapacağı ikinci ve pek büyük 
ğini beyaz perde üstünde okutan ve bir iyilik te, içtimai hayatımıza do· 
iktisadi kalkınmada medeniyetin en kunur. Llyihada ehemmiyetle • '~a
modern vasıtalarını, kullanma şekil- rUz ettirilen noktalardan biri de bu
lerile beraber, bütün bir memleket dur. 
halkına öğreten geniş bir propapn- x "'r t" • ı·ı l ·~ 
d 

.d. vg e ıcı ı m er ım grupa 
a~~~ l • cı~rı ıyor 

Yeni bir mücadele ö ğretici ve teknik filmler, umu-

5 enelerdenberi süren tecrübe miyetle iki grupa taksim o-
göstermiştir ki iktısadi aaha· lunmuı bulunmakt:OOır. 

da rasyonel bir ilerleme ancak rasyo- 1) Umumt öğretici filmler, 
nel bir ihracat ile temin edilir. Ru- 2) Teknik öğretici filmler .. 
yonel ihracat ise, teşkilata, etraflı Sinemalarda, esas filmden evvel 
mUsbet bilgiye, ekme, yetigtirme, ıs- gösterilmesi mecburiyeti konacak o
lah etme, toplama, ayırıma, naklet- lan film bu iki gruptan serbestçe in
me, kredi bulma ve piyasalara plan- tlhap olunabilecektir. Fakat hıı.lkın 
lı şekilde sevketme tekniğine istinat daha geni§ bir tabakasını alakadar 
edebilen ihracattır. etmesi itibarile, bir çok memleket!er-

Bu tekniği en kısa zaman içinde de olduğu gibi bizde de, umumi öğ
memlekettc bütün alakadarlar ara- retici filmler tercih olunacaktır. 
sında yaymak mecburiyetini hisse Öbür grup daha dar bir sahada ve 
den hilkumet, bu hususta en ileri git- bir meslek ve san'at müntesiplerini 
miş memleketlerin çalışma usullerini alakada• edeceği cihetle onlar için 
ve kullandıkları tekniği esas olarak ya huaust sinemalar veya hususi ma-
kabul etmeye zaruret duymU1tur. tlneler tahsisi dü§üntilmektedir. 
Propagandanın en kuvvetli vaaı· Öğretici filmler, esas filmle bir-

talarından biri olan filmlerle, yeni likte ve ondan evvel gösterilecektit'; 
bir mUcadeleye girl§ilmektedir. Mll- ve en az, 8, en çok 12 dakika sUrecek 
cadele edilecek eaha fena görenekler, tir. 
alakasızlıklar, usulde iptidailik ve Bedava film gö.t•rilecek 
bilgisizliktir. F akat bu milkellefiyetin yalnız 

En mükemmel uaul öfretici sinemacılara yilklenmesi, si-
lilmlerJir nemalara rağbeti kıracak tekilde ol-

·,(eri kültUrlil memleketlerde bu mıyacaktır. Aynca devlet te güınrUk 
gayeleri temin için sureti süz olarak memlekete sokacağı bazı 

mahsusada. müracaat edilen vasıta filmleri kendi cihazlarile veya .ıuıu -
öğretici filmlerdir. Mesell lWyada, mi sinemaları kendi hesabına çalıt
bu kabil filmleri ktsy köy alakadar· tırarak halka bedava gösterecektir. 
lara göstermek ve konferanslarla Umumiyet itibarile, hususi mUesse
izah etmek için seyyar mektepler seler tarafından olsun, devlet tara.
kurulmuştur. fmdan olsun memlekete getirilecek 

lngilterede, Kanadada, Avustural- öğretici ve teknik filmler gUmrüksUı 
yada, Almanyada, Belçikada ve daha olarak girecektir. 

Yeni gemiler 
...,-

in giliz firması ile müza
kereler devam ediyor 

Çay ve ot 
Bazı memleketler birbiri
ne kanıhnp ıahyormuş 
Iktıaat VeklleU Standardlsasyon 

şubeal bUyUk blr lhUklrm tahktk:tti· 
le meıgul olmaktadırr. Halkm 11ıh • 
h&We allk&dar olan bu thtlklr, Rbe
de yetleen çaylara birkaç nevi otun 
kanttınlmaaı ıureille yapılmaktadır. 

Bu otlar Rlıede Ayı U.ZUmU denilen 
bir nebatın yapraklarile Anadolunun 
muhtelif yerlerinde bulunan Anadolu 

Yeni ısmarlanacaklar arasında hmir otu denilen nebattır. Bu karııstırma 
körf~i ve Akay ldareleri için de iki· ı iti fehrlmllde yapılmakt&dır. Bazı 
~er vapur vardır. DenIAyollan na • im&llthane aahlplerinln bu otları Js. 
mına üç veya dort vapur ıamarlana• tanbula getirttikleri ve burada ~ay
caktır. Bunların Uç tanesi beş blıı lara mtıhim miktarda kanftırdıklan 

anlqılmqtır. 

' Denizyolları ldaresi için Alma "\y&.• 

ya aipario edilen 6 vapurd&n sonra 
lngiltereye ısmarlanacak diğerleri i· 
çln de Ankarada mUzakerelere devam 

edllmektedir. lngiliz fabrikaları mu. 
messillerlle lktısat Veklletl araeuı.da 
yapılan temaslar iyi bir vaziyett~11r. 

tona yakın olacaktır. 

Beyoelunda bir çiçek 1ergiıi 
açılacak 

Istanbulun çiçek ve fidan bahçı ~ 
vanlar 1cemiyeti kurulalı henüz bir 

Yapılan tahllllerde kanıtınlan ot· 
ıann sehlrll maddeleri hals ve sıh
hate mumr olduklan anlaıılmıştır. 
Ehemmlyetle tahkikata devam edil -
mektedlr. 

sene olmadığı halde hayli faydalı 13· TUrkkutu kampı 
ler görmeye muvaffak olmuştur. .iu 
cümleden olmak üzere Emlnönil ar· TUrkkuıu tarafından Temm•tzdll 
kasındaki çiçek mezat yeri Beyo~lun- lnönUnde açılan yUklek yelken ucu
da Lüna Parka naklcdilmiı ve bat"ı~'l- şu ve pllnörlıllk kampı bu ay so -
vanlar bundan çok memnun olmu1' • nunda kapanacaktır. Kamptan çok 
ıarclır. iyi neticeler elde edilmlıUr. 937 yılı 

ilkbahannd& yine nuart uçuı ders-
Ancak kab:limaller u.~g bedr1inl !erine bqlanacak ve gelecek Tem

muntazaman vermecliklerınden b;ıh • mu.ada da tekrar InönUnde kamp açı
çrvanlar fiklyet etmelrtedirler. Bu - 1aoUtır 
nun için önUmUzdekl mene y1M Lüna • 
Parkta açılacak olan çigek muat ye- Ymwa komoloeu a,n1110r 
rini cemiyet, blaat idare etme1.1 ka· Şehrimizden ayrılmakta olan Y .ı • 
rar vermi§tlr. nan Bagkonaolosu Tiryandaflloa. dün 

Çiçek Atılınca bahçıvanlar heınetı Belediyede Vali Muhittin 'OıtUndağı 
parasını alacaklardır. Cemiyetin ziyaret ederek kendisine veda etrntı -
merkezi de ya1unda Beyolluna taşı - Ur. 
nacak ve sonbaharda Beyoilunda bU- tu.\yan Başkonsolosu da d\in Bele-
y\ik blr d~ k sergisi aç11aca'ktır. diyede Valiyi ziyaret ctmiet\r. 

Bu işi yapanlar cürmü 
meşhut halinde 
yakalandılar 

Belediye, memba sularına hile ka
r.ıştırıJmamasr için hayli çalıştığı 
halde bugüne kadar bunun tamami
le önüne geçmeğe muvaffak olama
mıştır. 

Damacana ve ~ıi~elere mUhUrler ta
kılması ve etiketler yapı§tınlmasına 
rağmen tehir dahilinde Atılan mem
ba sulannm hemen ekserisi hileli -
dir. 

Belediye bu hileyi kökUnden kal
dırmak için son çare olarak müte -
madiyen bilttln suculardan birer 
miktar numune alıp tahlil ettirmeğe 
karar vermiştir. Bu tahliller netice· 
sinde bozuk çıkan su, hangi sucudan 
almınl§Sa onun hakkında kanuni 
takibat yapılmak'.;adır. 

Bu eekilde yapılan takiplerden 
fiill eemereler elde edilmeğe başla • 
nılmıftır. Nitekim bir hafta e\'vcl 
Beyoğlu cihetindeki suculardan alı

nan ve -Hzerlerlnde Çubuklu, T8.§de
Ien, Kanlıkavak etiketlerini taşıyan 

suların birer çeeme ve Terkos suyu 
halitasından başka bir şey olmadığı 
bu tal).lillerden anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine belediye mUrakip · 
ledle müfettişler işe el koymuşlar, 

perakende su satanlara damacana 
ile bu halis ( !) Çubuklu, Taşdelen 

vesaire sula.nnı Apustol isminde bir 
depocunun verdiğini tesbit etm{a • 
terdir. 

sıkı kontrola başladı 
Bazı deniz vasıtalarının son zanıaıı

larda nizama aykın §ekillerde çalıŞ -
tıkları görüldüğünden bunların sıkı 
bir surette muayenelerine başlan nış
tır. Yapılan kontrollarda birçok va
pur ve motörlcrin kaptansız ve ya
hut da noksan mürettebatla sefer et
tikleri anlaşılmıştır. Bu arada mll -
ruriye vesikası almadan limanlardan 
kalkanlar ve geçenler de görülmüş -
tür. Deniz Ticaret Kanununa aykın 
olan bu vaziyetin kat'i şekilde önüne 
geçecek tedbirler alınmıştır. Bu gibi 
vaziyetleri görülen motör sahipleıin
den ağır cezalar alınacaktır. Senelik 
muayene müddeti geçmiş vasıtalann 
çalışmasına müsaade edllmcmig lk
tısat Vekaleti tarafından alakadarla
ra bildirilmigtir. Son Deniz nizam
namesine uygun şekilde tadilat yap -
tırmıyan mot.örler de seferden me1e
dilecektlr. 

Yeni nizamname dolayısile büyük 
gemilerde iki ve kilçUk vapurlarda da 
birer mu.c;ademe paleti bulunına81 
mecburidir. Bu paletler vapurların 

musademelerde aldıkları yaralara ka 
patılmakta ve kat'iyyen su geçme -
mektedir. Şimdiye kadar bizdeki va
purlarda bu şekilde paletler kullanıl
madığı için bunlar lngiltereden geti
rilecektir. 

Tramvay 
· arabaları 

içindekilerden ikisi 
ağırca yaralandılar 

Evvelki gece saat birde Ayasağıda 
bir otomobil kazası olmu§tur. Hadi
senin tafsilatı §udur: 
Beyoğlunda Moskova pastahane· 

si sahibi Feyzi, hususi otomobiline 
arkadaglarından Fahriyi almış, Ta -
rabyaya gitmiştir. Tarabyadan dö
nüşte sür'atle gitmekte olan oto no
bil, Ayasağada bir afaca çarpmrg ve 
parçalanmıştır. Feyzi ile Fahri bu 
çarpışma sonunda muhtelit yerlerin· 
den yaralanmışlardır. Bu esnada o
radan otomobil ile geçmekte olan ls
viçre Sefarethanesi müsteşarı Emil 
Efromit kazazedeleri otomobiline al
mış ve Şişli Etfal hastanesine gö~Ur· 
müştür. Hadise hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

Cam kırma yüzünden 
Mecidiyeköyünde oturan Nuuhi 

isminde bir çocuk, kurabiyeci Sadığın 
dükkanına ta§ atmış ve camları kır
mıştır. Bunun ilzerine Sadık çocufu 
yakalamış, başına bir yumruk indir· 
migtir. Çocuğun başı elektrik dire -
ğine çarpmış ve ağırca yaralanmıe -
tır. Çocuk hastaneye kaldmlmıı, 

Sadık yakalanmıştır. 

Kestane ağacından düttü 
Akbıyık mahallesinde oturan Veh

bi oğlu 12 yaşında Salih, dUn Ava -
sofyada yabani kestane ağacına ~ık
mı§, kestane toplarken dal kırılmı§, 
yere dUemilgtUr. Çocuk muhtelif yer
lerinden yaralanmış, baygın bir hal
de hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir mUddet Apustolun yazıhane - Tramvay şirketi yeni 
İki yangın batlanrıcı 

siyle deposu araştınlmııt. fakat her· arabalar getirtiyor Diin Zeytinburnunda kahveci En -
rı dense bunu kimse söylememi§ · k h l.stanbul Tramvay Şirketi yeni sis- \'erın a vesinden yangın çıkınış. Ba-
veya haberleri almadığı cihetle me· 
m\.ırlan tenVir edcmcmi~lcrdlr. 

Bu vaziyet karşısında pera'kende
cllere sular tevzi edilirken bu tevzi 
atı yapanın takip edilmesine lüzum 

görUlmüttür. 
Apustolun arabası Bcyoğlunda 

bir bakkala evveli akp.m damaca • 

te t bal 
. kırköy itfaiyesi gelerek yangını s0n-

m ramvay ara ar.ı getırtms..ve ...,.0-u.~u-
b~lamı~tır. . ~u arabalar, tıp~ Us- Bundan başka Arapcamiinde 107 
kildar Şırketının arabaları gibı, hem numaralı evin dördüncü katından da 
birinci hem ikinci mevkileri bir ara- yangın ~ıkmış ve söndUrülmüşlUr. 
da ve son sisteın tertibatı haizdir. 
Fazla olarak bu arabaların kapıla- Beygiri ısıran köpek 
rı ve basamaktan otomatik şekilde Kadıköyünde Bağlarba§ma mil§te-
açı1ıp kapanmaktadır. Fakat kapı · ri götürmekte olan arabacı Alinin 
lar 'Osküdar tramvaylarında oldu&"u beygirini Nurettlnin Buldok köpeği 

nalan getirip bırakmış ,bunun üze- gibi ortada değil, eimdiki lstanbul ısırmıştır. Köpek Kuduz ha!tao ·~sine 
rlne memurlar arabayı takip etmiş • tramvayları gibi iki yanlardadır. götürülmüştür. 

Jıerdirb. GU il dd . Bu yeni tramvaylara arabalar hn- Ceıedin hüviyeti anla,tldı 
Ara acı m §Suyu ca esme , . A . b' reket halınde iken inip bınınek irnlmn Bebekte Galatasaray Deniz Klübü 

sapmış, Gazhane ka.rşısmdakı ır sızdır. ÇUnkU araba hareket eder et- önünde genç blr kadın cesedi görUl
beygir ahı:rma girmiş, fakat araba· mez kapılar kendiliğinden kapanınıı.k- mUş, polise haber verilerek dışarıya 
nm arkasından belediye memurlan ta, basamaklar kalkmakta durunca çıkanlmıştır. Genç kızın Uzerind~ 
da içeriye dalmı§}ar ve orada Apus - kapılar açılmakta ve basamaklar in· mavi bir manto, siyah blft.ı, fesrengi 
tol ile adamlanrun Taşdelen, Çu • mektedir. bir kombinazon, ayağında beyaz bir 
buklu ve saire namiyle muhtelif eti- iskarpin vardır. 

Yeni arabalar şimdikilerden çok u- y 1 tahk"k ta ·· b b' ketler ıa.,ıya.n damacanalara Terkos apı an ı a gore, unun ır 
ve çeşme sularını doldurduklarını zundur. Bu arabaların tecrUh~\exl hafta kadar evvel denize düşerek öl· 
cürmUme,hut halinde tesbit etmiş • lfAplımaktadır. dilğU ve Şişlide Saman soka~md:ı 
lerdir • tütün tüccarı Arifin 20 yaşında Ed-

Aynca ahırda araftirmala.r yaprl· Maarif Vekili ıeldi yan adlı kızı olduğu anlqılmıp. 
mış ve aleti cilrüm olarak muhtelif llaarif Vekili Saffet .Arıkan, dün 
isimler taşıyan bir sürü etiket ile Ankaradan tehrlmlze gelmiı, Hay
mUhUrler bulunmu, ve zabıt tutul- darpaşada lstanbulda bulunan Maa
muştur. rif erkanı tarafından Jırarşılanml§tır. 

Yaralı çocuk öldü 
Fatihte Sinanağa mahallesinde evi

nin penceresinden çe§Dle çuku:ıma 
düşerek yaralanan Uç yqındakl 

Kadri dün ölmUştür. 
Bunun üzerine Apustol ile arabam Vekil, §ehrimizde birkaç gün kalacak, 

yakalanmıe ,ifadeleri alınÜıış ve ke- üniversite ile diğer yilksek mektep
f&lete raptedilerek tahliye edilmiş- terde yapılacak değişiklikler ile mcş· 

lerdir . gul olacaktır. Palamut fiyatlan yüksek 
Her ikisi de suçlannı 1'abul etme- Palamut balığı için hariçten istek· 

Nürembergde toplanan ve Alman-
yanm hem siyasi vahdetini, hem 
askeri satvetlııl gösteren milliyetçi 
sosyalist kongresinin en belliba..5lı 
taarruz hedefi Fransa - Sovyet Rus
ya paktı idi. Almanya dalıa önce, 
Ren nehri üzerindeki gayri askeri 
mıntakayı lşgiı.I ve tahkim için bu 
pakt yüzUnd~.n hissettiği endiselcri 
Deri 11UrmU!JtU. • 

Ntil'embergde yapılan tezahürler 
ise, Almanya.nm So\·yet blrUğhıe kar
ii hukukunu ve bol~vlkllkten nef • 
retlnl en keskin şekilde gösterdl·!i 
l~ln, bu hareket So\•yet - Fran a. 
paktına la.ışı ikinci \'e daha şiddetli 
bir taarruz sayılıyor. 

1 talyanın müzahereti: 
Alm&oyanm bu hattı hareketine 

müzaheret eden bir de\'let, İtalya • 
dır. ltalya devletinin yenl bir Lokar
no hUO'lamak l!;ln toplanması iste
nen Betler konferansı davetine ,·er. 
ClllJ eevap, Fransa - So\•yet paktı .. 
m, Lok&nıo ruhuna mUnafi saydı • 
tını anla.tan inalıJyette idi. Bu ha .. 
kmıd&n Mkl Lokanıoyu ölümden 
sonra yeniden hayata ka\'Uşturmak 
mllmktiıı görülmüyor Yapılacak ye-

ni Lokanıo için zemini hazırlamak, 
ve Avrupa siyasetinde ~öze çarpan 
dejtflkllklerl nazan itibara almak 
icap ettljl ileri sUrUIUyordu. 

İtalya, bu hatn hareketi takip et;. 

melde Sovyet Rusya - Fransa pak. 

tını yıkmak hususunda Almanya. 
ya müzaheret etnıi \'e onun siya • 

setini ku\'Vetlendirmiş oluyordtL 

Acaba bu ~bhUsler Fransa • 
Rusya paktının feshile neticelene • 
bilir mi! --v. . . . 4 ... 

şeyden önoe Fransa ile Rıısyanm. Al· 
manyadan yana emniyet his etme • 
lerl icap eder • · · 

Emniyet buhranı: 
Halbuki ortada bu emniyeti tel • 

kin edecek yeni bir haclise vuku hul· 

mamıştır. Bilakis Ntirembergte söy ... 

lenen sözler gerek Sovyet Rusyaya., 

gerek Fransaya selametin blribirlne 
snnsda tutunmakta olduğunu anlat

mıı ve Od memleket matbuatı bu 

yolda Del}riyat yapmıştır • 

Her lld memleketin aynldıklan 

takdirde ayn ayn taarruza uğraya.
caldann& dair besledikleri kanaat. 

ise, bu aoktal nazarı takviye P.tmek· 

tedlr • 

Bu kanaatin deva.mı mttddetince 

paktın fMhbıl beklemenin yersiz o

lacalf ftlpbe gtittlrmez. Ancak bu 

kanaatm değtştlğlnl ve yerine yeni 
blr Una&tm doğmağa ~ladığmı gös 
teren tenlt mWılm bir taha\'ville se
bep olabUlr. 

Yolma bugUnkti tehlikeli \Uyetiu 
devam etmesini pek tabii görmek i· 

cap eder • 

ômer Rıza DOCRUL mitler, ve sattdcian damacanalarda- İngiliz ıazeteci heyeti ıcliyor ler fazlalaşmıştır. ltalya ve Yuna • 
ki sulann hakild memb& suyu oldu- Ali.kadar mehafilden aldığımız ma nistandan hergün !azla balık çıkıp -------=-=======-
ğunda lsrar etmiflerdir. lfımat& göre, lngiliz matbuat er'ka çıkmadığı sorulmaktadır. Şim iiki ~, .................................. -. .... -. ......... _ ..... -._ ... .. 

Yapılan tahkikatta Apustolun u- nından bir grup yakmda eehrL ı\1.e halde balık az tutuldutundan ve fi· 
mn uma.ndanberl bu iole uğrattığı. gelecektir. Araamda "Taymis., ve yatlar da çifti 18 • 20 kurut glbt yük
gUndliılerl muayyen a.atle.rde böyle ''Deyll Sketç,, gibi tanmmıf gazetele sek derecede olduğundan ihracata im. 
klmaen1n göremfyeceği yeıie!'de da- rln muharrirleri olan bu parti Bırln- kan yoktur. Yalnız balıkçılar bugün
macanalan doldurup arabacı ile her citeırln ortalarında htanbula gele !erde Bofazlardan palamut akını 
tarafa dağıttığı anlaşılmış: bu bas- cek buradan Ankaraya gidecektir. batltyıcağıru ummaktadırlrar. 
kma uğrayan ahıra da bundan tam ' 
bir buçuk ay evvel taemdığı teebit =======================::::::::::::::== 

::;r:~~ -:~:n~ı:::::·.:.: ITA.kVi~IJ~HAVAI 
mı da muntazaman tahlillerine de
vam olunaca.ktır , 

Bir brotür netrediliyor 
Belediye, lstanbulda kırk gUn kırk 

gooe namile tertip edilen Festivallere 
buradan ve hariçten i§tirak edent~rle 
bu eğlenceleri aeyretmek için hariç
ten ve Anadoludan şehrimize gelen -
lerl ve latanbullulardan bu ellr ~,. • 
lerde bulunanlan, bu eflenceler için 
sarfedileu para ile elde edilen var'da
b göateren bir brogiir netretmeye ka
rar vcrm\§Ur. 

20. il. 1936 
PAZAR Bugünkü Hava : KAPALl 

Ra .. t aletlerinin tnbtt ettitine ~tire, J •-------------
bu&iln ban kapalıdır. Yaimıır ~aı da 9 uca &J' Gün: 264 Hmr: 138 
çok muhtemel l>ulwmıaktadır. 

M.mlelıetimisd• amwn! ban 'IUiyetlne lW HICJt.I lW aulıd 
setince: Bucilo kıamu balatla ıeçetektir. 
$lm&ll Anadolada ~ar ?alacakta· R6a· 
drlar f1mal latlkametinden. Şimali Anado. 
lada n..etıi. diler taraflarda "" ltar~d•· 
nlsde u kııvvetll eaecektlr. 

Dünkü hava 
Dlin öileden ıonra bava bulutlu geçmi,. 

tir. Harar-et en çok 20 kaydedilmiştir. Rü· 
tııbet dereceıi % SO dir. Rüsslr :11ldızdao 
eıımlttir. Saat ondan •onra sür'ati saatte 
30 kilometreyi bulmuıtur. 

R~p: S 7 B1lu 
Gtln .. : 545 - otte: 12.0I 
llrindl: 15.SS - Aktam: 11.ll 
Yatsı: 19,45 - Imallr: 4.S 

Geçen aene bugün 
Geçen sene buıUn hava tazyiki 61,7, ha

raret derecesi en çok 24,S, en •• 11.7, ba
har tevettüru 13,16, riltııbet 73 kaydedil· 
miııtir, 

BiRKAÇ 
SA'1 IRLA 

- rakyada muhacir i~lerinl tetkik et
mekte olan Sıhhiye Vekili Refı.k 

Sa)'dam bucünlerde ıehrimize ıele • 
cektir. 

• 
P arti işleri hakkında temaslarda bu4 

lunmak üzere eehrimize 1:elen 
Menin, Kütahya Valileri bu hafta içın· 
de ,.erlerine döneceklerdir. 

* 
ı ktısat Vekaleti le Dairesi, lş Kıı· 

nunu etrafında işçilerle temaslar• 
da bulunmak ilzere dün Izmire (itmııı• 
tir. lzmlrde tetkikatını bitirdikten so:ı• 
ra eehrimize dönecek ve buradan An• 
karaya ıride .. elr neticeyi ııaporla V ek'' 
lete bildirecektir. 

* E mnlyet Umum Müdürü $Ukrii, dllJ' 
Ankaradaa ıclmlı ve Parlr Ott' 

llne lnmiıtlr. 

• E ~ti eonunda memleketine ı'löııt" 
cek olan Amerika sefareti mlJı;t'; 

tan So Amerlkadı bın kimseııiı: ' 
7etim :puvalınnı ıesecektir. Dönü~Cllj 
de t•tkikatmın neticesini Istanbulıl',ıc. 
Klmaeılslet' Yurduna ve müdürü 1C 
ann Zafere bildirecektir. 
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-----------------------------! [ lstanbulda mürur ve ubur 

• Şehirde sağ- sol mese-
Almanya ve italya Fransız Baş esinde göze ça anlar 

1 

vek linin nutkunu beğenmedi 
İtalyan gaze elerine göre: 

M. Leon Blum riyakar ara mah
sus sembo ik jestler yapmış 

Filistinde 
İngiltere 

manyadaOrd 
takviye ediliyor 

[Bap 1 """4e J 

İnebolu faciasının 
son tetkikleri 

lfavum latlhbaratma ~re, Ber • Ankara, 19 (Buaual) - Gtbmllk-
lovyet Mfaretl atqemiliteri Al- ter 111Dum mtldtlrlOjtl plecet ay 
ınannnlarma davet edllmlt ve bafJLdan itibaren ahtl kontenjan 

~llillt• bu davete icabet etmlt tevsiatı muJlerinl ta.cirtai memnun 
47r1ca Almanya ile Sovyet Rua edecek bir tekilde tathik edecektir. 
ll'umdald tlcaret mtlnuebetleri 

vaziyette deftm ediyor. Defterdarlar arasında 
Frt111M78 plince Ankara. 18 (Husul) - Yeni mali 

~ 19 (Radyo • TAN) - Mil- ,e tefkll&tl Jamamma göre, defterdar 
Cemiyeti nesdhıdeJd l'ranm ıar anamda yapılmakta olan ta)'hı 

heyetlnln auamble top • terfi ve nakll1ere alt kararname yllk
da Avrupa sulhUnUn korma· 
an hMeedllcUli aman Al • llek tudlb lktirak etti. 

~Yllııta'lrt 10D hararetli teahllrat 
• .ayllyecetl haber aJnı.. 

• -GueteJer llltlerln _,. DU• KJrteblr, (Bunal muhabirimiz 
etrafında 8lyul tahJll ma • 1UIJOI' >- KJrteblr ftUal llltb&t 
llepıetmekte .... edlJW • S.Jtam bir ay isin alarak t.dN git 

miftir. Ondan ı.taDbaJa ptecııektlr. 

l 

fiEK 
Sağ- Sol 
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TAN l Bizim yaramazlar 1 Gündelik gazete 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalınan 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

06LUM ~ ~U PAKE 
KOMŞUYA 
GöTDR~ENE 

KORKMA' 
KöpEI< Aç l<E..N 
S ALDJRıJ;?.. 

ALO. 1-/At/IM TEYZE SİZİN 
l(O PEGiN KARWI TOK HU1 

çalqmaktır. 

1 Günün meseleleri 1 

Yabancı dil ihtiyacı 
ve bunun yeri 

DllnUn, blJheeıa Gtllbaae ha.ttmm 
neşrinden, ve hatti ~ kanunu eu -
8inbı U&nmdan evvelld hayWmmla 
me\•ld tutanlarm, btlyllk bir ~iun
luğu, Arabi ve Farisi gibi bir lkhıcl 
ve U~Unctt llsaDa vakıf olanlardı. Bu 
Od vuıta, Yakın Şark &lemini i.et
ldl eden olu9lar arumd& dinden eon-
ra bir de Uim ve irfan baJmnmdaa 
blrllk i.mlll lclL Garba y\lneldlkt.en 
"Mtthendlshanel bent,, yl. ''Tıphanel 
imlre,, yl açtıktan, "Harbiye,, yl 
kurduktan ~ MtttD gtidbntb 
Doğu dlllerlnl öğnınerek "yfllll haya-

_____ _,.r 

Yugoslavya 

Röporlajları · 
tın kıymetlerbıl,, almak ve ona OJ· 8"8tlkda ltolya Ue Yugosla1'Yfl aroMnda hudut 
maktan ibaret oldu. ttalyaaea.clan, tetktl eden bir köprii 

· Bled gölünde wiyet hıtu1at1 tne§hur 
Çan 1ııwleai 

[;~evugoslavyada rlyle, ılvrllmlye ı.tladı • 
Blyul ve tabii Ulmlenle ba blllt 

ve görtlt farklan, uprl varblnt 
sJmumı ~ Bmılar lmnetbıbı 
tatbiki, Avrupa ile ............... ~ 
ğaltta. Turizm 

Dereee, dereee evvel& t1eaı1 ve 
idari, eoma medeai hayat clellttt. 
Cemiyetin bünyesinde bu tahavvttl • 
Jer olmasaydı, ne birinci me,rotlyet 
Din olunur, medeni hayatm bütün 
maddi ve manevi tebecldüllerinl kar
ıılayarak ona lnıtlbak için onunla 

Bir senede memlekete 300.000 ecnebi toplıyan 
ve milyonlarca döviz akıtan hayret 

·verici teıkilit 
Bleddt. yeni otell6r 

muvazi her derece ve her smd mek- l>Mln'ovik, ıt ByW 

tepler açılırdı; ne de lklncl mfl§ro- B ir memleketin tari -
tlyetle onun doğordulo bttttbı de-
ğişmeler ortaya t,'llkardı. Nihayet hi hatıralan ve ta-
1stlklil Harbinde Anadoluya daha bii güzellikleri nasıl para
çok yayılan mtlnevver kitle, yölasek · ya tahvil edilir., ~YY.AA n~
·-r~ :~~~-· ~ ""'°!,&..';'1114' L~l.t.iU Uc&oıl 
~asmm btttttn lcaplanm başaracak bır .a?ytz ltaynaği liallne 
bir hızı kendinde bolablllrdl. getırilır? 

Bu hızm at.etini dalma korumak, o Bunlann hepsini Bledi 
met'alenla mavi lfl)damu göderde ziyaretimizden başhyaru 
dalma mobafua etmek limnclır. gördük ve hayran kaidık. 
Çtinkil zinatte, sanayide, ticarette Yugoslav turi.zm hareketi 
yayılmaz, iş ~Jilmll gözöntbıde tu- yenidir. Fakat o kadar iyi 
tularak, medenı hayatın bütün tecel- • 
Ulerhle lmkin vermekle kabDdlr • ~lıtılmıe ve ucuzluk t~-

tlhn ve onDD muhtelli ıtubelerl nıne o kadar ehemmıyet 
bizzat tabiatta ve eemlyet hayatmm verilmiıtir ki, bütün Yu -
m"fabadelerlyle her gtbı yeni Jm1 goslavya ilk safta giden 
haJdkat.ler ketfetmektedlr. turist memleketlerinden 
Bmıbrdan ela maddi vutrp, re. biri olmuştur 

fah ve lnldpf verkıl yeni yeni tat-
1 

" 
blki ve ameU dhetler dolmaktadır.. Dk glttjimtı Bled dallar ara • 
Her Bwad& baaJara dair ,........ amda IÜHl bir ıGl kenandır. A -
bütun eeerlerl ne terdbue em+ vusturya 1UDanrnda burada etraf 
ıre ne de c1Qlmlre oenDeaJer1 blUla ve civar için ldlçtlk oteller m&n
memleket.e ~ ldla ftl'dır. Jar varmJf. Yuımlavya idareei 
ÇUnktl hana ,.......... IQln .... • samanmda IOD lllt.em oteller, et
lekett.e ~k genlf n fi blltlmbe • lence yerleri Yllcutte ptlrilmif, bir 
Yanmıf mtbıevver hlr kWeala ona,. aeyyahı memnun edecek bütün 
~kmul M"'!Mbr. Bu da emniyet ba- prtlar lıamrlaDmiftır. 
)'atmm IDkllaft1le lllllftlll olualr ... 
CÜ btlytlk bir lstlkhallg ..... İtte 
o gUae pllaelye ...... andaki .. 
inam bot bınknwnM ... her ..... 
llevverln kendi bOgl pbesl clahDlnde 
bir ecnebi lisana vukufu §U'Uı. 0-
tıun vazlf esi, umumi medeniyete Jn. 
tlbakı ancak bu sayede görWttr, ve 
lcolay~ır. 

Bugtin en önde olan bizzat Al • 
lbaalar, lnglllzler, Fransızlar blle 
lrendllerlnl bu lhtlyaçtaıı kurtara • 
~la.nbr. 

Ancak bunun yeri üniversite ve 
>tlıraek mektep depdlr. Kısmi Oıtl

bazırlanmak zaruretinde bulu
'- gen~ ayni :amaada bir ecnebi 
4lıcıe bilgisini inkişaf ettirmekle pek 

_..,.._ meşgul nlunaz, ve olmak ls-
ği takdirde birlncllllaclen malıram 

~. Atalanmızm dediği gibi, Od 
~uz bir koltuğa sığma. O halde 
~p·l:wak iş Ş11dor: Ortamekt.epte 
'°e lisede ll8ena kuvvet vermek, 
~ mektebe glıitte OllllD den • 

yavq y&ftf IMltka bir dDdm 
~ Ue tic; senede ona tamamen ln
'"'k edecek derecede Ok nwbemeye 

,_... ........ obuk, yWmek tah'°"' eoamada 
..,..,.,.._ kendi ıubeel dahWade bir 

e lst.emek, ba da memnlyet 
esub bir ,art olmak, yanılDD -

makMch elde etmeye klft p. 

11_,,,,a Namrlt CANK.I 

B led'ln bllyllt otellerinde btl
ttln odalar baııYo)udor. Hep 

si göle nazırdır. Hepeinin önünde 
kocaman balkonlar vardır. Yugoa

Jiv mimarları bu otellerin in91mn
da hem çok ince ve yüksek bir 
zevk gÖ8tel'mifler, hem de yapla
n çok ucua ÇI)r.armJflardı. 

Burada htlkUm süren umumi 
prensip, ecnebiyi aldatmamak, 
meınııun etmek, ~krar ıaJmeeini 

ve doetJannı ptlrmelinl temhı et
mektir. Bledln en btlyUk o~de 
oda ve yemek muratı bislm para 
ile iki buçuk lira tutar. Her taraf
ta gtller ytb bulununu1. Rahatsız 
edecek hiçbir kayıt yok.Hayat ken 
di kendine döner. Bllttln Bled ,eh
rinde bir tek polis ve jandarma 

görmedim. Turimı lc1aresinin ma
ham IJUbeei, htlkbıett pek gtU.eI 
temsil ediyor. 

Netice: Y&Jııız »led tıehrlne yaz, 

ıu, gelen ecııebl llY'YBhJ&r bu le

ne on clolJwı blııe Oılrmlfbr. BltUn 

Yugoala~ya harigten vuatl ola
~ gelen aeyyahJar ~ b4ar 
dır. Bu -ıe kral Ec.hard ve OOk 
Ofkentiıı YueoeJavyaya yaptıtı 
reklAmdan eoma Uç yUz bini p • 
c;ecek gibi lr6rlhıflyor: Her 18Y. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

ltalya hudut kapı.n ötıi:nde: Türk • Yugosla11 mea1ektG§lardat1 
nıürekkep bir grup 

yah. yüz Ura bıraksa otuz milyon • programda tadillt diledik. Bledde 
luk ar.nebi dövizi... oturup biraz çallftık. 

B lede gelen seyyah yazın, göl 
tlsttlnde gUze1 plljlar bulur, 

gl1ze1 dana ve eğlence yerleri var
dır. Göldt ve dağlarda türlü tilrlü 
gezintiler tertip edllmi9tir. Seyyah 
için hatır& tetkll eden twı biber 
kabilinden teyler kat'iyyen unutul 
mamıttır. Mesel& gölün ortasın
da kUçUk bir ada var, i>rada çok 
eski bir manutır .•• Bledden deniz 
otobllstlne benzer, sal tarzında ko
caman kayıklara binerek herkes 
mutlaka buraya gidiyor. ÇUnktl 
manastırda bir çan var. Bunu her
kee bir niyet tutarak çalar. Çan 
kuleeinden yerlere kadar sarkan 
ipi çekince çan Uç defa çalarsa mu 

radum olacak demek lmlt-
Sala l>bılp adaya clderken hepi

miz batıl itikatlara inananlarla a
lay ettik. Sonra hepimiz çok all • 
kalı tavırlarla çam çektik. Tuttu
ğumuz niyet hakkında da esrarlı 

bir ketumiyet muhafaza ettik. 
Ben galiba fazla nikbin adamım. 
Bir elle hafifçe çekmekle çanm 
muvaffakiyet müjdeleri neşrede -
cefini zannettim. Hiç aes aada çık 
madı. UllOl dalreatnde ild elle sa -
nlmca çan berrak tarzda tıç defa· 
çaldı. Fakat çan galllla normal bir 
Q8lmıe ne 1g defa çalacak IUl'ette 
,.~. Mabat herkeal Jtıem· 
D1DI etmek delil mi? 

8lede vardıiunmm erte.l gllntı, 
Yugoelavyanm Karlabadı maka • 
mmda bir kaplıca yerine gidecek -
tik. l'akat mütemadi hareket neU
cealnde lntibalanmm yazmaya lm 
kln ve vakit buJmaclrfnnız .,en 

B ir gecelik bir tren seyahatin
den sonra Adriyatik tuerin

de Yugoalavyanm en lflek limanı 
olan Suaaka vardık. Burada bizi 
yeni hayretler bekliyordu. 

Susak AvusturyaWar zamanm
da 5,000 nüfuslu bir kasaba }dl. 
Bugün Susakm 33,000 nüfusu var
dır. Yugoslavların göaterdikleri 
tefkillt kudreti, kolayhklar ve gay 
ret sayesinde Susak Triyeste ve 
Kuyumdan çok ölçüde it almlftir. 
Avusturya, Macaristan ve Çekoe-

lovakyanm büyük miktarda itha
llt ve ihracat e,yam buradan geci
yor. Susak ayni umanda Yugoe
lavyanm kereste ve diler orman 
nıamulltına mahsWI ~t Uma-• nıcfn'. Buradan dUnyQm her tara-
fına kereste ihracatı yapıldıktan 
bqka limanda bulunan bil~ bir 
fabrika, gerek Yugoslavya ağaç -
lannı ve gerek Hindistan ve hele 
Afrikadan gelen iyi cins ağaçlan 
kontrplak, mobilyelik kereste, tay
yare imalatına mahsus tahta gibi 
şekillerde ltlemektedir. işin iyi ıe., 
ldlitlandınlınlf olınuı ve ame
lenin ucuzluğu sayesinde Yugoa -
llvya mamul haldeki tahtaıannı 
da, bUbaasa lnglltereye büytık mik 
yasta gönciepıe)üedlr. 

B u canlı tehfr, notuauna nfa. 
betle d11nyaıım en zengin te 

hlrlerinden blrldlr. Susak gelip gf 
den ~. transit te dahil oldu
ğu halde bir reabn alıyor. Bu re -
sim o kadar ldl~kttır ld, ~m 

maliyeti balammdan ytlk olmu • 
yor. Fakat Uman hareketi bUyllk ol 
dufu için yekftn, bu yolda bir .. 
bir için muazzam miktarlara çıkı
yor. Sul!lakm bir para bile borcu 
yoktur. Bizim para ile 450,000 Ura 

ya yeni yapbı- -·-· ...... ile gezdik. Ankara nttmmıe huta-
nest de dahil olduğu halde memle
ketimizde bu seviyede bir hasta
ne yoktur. Yapı, münakasa kanun
lan filln aranmakmm, tmniyet 
esası tlzerlne en mUtehaasıs hu -
tane mimarına yaptmlclılJ için iyi 
olınut ve ucuza çıkmılbr. 

Bu haataııenin dikkate defer 
taraf!, hastane idaresi bakımından 
her hutanenln paralı olmamdır. 

Halbuki bizzat parumı V<'ren hu
ta azdır. Hutanm paruıtıı ya be
belediye, veya hastalığa kU'fl Bl-
gorta yapan htllttmet tdare8l ve -
rir . .Aakenıe ordu veya donanma 
öder. Bu sayede hutane belediye-
ye ait olmuma rafmen huaual 
bir mileaeee gibi idare edilir. 

Suaakm ,ehre alt orta mekte
bine hayran kaldık. Bu bina da 
mektep yapıamm btlttbı lnceJlkJ• 
rlnl bilen bir mimara yapıınmu.
tJr. Sınıfları ve enttlbyono. lfltı 
iyice hesap edilmlf, pencereler a -
pğmı yukanaJ ayarlı bb.j nrette 
açılmakla beraber orta kanatları 
da dört vaziyette açık duracak .. 
kilde tertip edilmift1r. Kızlarl. alt 
ev işleri kiaımlan, erkeklerln ma • 
rangos ve ~ ifleri öinJnmeleri
ne mahna imallthaneler, bir ça-
llfma yerinden ziyade çocuk için 
bir eğlence yeri tetkll edecek au • 
rette huirlanmlfbr. 
Yugoelavyanm Putnik lalm1l ftl8-

ml tlıriat tetldlltmm sııtımeMIH 
bize her f8yl birk&Q aut lglnde 
göaterdi. l,me bu kadar candan 
ballı bir memur götmek iDMDQJ 
içini açıyor. 

S uaak tam hudut UJıeriodediJ'. 
ltalyaya ait olan Kuyum 

,ehrlnden bazı yerlerde ancak dar 
bir kanalla, bam yerlerde de bir de 
mir parmaklıkla aynbr. Adeta ay
ni ,ehıin bam eokaklan Itaıya, ba
zilan YugoalavyadJr. Sokağm bir 
tarafındaki evlerde Yugoslavya 
~yralını. diler tarafmdakl evle
rin her penceıwdnde de kocaman 
ltalyan bayraklanm ~rstınfb. 
Puaportlanmu yanrmmda olma
clıfı için ttaıya aıamdan ~ 
girmedik. Fakat bir hatıra diye bu 
dqt kapılarından birinin lSntlade 
Yugoelav mNlektaflarla beraber 
bfrbc; f~ ~rtıfk. 

• 

j Tarihi Dedikodu ] 

''Babıaliyi 
öksüz 
bırakacaksınızl,, 

Beyaat.zadeler vaktiyle Maraşta 
btudbnet kormDf olan bir Türk 
kablleslnln son dölleridir. Beyazıt -
Ddelenlea bllytlk adamlar yetişmiş -
tir; bttytik kit.ipler, btiytik şairler 

çrlmuftır. Bunlardan biri de Kenan 
Beydir. 

Kenan Bey kovvel kalem.iyesi sa -
yeslnde Ali Paşa devrinde sadaret 
mektupçusu oldu. Fakat lşU işrete, 
revklne pek mllpt.eli idi. Mektupçu
luk odumda ufacık bir dolabı vardt. 
Dolabm ~de de gümüş bir tuı bu
lunurdu. 

Kenan Bey, aldma estlk~ - kim
seye göstermeden - dolabım açar, 
gtimiif tasım doldurur \ 'e yuvarlar -
dı. 

Bir pertembe akpnu, sadrazam 
AU hfa Kenara Beyi .Çağırdı. Ken
dlBladea mWılm bir mevzu üzerine 
bir J'M' istedi. Vakit~ olduğa için 
..... Bey yaıayı cumart.esl gllnü 
getlnnell vadetti. 

CamartaJ öj'Jeden sonra Ali Pa..<öa 
BabaUlye geldi. Kenan Beyi çağırttı. 

A.ıi P8f&IUD ~ pel'f8Dl
be alrtamı mmarladıp yazıyı iste -
mek içindi. Kenan Bey ı.e pereembe 
akpmı .. ahlbbwııdan • blrlnJn 
dtilöntbıe davetliydi. Hiç keyfine 
halel getlnniyerek dtiitbıe gitti. Sa.
baba kadar lçU 

Dqtbattn bo.man cuma gününe, eu
martallne kadar ıtinttL Ali Pataam 

1 çaludığl haberi tberbıe bir beyaz 
tMılrllk kijıt aklı, ikiye bWdtl, ce
lllae ,.......... 

ilama cıkmcıa AB Pata kqldJ 
JU1P ~ sordu ve: 
"- llaardır ,efendim.,, cevalJmı 

aklı. 

Kenan Bey lstanbullnlnln lliklerinl 
... Cebbadea, beta ki.ğıdı Çakardı 
.. All ....,. ..... .,. mllllvecldeyl 
l6Ja J'M'hq gibi ..,_ lllalr o
kudu. Ali Pata DJllaveddeyl beğendi. 
Kenan Bey oduma çeldldl ve AU 
Pafaya esberden okuduğu yuıyı bir 
V&Vllll kaybetmeden, bir harfbı1 de. 
~ be1U etti. 

ltt.e, Beyaatzade Kenan Bey bly· 
le bir Kenan Beydi. Fakat, maatte. 
...U itil ltrete lptlliar güııden güne 
arttı. Her halinde yorgunluk ve blt
kbdlk görllnttyordo. AU Paşa önUne 
çaktıkça ayakta duramu o~ ldt. 
Bu haline herktı11 Udilttyordu. Kimse
ye bir ağır llÖI &öylemlyen nazik ve 
çelebi Ali Pap bir gün dayananuya-
nk: 
"- Kl'lD8ll Beyefendi!. Yazık olu

yor; Behr&llyl lblb brrakacalrsmm.,, 
dedi ve ~k geçmeden Kenan Bey lr
tlbal etti. 

Abclarralaman AJil ERF.N 

Tütün rekoltemiz 
tahminden fazla 

62 milyon kiloyu 
bulacağı anlaşılıyor 

Bu aeneki tütün rekoltesinin evvel
ce yapılan tahminleteen daha fv.zla 
olduğu teablt edilmittir. Mevsim 
bapnda 55 milyon kilo kadar tahmin 
edilen rekoltenin eo - 62 milyon kı lo-

bulacatl anlafılmaktaclır. Bu Mik• 
tann 1,800,000 kilosu prk ve , ..... up 
mmtaka,ından 28,000,000 kilosu Ege 
mmtakısmclan 16,000,000 ldl'll'.ı 

Marmara mmtakaamdan ve geri ka
lan on bet on alb milyon kilosu da 
Karadeniz mmtakuından olacak, ır. 
Bu yıl tUttln mahsulü inhisar tdare
llinhı mUtehauıs memurlan tarafın • 
dan yapılan kontrollarla nefis s• •t
te ve yUklek kalitede yetiştirilmi ~tır. 

Tiltttn KanODunun da bunda çok iyi 
tesirleri olmuştur. 

Sablıp çıkanlan gemiler 
Deııizyollan tdareal tarafındc1n Va. 

pureululr Şirketinden almarak hurda 
oldukları için sablıfa çıkanlan Mil
let, Btllent. ftrwııuı, GWnlhal ve Gü
zel Banc!ırma vapurlarmm lhal~ı he
nb yapılmamqtJr. Buna ırebep talip. 
lerln ftpurlara 9Dlr u para vermiş 
olmalandır . 
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Hangısı kazanacak? 

ugünkü maçın 
net cesi bek e-

• 
nıyor 

En istidatlı boksörlimüz Mclihir 
bugün Taksim stadında Romanyalı 
hasmi karşısına çıkmasına birkaç 
saat kaldı. Bir haf tadır zihinlerde 
dolaşan suallerin cevabını bugün sa
at dört buçuğa doğru iki boksör, 
müsabaka meydanında vermiş ola -
caklll.rdır . 

Taksim stadındaki boks maçları kU 
çük müsabakalarla saat üçte başla -
yacağma göre, Melihle Romanyalı · 
'llm yapacakları üçer dakikalık se
kiz devre maçın başlaması saat dör
dü bulacaktır. 

İki boksör tam saat dörtte ringe 
çıkmış olurlarsa üçer dakikadan 
yapacaklan sekiz devrenin tutan 24 
dakika ve birer dakikalık istirahat 
müddetleriyle 32 dakika ringte dö · 
viiş yapmış olacaklardır. 

Şu halde saat dört buçuğu biraz 
geçe Melihin çetin hasmı önünde ne 
yaptığını haber almış olacağız. 

Fakat bu müddet maçın nihayete 
erdiğine nazaran hesaplanmıştır E
ğer boksörlerden birinden biri son 
devreden önce yıkılırsa maçın neti
cesi dört buçuktan evvel bitmiş olur. 

Önümüzde birkaç saat kalmış O· 

lan bu mühim maçın son tahminleri· 
ııi şöyle hülisa ederek boksörümüze 
muvaffakıyetler temenni edelim: 
Romanyalı hiç şiiphesiz düzgün 

ve dövüşün her anında metodunu 
muhafaza etmeği bilen tecrübeli bir 
boksördür. Sol yumruklarmm ne· 
kadar tehlikeli ve hırpalayıcı ol:Iu • 
ğunu da Kiryako maçında gördük. 

Romanyalının yalnız sol yumruk· 
larmm şiddetli ve tehlikeli olduğunu 
işaret etmek kafi değildir. 
Sağ yumruklnn ile de iyi çalşan 

bir dövüşçüdür. Yalnız sağ yum • 
ruklarmı açıktan ve uzaktan kullan
dığı va.kitler biraz geniş ve sert kul
lanmıyor. Fakat yakm dövüşe girdi
ği sıralar l bilhassa cepheden YU -

ruştuğu saniyelerde sağ yumruğunu 
da solu kada.r mükemmel işletiyor. 

Hücum anlarm.da çok kıymetli 

hassalara malik olan Romanyalının 
saldıran bir hasım karşısında müda· 
faa kabiliyeti nedir? Ve yumrukla· 
ra mukavemet derecesi ne niı:ıhet
te yüksektir. 

İşte şu iki sual bugünkü maçm 
neticesini bildirecek esaslı nokta -
lardır • 
Şuna kat'iyyen kani olmalı ki, 

Melih Romanyalı önünde geçen haf. 

ta Kiryakonun dövüştüğü tarzda 
müdafaada kalıp hasmına raha•Jık 

vermiyecektir . 
Melihin iki elinde de, yerlerine isa· 

bet etmek şartiyle düşUrilcU yum -

ruklar vardır. Kendinden daha tec· 

rübeli hasmma karşı elbet te o dü
şüıiicü yumruklarım mütemadiyen 

tec.rUbe edecektir • 
Melihin Romanyalıya. nazaran 

maç tec.rfibesi a.z görliniiyorsa da 
boksun.un mütehavvil oluşu onu 
Romanyalıdan aJJağı bırakmaz zan • 
nındayız. 

Bize öyle geliyor ki, Romanyalının 
çenesine Melihin birkaç sıkı yumru • 
ğu isabet ederse, çok tecrlibeli görü· 
nen döğiişçünUn o meşhur soğuk'<an· 
!ılığı ve motör gibi dövüşmesi hayli 
çUrliyecektir . 
~ihin yenileceğini zannedenle -

re kısaca §unu hatırlatarak bu ak· 
~mki neticeyi bekliyelim: 
Romanyalının oyunu varsa, lle· 

lihin de zoru vardır. Bazan zor oyu
nu bozar. 

Y atara Sultanahmette bir ev 
alınıyor 

Olimpiyat müsabakalarında bi -
rinciliği kazanmış olan pehlivan Ya
şar, kendisine alınacak evin Sultan
ahmet civarında olmasını arzu etmiş, 
bunun üzerine o civarda !cendisine 
münasip bir bina bulurunuştur. Bu 
bina, dün, belediye mimarları tarafın 
dan muayene edilmiş ve kusursuz gö 
rülmüştUr. Yakmda binanın satmal 
ma muamelesi yapılacaktır. 

T A N ====================================~===========------ 20-9-936 

Yaşara meydan 
okuma meselesi 

Bizi tekzip değil 
te· (;. 

Giireşçi 1' a§ar 

Kasımpaşa Klübii erkanrnd::ı.n Bay 
Kerim ismindeki zat bu ayın on bi
rinci giinü matbaamıza geleı·ek bi
zimle klübünün giireş vaziyeti hak· 
kında görüştü. Bu sırada kendisine 
Kasımpaşa Klübünün dünya şampiyo 
nu Yaşara meydan okuduğuna dalr 
deveran eden rivayeti söyledik. Bu -
na karşı klUbUndeki güreşçiler ara -
smda Y RJ}arla bol ölçüşecek kuvvet· 
te gilreşçUer bulunduğunu ve hatta 
milll takıma dahil güreşçilerimiz -
den Yaşar, Adnan ve Hüseyin ile 
çarpışmaya hazır olduklanru bildir· 
di. Biz de bunu gazetemize geçirdik. 
Yaşar, buna menfi bir cevap verdi. 
Mesele gazetelerde münakaşa ve 
mUtalea edildi. Aradan ~ gUn geç
tikten sonra Kasımpaşa KllibU gaze. 
teıere bir mektup göndererek mun· 
hasırıın Yaşan mUsabakaya çağır -
madığını, fakat 56, 61, 79 kilolarda
ki güreşçilerle boy ölçU~cek gençle
re malik iken kendileri milll takım 

namzetleri seçmesine çağırılmaclığı 

ve Yaşarla da, kendisinin dediği gibi 
ilk resmi müsabakada boy ölçüş niye 
hazır olduklarını bildirdi. 

İşin içinde Yaşara meydan oku· 
maktan daha mUhim şeyler olduğu· 
nu ve milli takım seçilirken birta
kım kuvvetli gençlerin çağırılnıadı • 
ğını ortaya atan bu mektubun bazı 
gazeteler altını üstünü okumadan 

Son olimp.yatıar a 

Aldığımız 
• • en ıyı 

netice 
Son olimpiyatlarda elde edilen ne

ticelerden - galebe olsun, mağlu
biyet olsun - oraya gitmiş olanların 
hepsi memnun. Buna bizim !le mem
nun olmamamıza sebep yok. Böy
lece olimpiyatlara gidilmeden 

evvel sporun yalmz olimpiyatlar için 
yapılması Iazımgeldiği hakkındaki 
kanaatin oraya gidip geldikten son· 
ra birdenbire değiştiği görülüyor ve 
'-Ju işin sadece bir spor hareketi ol • 
luğu ve Türklüğü şerefle temE;ilden 

':>aşka gaye güdülmediği söyleniyor. 
3iraz gecikmiş te olsa bu yeni kana· 
·ıt - ilerde değişmemek şartile -
) izim de hoşumuza gitti. Bununla 

ı .>eraber Türk sporunun binlerce li -
raya mal olan son olimpiyat seyahn- ı 
tinde elde ettiği en iyi netice müsa· 
baka sahasında değildir. Ne Yaşa • 
rın birinciliği, ne Mersinlinin Uçün -
cülüğü, ne futboldaki, ne de basket
boldaki müsabakalanmızdır. Bizim 
bu seyahatte elde ettiğimiz en iyi ne 
tice, Spor Kurumu Reisi General 
Ali Hikmetin büyUk bir samimiyetle 
söylediği şu sözdür: 

Bir kere daha anladım ki spor 
demek atletizm demekmiş .... 

Olimpiyatlar arifesinde spor erka. 
nımızın hiçbirisinde atletizme karşı 

en ufak bir teveccüh bile yokken ve 
futbol, bisiklet gibi: 

- Olimpiyatlarda biz yenileceğiz. 
Bizi götürmeyin! 

Diyen sporlar bile: 
- Görsünler. O da kardır. 

mütalcasile olimpiyatlara göt;ürülQr. 
ken ve beheri en az üç atletin mas • 
rafına mal olan idarecilerle kafile 
kalabalıkla. tınlırken bir tek Türk 
atletinin Berlin.e göHIMilrru:ıme.ırl 

göstermişti ki o sıralarda sponın at
letizmden ibaret olduğunu kimse dü
şünmüyordu. General Ali Hilanetin 
Berlinde yaptığı bu müşahedeyi u -
malım ve temenni edelim ki atle • 
tizmle daha yakından alakadar olan 
lar da Berlinde yapmışlar ve artık 
onlar da atletizm yapılmazsa b i r 
memlekette sporların ilerlemesine im 
kan olmadığı kanaatini edinıni§ler -
dir. 

Yaşara meydan okumanın aslı olma· =-==--===-===-ıı-=ı:::::mı:ı:::c _____ _ 
dığını yazdılar. Mesele §Öyle cere
yan etrniJ}tir: 

M e•ele na.ıl geçti 
1 - 11 Eyliılde Kasımpaşa KIU

bünden Bay Kerim "TAN,, gazete
sine gelerek klübündeki gençlP.rin 
milli takım gür~çilerinden Yaşar, 

Adnan ve HUscyinle güreşe amade 
olduklarmı gazeteye yazma.mızı söy
ledi. Biz de bu arzusunu is'af ede -
rek bunu gazeteye yazdık. Türxçede 
bu harekete meydan okuma derler. 

2 - Yaşarın buna verdiği menfi 
cevaptan beş gün sonra da mevzuu. 
bahs ettiğimiz mektupla klüp i ş i 
tekzip değil tavzih etti. Mektubun 
bunu gösteren parçalarını aşağıya 

dercediyoruz: 
uson defa Rusyaya giden Halkcv

leri güreş takımının seçilmesinde klü
bümüzden hiçbir güreşçinin çağ•rıl -
ntamt§ olduğunu hayretle görmemiz 
Uzerine 561 611 19 ki'lolard.a TQrkiycyi 
tcm8il edecek ve btl tak.-ımda yer ala
bilecek güreşçilere malik olduğumu -
zu, halbuki takım,,.seçı'li§indc tamam;,. 
le unutulduğum.:ıc:ıı ef klirı mnunıiyr. 
ye arz için mttrahha8ımızm "Ta1~·1 

gazetesine vaki o'la1ı beyanatı düny.-ı 
§ampiyonu Yaşara §ahsan meydan o· 
kumak §eklinde tefsir edilmiş ... 1, 

Mektubun bu kısmı Yaşarın bu· 
lunduğu 61 kilo ile beraber 56 ve 79 
kilodaki milli taknn gtireşçilerile 
kendilerinin güreştirilmediklerlni ve 
(bugün millt takımda dahil bulunan 
56 Hüseyin, 61 Yaşar ve 79 Adna -
nm yerlne] milli takıma girebi!ecek 
güreşçilere malik iken kendilerinin 
seçmelere çağırılmadığını idd!a et
mektedir. Böylece sade Yaşara değil 
Hüseyin ve Adnana da meydan o -
kunduğu izah ediliyor ki, biz de- 13 
tarihli Tanda bunu yazdık. 

Klüp karıılaşmayı bekliyor 
Kasımpaşa Klübü bundan soru'8, 

Yaşarm bu meydan okuma münase-

betile verdiği cevabı benimsiyerek o
radan aldığı bazı parçalara !)<>yle 
mukabele ediyor. 

"Gelecek resmi müsabakaycı koff.ar 
dünya şcmıpiycmbığu unvanı onu11 
(Y~arın) hakkıdır. Fakat ayni ztı -
maııda har Türk gencinin Ya§UTa 
gıptc etmesi ve onu geçmeye ~lı§ -
nuısı bir hak değU1 bir vazifedir. l\·rn
disiııhı bahsettiği resmi müsabaka • 
Zarda karşıkı§acağımız tabii olnıakla 
o günü bekliyoruz. V c hem de 1ı.iç1>v 

tavsiyeıJe hacet kalmaksı..."'tn çal141yo-
ruz.,, 

Bu sözler de göstermiyor mu ki 
Kasımpaşa Klübü Yaşarla karşılaş

mayı beklemektedir. 
Ondan sonra Ka.sımpaşa KlübU 

güreş milli takımının teşkilinde ken
dilerinin seçmelere davet edilmeme
sinden haklı olarak şikayet ediyor ve 
diyor ki: 

"Mesele .... Dz§arıda ve iferide Tii.r
kiycyi tcm..<til edecek tak·ıınlar tesbit 
edilirken bu takımlara girebilerek 
güreşçilere malik olduğumuzu fakat 
maalC8ef se~melere bile çağırılmari.ı~ 
ğımızı efkarı unıumiyeye bildirmek
tir. Bu iddiamızı minder üzerindr: 1''e· 
dc.ra81Jonım ve mıntaka erkanının gö
zı.i önllnde isbat ettik. Zamanı gelin
ce"· bir kere daha fiilen isbat edece-
ğimiz tabiidir.,, . 

Bu mektubun edası, Yaşarın rcd 
cevabından sonra işi kapanmış gör
mek istemiyen klübiln milli takım 
seçmelerinde haksızlık olduğunu or· 
taya atmak maksadile yazıldığını 

göstermektedir. Biz, milli takım ~e· 
çilirken Kasnnpaşa KlübünUn çağı -
rılmamış olmasına haHi. ihtimal ver
mek istemiyoruz. Ve bu husustan -
lakadar spoı idarecilerinin ta vzihlc· 
rini bekliyoruz. Bundan başka mı>k
tubunun son fıkrasındaki ''bu iddia
mızı [yani milli takıma girebilecek 
güreşçilere malik oldukları :ddiası -
m] Federasyonun ve mmtaka erk1-

Türk - Sovyet 
bisikletçileri 

Bugün 100 kilometrelik 
mü sa baka baş ıyor 

Moskova, 19 (A.A.) - Yüz kilo· 
metre bisiklet müsabakası yarın sa
at 11 de şehirden 21 kilometre u
zakta Moskova - Leningrat yolu il· 
zerinde yapılacaktır. Ayni günde 
saat 18 de eskrim ve gece saat 20,30-
da güreş müsabakalan Kültürpark
ta yapılacaktır. 

Bisiklet ve eskrim müsabakala -
rmm neticeleri saat 20 de Moskova 
radyosundan verilecektir. 

Moskova, 19 (A.A. hususi muha· 
birinden) - Kafilemiz bugün saat 
17 de Lcninin makberesini ziyaret e
derek çelenk koydu ve dost rnemle -
ketin büyük ölüsü önünde oir daki· 
ka süküt edildi. 

Saat 17 ,30 da büyük elçiliğimizde 
verilen çayda Türk ve Sovyet spor
cuları ile Sovyetıcrin Anka-:-a bil -
yük elçisi Sovyet spor §Urası reisi, 
hariciye komiserliği erkanı, Tass A
jansı umum müdürU ve mUmtnz şah 
siyetler ha.zır bulundular. Fevkalade 
ııeş'eli ve samimi saatler geçirildi. 

Bisiklet yarıtla.rı 
T. S. K. tstanbul Bölgesi Bisilklet 

Ajanlığından: 

lstanbul sür'at ve mukavemet ya. 
nşı birincilikleri aşağıda yazılı gün
lerde yapılacaktır: 

1 - 11/10/ 936 Pazar gilnü sür'at 
ve 18/10/936 Pazar günü mukavemet 
yarışları yapılacaktır. 

2 - Sür'at yarışı bir kilometre ve 
mukavemet koşusu 100 kilometre Ü· 

zerinde yapılacaktır. 

3 - Sür'at yarışı Boğaziçinde Ki

reçburnu caddesi Uzerinde, mukl:lve
met koşusu Yeniköy ile Büyilkiere 
arasında l!lekiz defa gidiş geliş olmak 
üzere olacaktır. Mukavemet koşusu
nun başlangıç ve bitiriş yerleri Yenı

Atietizm şampiyona 
müsabaka arı yapı dı 
Alınan dereceler ümit ver·c·dir, 

100 metrede rekor 11 san·ye 
l>ün Kadıköy :ıtahasmd8.t zamann ... 

da Balkan oyunlanna hazırlık ola -
cak mahiyette yapılan htanbul ath•· 
tizim şampiyonasının neticelerini \'e 

rekorlannr aşağı~·a kaycleili~·oruz. 

Şunu ila\'e eclelim ki, atletlerin ynp • 
tıkları dereceler ümit \'ericidir. Bal· 
kan oyunlarına kadar daha olgun -
laşmalanm temenni ediyonız. 

Yüksek atlama: 
Birinci: Pulat, 1,80 JA:, G. R: ikin

ci Haydar, 1,70, G. S; üçüncü Sedat, 
1,70 G. S. 

Uzun atlama: 
Birinci: Tevfik, 6,62 1;2, F. B .. 

İkinci: Cihat, 6,36 G. S. Üçüncü: 
Ömer, 6,07. F. B. 

10.000 metre: 
Birinci: Remzi, 38,25 B. Ş.; ikin -

ci Petropulyadis, 38,30 V. 
1000 metre: 

Birinci: Semih, 11 G S; ikind: 
' Vdat, Bahriye, üçüncü: M. Ali G. S. 

400 metre: 
Birinci Melih, 52 5/ 10, Güneş: i· 

kinci: Galip, 54 4/10, Güneş, üçün
cü Münci, 55 3/10, G. s. 

110 metre manlab: 
Birinci: Faik, 16, G. S; ikinci: Se

dat, 16 3/10, G. S; üçüncü: Tevfik, 
F. B. 

Disk: 
Birinci: Veysi, 44,70, fst. Sp: ikın

ci: Etem, 35,30, G. S; üçüncü: Yav· 
ru 33,95, Güneş. 

1 .. '500 metre: 
Birinci: R. Maksut 4,26. 2/10 Gü

neş; ikinci: Recep 4, 26, 5/10, Güneş 
Uçüncü: İbrahim, G. S. 

4 x 100: 

f 

Ustte: 110 manialı, altta: On bt7' 
metrede Remzi finalde 

Birinci: G. S. takımı, 46, 4110, i
kinci: F. B. takımı; üçüncü: Gtineş 
takımı. 

köyde asfalt yolun başladığı yerdir. ~========================== 
Dönüş yeri BüyUkdere Tayyare Han· 

garının etrafıdır. 

4 - Yarışlara tam uat 9 da baş-
laıut.ccı.21.Ul • 

Yunan tütünleri yağ
murdan zarar gördü 

<••..... _.. . _ ........... ~ 

.ehircilik mütehassısı 
Prost 

5 _ Yanşçılarm tam zamanında den) - Türkofiıs Atina şubesin . ym 25 inde lstanbula gelecektir. 

yarış yerinde hazır bulunmaları la- den bugün şehrimiz Türkofisine ge· Mütehassıs şehrin tayyareden alı· 
leıı bir telgrafta Yunan tütün rekol- nan resimlerini tetkik edecek ve Ya
tesinin l!lon yağmurlardan çok müte- lovaya giderek inşası tamamlanan bti 

zımdır. 

yaşar ve Mersinli =essı=ir=ol=du=ğu=bil='=dirilmiş=' =· =·=tir=·=· ===yu="k=otel=in=p=r=OJ:!::'e=si=le=u=ğra=ş=aca=ktı=r=. = 

Ahmet için •• 

Güneş klübünde birai'e 
eğler cesi tertip ed Jiyor 

Haber aldığımıza göre Güne~ Klü
bU 1936 olimpiyatlarında dünya şam 

piyonu ve dünya üçüncüsü olan klilp 
mensuplarından Yaşar ve Mersinli 

Ahmedin büyiik muvaffaktyetlerini 

tes'it için teşrinievvel ortatnrında 

klüp azası ve dostları arasında bil -
yük bir aile eğlencesi tertip etmek

tedir. 

Çerkette b!ıiklet tumuvası 

Çankırı, 18 (A.A) - Çerkeş il~e
sinden üç genç bisikletle turneye çı -
karak Kızılcahamam, Ankara, Ka
lecik yolu ile Çankınya gelmişler
dir. Yarm ngaz - Kurumlu yolu ile 
Çerkeae gideceklerdir. 

Ticarette kullanılacak 
boş çuvallar 

İzmir, 19 (Hususi muhabirimiz • 
den )- lç ve dış ticarette kullanıl • 
mak üzere getirtilecek olan bog çu
vallaı için Vekiller Heyeti kararile 
tktısat Vekaleti emrine (70) bin 
!sterlin tahsis edilmiştir • 

Çankırıda zelzele 
Çankırı, 19 (A.A.) - Bu gece 

saat 24 de biribiri ardınca iki sarsın
tı olmuştur. Hasar ve zayiat ·yok · 
tur. İki gündür yağmur yağmakta.
dır. Havalar çok soğumuştur. Soğuk 
tan herkes palto giymektedir • 

nmm gözü önünde ispat ettik" sö -
zünden de bir şey arilıyamadık'. Aca
ba arada birtakım müsabakalar oldu 
da bizim malumatımız mı yok? 

Burasınm tavzihini de Kaarmpaaa 
Klübünden bekliyoruz. Ta ki bir da
ha sözlerini yalnı§ tefsir etmi§ olmı
yalnn. 

lzmit idman yurdu mahfeli açıldı 

JlfC1'fl$imdo bulunanlar 

İzmit, (Ilusmıi muhabirimiz bildi· 
rlyor) - İzmit İdman yurdu mah -
fell büyük mera..~lmle Bl;ılmıştır. Me· 
rasimde ,bir ~ok davetliler hazır bu· 
lunmuşlardır • 

İstanbul Fenerhahçe B takımı ya· 
nn lzmite gelerek İdman yurdu He 
bir maç ynpacukhr. Maçtan e'"-el 
bir geçit resmJ yapılacak, yurclu11 
~·eni senesi lrntlnnncaktır • 

Sıhhi Müesseseler i\rttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi içir1 

lüzumu olan 4000 don ve 4000 gömlek açık eksiltmeye 
kon ulrrıuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua .. 
venet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 7 / 1 O/ 
936 günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Gömlek için 62 don için 52 kuruş fiyat taluniı1 
edilmiştir. 

3 - Muvakkat garanti 342 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve nünıuneyi her gün komiS" 

yonda görebilirler. 
S - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesika~ile 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu" 
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gilf1 
ve saatte komisyona gelmeleri. (1464) 



• 
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BiR ARTiST.N 
BACAKLARiLE 

KIYMETi 
ÖLÇÜLÜR 

SöHRETİNİ BACAKLARINA BORÇLU OLMIY AN 
TEK YILIZ GARBO'DUR 

TAN 7 

GARY CÔOPER ŞiMDiYE 
KADAR 20 YILDIZLA OYNADI 

BU, ONUN İÇİN ÇOK İYİ BİR MEKTEP VE 
TECRÜBE OLDU 



• 

TAN 20. g - 936 

Tütün tohumlarını 
islih etmek için .. 
mıntakasında iki nümune 

kararlaştırıldı 

Tütün t,,liyen tşçi kızlar 

izmirin mektep 
ihtiyacı bitiyor 
Bazı mekteplere yeni 
şubeler ilave ediliyor 
lzmir, (Hususi Muhabirimizden)

Orta mektep ve liselerde fazla münı· 
caat karşısında ihtiyaca göre alına

cak tedbirler tamamen tesbit edil
miştir. 

Kültür Bakanlığı hıfzıssıhha mü
fettişi Ce18.l ve şehrimiz kültür direk 
törü Ali Rıze. orta mektep ve lise mü 
dür1eri ile yeni açılacak orta mektep 
lerin kadroları üzerinde meşgul ol
muşlardır. 

Karşıyakada orta mektep olarak 
yeniden açılacak olan Damdösyon 
mektebi binasına lzmirdeki orta mek 
-teplere fazla kaydedilmiş olan tale
beden iki yüz kişinin gönderilmesi. 
ne lüzum kalmamıştır. 

Çünkü Izmirde açılacak yeni orta 
mektepler ihtiyacı tamamen karşılı
yacaklardır. Fakat orta mektep ola
rak kullanılacak olan lzmir erkek 
muallim mektebi binasında çift ted
risat usulü tatbik olunacaktır. Bu u-
sul de bir kısım sınıflar içindir. Til
kilikte yeni açılacak orta mektep 

1 için bina temin edilmek üzeredir. Ka-

fzmirden 
Rôi:Jorfailar: 

DUNKUIZMIR 

Dünkü izmir 
Bugünkü .izmir 

Yazan: SUAT DERVİŞ 

' 
balık değildir, diyor .. Şimdi Fuar ve 
dokuz Eylül münasebetile böyle. Hem 
de tam üzüm, incir mevsimidir. Sa· 
tış yapılıyor, köylü çok geliyor. 

Arabamız ikinci kordona sapıyor .• 
Geni§ yüksek binaların gölgelerine 
stkl§mış bir kaç işçi öğle yemeğini yi
yor .. 

- Buralarda Uzilm ve incir depo
ları vardır. Bunlar da işçiler .• 

Kuvvetli ve ekşi bir koku, savrulan 
bir rüzgarla burnumuza kadar geli
yor ... Tıpkı geniş tqlı bir kilse avlu· 
su gibi döşenmiş bu sokağın kenarı
na oturmuş siyah çarşaflı bir kadı
nın çürük dişlerini bembeyaz ve taze 
ekmeğe sapladığını görüyorum. 

Bir işçi kadın öğle yemeğini yiyor., 

Şehrin umumi manzarası 
İzmir şehri .. 

lzmir, (Hususi muhabirimiz yuı -
yor) - İnhisarlar İdaresi tütünleri· 
mizin ıslahı için yeni tedbirler al
maktadır. Idare son yıllar içiı~de 

Ege mıntakasmdaki tütün tohumla
rının karıştığını görerek Egenin iki . 
yerinde tütün nümune çiftlikleri ih- 1 
dasına karar vermiştir. Çiftlikler ı · 
için Gavur Köyü ve Akhisar milna· 
sip görülmüştür. Bu iki yerde ayrı
lan toprak miktarı yüz ellişer de
kardır. Çiftliklere tütün ıslah ista -
siyonu denecektir. Bu işle meşgul o
lan heyetin başkanı Ege ve Kara.de
niz mmtakaları tUtUn teknik gefi 1 
Yusuf Ziya ııu izahatı vermiştir: 

l
, rataştaki orta mektep binası bu sene 
kız orta mektebi olarak açılacaktır. 

Bu mektebin vaziyeti hakkm~a kat'i 1 

karar almmıştır. 

Bunu size şöyle de anlatabilirim: 
Mesahası 5,763 hektar. 
Bunun ancak 1816 hektarı mes· 

kiuı ... Diğer boş kalan yerlerin B.zim 
bir kısmını yangın yerleri işgal edi• 
yor. 

Burnovada emvali metrukeden ki
l ralanacak bir binada vesaiti Bumo-
1 vahlar tarafından temin edilmek su-

. . ! retiyle bir orta mektep açılması da 

1
. hemen hemen tekarrUr etmiştir. 

~1 , , Gelecek sene Tire kaza merkezin-
l , :L"lf ~ j de de bir orta mektep açilması mev-

4 il. 1 zuubahiatir. Dkmekteplere gelince; 
• ,,. 

1 
29 doğumlu çocukların kayıtlarına 

"- Islah istasiyonlan biri inhi -
sardan, diğeri de ziraat fen mem·.lr
luklarından olmak üzere iki müte -
hassıs memur tarafından idare a·lile
cektir. Almaca.k neticelere göre her 
sene istasiyonların adetleri çoğaltı -
lacaktır. Istasiyonlarda ayni ~.ı.n
da fenni tütün fidanı yetiştirme işle
rile de uğraşılacak ve bu iş her sene 
zürraa da öğretilecektir. Yeni t1\~Un 

kanunu fen heyetlerinin nezareti al
tında tamamen ve noksansız ol.ı .. ak 
tatbik edilmektedir. Nümune ~ı~t -
likleri kanunun kısmen ihtiva ettiği 
ıslah tedbirleri arasındadır." 

1 göre mevcut ilk mekteplerdeki birini ci sınıflar ihtiyacı tamamen karşılı
j yacak derecededir. Bazı semtlerdeki 
ilkmekteplere fazla müracaat vuku
bulduğundan bu fazla talebe diğer 

Her kütüğünde yirmişer kilodan faz müsait semtlerdeki ilk mekteplere 
la üzilm taşıya7ı Ege bağlarından biri nakledileceklerdir. Bu gibi talebe ve-

lmmıştır. Amerikanın meşhur tüt:in lilerinin musırrane müracaatları 
kumpanyalarından Geri'nin umnm karşısında Kültür direktörlüğü kat'i 
müdürU Mösyö Geri de şehrimize ge- karar almak mecburiyetinde kal
lerek tütünler üzerinde bizzat tet - mıştrr. Halit Bey ilk mektebine kay
kiklere başlamıştır. Bunun gibi di- dedilmiş olan 70 kadar fazla talebe 
ğer Amerikan kumpanyalarının da Karantina üzerindeki Necati Bey ilk 
bu sene fazla tütün mubayaa ede - mektebine nakledileceklerdir. 
cekleri bildirilmektedir. 

Tütün piyaıasına hazrrlık Şaraplık üzüm alımı 
• 4 • • • Izmir, (Hususi muhabirimiz ya'.I • 

lzmır, (Hususı muhabırımız ya- ) Inh. 
1 

Id · ta fın .. .. yor - ı::ıar ar aresı ra -
zıyor) - İnhisarlar İdaresi, tutun dan şarap imali için Bornuva ve ha-
piyasasınm açılına zamanı yaklaştığı valisinden satmalınmakta olan mis -
için hazırlıklara başlamıştır. ldare ket ve çekirdeksiz üzümlerin m.ı:ıa
ve ecnebi kumpanyaların eksperl~ri yaa.sı tamamlanmıştır. Idare, şimdi
her müstahsildeki tütünleri tesbit ye kadar 600,000 kilo şaraplık ve 
etmektedirler. Birçok yerlerde tü- misket üzümü satınalmıştır. Şırap 
tünler henUz denk haline getirilme - imalathaneeinde işlenmemiş &'l" lk 
miştir. Tütün piyasasının apcak 15 on bin kilo kadar Uzilm vardır. Bura
birinciteşrinde açılabileceği ümıt e • da yapılan şaraplar Tekirdağına gön
dilmektedir. İnhisarlar idaresi bu derilecek ve oradaki fabrikada birse
sene de mühim miktarda tütün mu- ne bekletildikten sonra satl§a çıka -
bayaa ederek piyasada nazım ro:ü- rılacaktır. ldare, hurda incir ve so
nu oynıyacaktır. Bundan b~ka Yu - ma imali için de kuru üzüm muba.ya
goslavya, Çekoslovakya ve Avug •r- asına devam etmektedir. !dare kuru 
ya reji şirketlerinin de Ege mmtaka- üzüm ve incirden mühim miktd ;-d:l 
sı tütünlerinden mühim mik+..cırda mubayaatta bulunmağa karar ver -
mubayaatta bulunacakları haber a • miştir. 

lstanbul Vilayeti Nafı·a 
Müdürlüğünden 
28/ 9/ 936 Pazartesi günü saat 14 te İstanbulda Nafıa 

MüdürJüğü eksiltme komisyonu odasında (2471) lira ke
şif bedelli Çapada Kız Muallim Mektebi kütüphanesin
de yapılacak möble işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat "18 6,, liradır. 
İsteklilerin en az ( 15 O O) liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış ol~uğu müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarile 28/9/936 pazartesi gü
nü saat 14 de kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 1131 

Güzel San,atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
Akademiye 14 lira maaşlı bir idare memuru ile 5 O lira 

ücretli bir kalörif erci alınacaktır. Taliplerin vesikalarile 

Lehçeler üzerinde tetkikler 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz ya 

zıyor) - Istanbul Universitesi Tür
kiyat enstitüsü doçentlerinden dok
tor Ahmet Cafer oğlu burada lehçe
ler üzerinde tetkiklerde bulunduk • 
tan sonra Edremite gitmiştir. Dok • 
tor Ahmet bugünlerde Savaş De -~ye 
giderek tetkiklerine devam edecek -
tir. 

Gireıuında çaqaf kalktı 
Giresun, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Giresun vilayeti tarafın
dan çarşaf yasağı hakkında verilen 
karar 15 Eylülden itibaren tatbik e
dilmeye başlanmıştır. 

Bugün artık Giresunda çarşafla 

gözüken kimse kalmamıştır. 
Giresun bayanların geç kalma

larına rağmen kendilerine hiç yakış 
mıyan eski libaslarından kurtulmuş
lar ve.yeni kisvelerine bürünmüşler 
dir. 

'
~ -·-.. --., 
___ K_üçü~-~.~=~ ··-
• İzmir, 19 (A.A.) - Uray tara

fından lzmir gazetecileri gerefine bu 
akşam Fuar gazinosunda. bir akşam 
§öleni verilmiştir. 

• Çankırı, 19 (A.A.) - Buğdayın 
şiniği bu hafta içinde be§ kuruşa 

çıkmı§tır. 

• Balıkesir, (Tan) - Dahiliye Ve
kileti Mahalli idareler umum müdü
rü Faik Türel şehrimize gelmiş ve 
birkaç gün kaldıktan sonra tetkikler 
de bulunmak üzere !zmire gitmiştir. 

Acele aranıyor 
fta,dyo cihazlarında mütehassuı 

ve teknisyen aranıyor. Diplo • 
malı şayanı tercihtir. Şerait pek 
müsaittir. Taliplerin mufassal 
tekliflerini 0 RADYO,, rUmuzile 
Istaı1bul 176 No. posta kutusu 

adresine göndermeleri. 

BUuJNKÜ IZM1R 

Arkasını topraklarm en mümbi da Mendireğin içine .sıkıştığı için ~
tine, en cömerdine dayamış ... buslaşmış ve koyu bır renk almış hır 

Ayakları denize uzanmış amma... deniz parçası var. 
gövdesi: herbiri büyük bir kehr :bar Geniş parkeli muntazam yolda 
tanesi gibi sapsarı üzümlerin salkım büyük bir kalabalık ... Otomobil oto
salkım sallandığı zümrüt bağlan çer- büs, araba ve yaya insan sel halinde 
çeveliyen limon küfü rengindeki zey- akıp gidiyor. Yanımda bulunan İz
tinliklerin, ve geniş yaprakları ara- mirli arkadaş: 
smda çatlaklarından bal damlıyan - Burası her zaman böyle kala-

Ev adedi 29143. 
Resmi bina adedi 50. 
Hususi bina adedi 226 dır. 

Büyük bir limanı, mühim bir piya. 
sası, ehemmiyetli bir pazarı var. Şe
hir imar ediliyor. Muhtelif semtlerin 
oyuncak yerleri, kurutulmuş bataklık 
lan, yeni açılmış bulvarları bir sürü 
parkları, mektepleri, iş müesseseleri, 
imalathaneleri ve bu şehrin Lan\ 
170,M6 ntifusu var. 

Ben şehrin, kibar veya fakir, mun
tazam veya bozuk sokaklarından ge
çerken sual dolu gözlerle yanımdan 

geçenlerin yüzlerine bakıyorum ve 
bu 170,546 nüfusun içinde yoluma 
~ıkaınlara: 

- Sizleri tanrmak en büyük kazan 
cım olacak bana sevinçlerinizi ve 
dertlerinizi anlatır mısınız diye sor· 
mak istiyorum. 

* * :[. 
İzmirlileri tanımak, İzmiri tanı-

mak değil midir? Ben işte onları ta .. 
nmuya çalışacağım. 

olgun meyvalı incirliklerin gölgesin- ==========================~ 
de dinleniyor. 
Dünyanın en büyük mirasyedisi o .. 

Medeniyetlerin medeniyetine tevarüs 
etmiş, topraklarının derinliklerinde 
eski dünya medeniyetinin en büyük 
hazineleri ve istikbaldeki refahımızın 
ttlsrrnlan gömülü .. 

!yonya... San'atin, şiirin vatanL. 
Homer'in doğduğu yer .. 
Dünyanın en eski medeniyet mer

kezlerinden biri şark ve garp külti1-
rünün mübadele edildiği ilk geniş pa-

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Satıhk Mahlul Emlak 
Değeri 
Lira K. 
936 00 

Pey parası 
Lira K. 
7 ı 00 Ayazpaşada Gümüşsüyunda eski 

Fatma Hatun yeni Ömer Avni ma • 
hallesinde Bağ odaları sokağında va
ki 156 metro murabbaında arsanın 

zar. tamamı. 

Tarihin seyrinde bir çok gözler 63 72 5 00 Fındıklıda Yahya Çelebi mahalle~ 
üzerine tamahla dikilmiş ve geçen a- sinde Tatar ağası sokağında eski 1 . 
sırlar içinde kah bir Makedonyalı No. lı 31 metro 86 santim terbiinde 
hanımın gönlünü çekmiş, kah bir Ro- arsanın tamamı. 

ma veya Bizans istilasına uğramış 69 66 6 00 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalle -
ve nihayet bizim olmuş ve bizim ka- sinde Bilezik sokağında eski 5 6 yeni 
lacak, bizden ayrılanuyacak olan ül- 5 8 N o. lu arsanın tamamı. 
ke.. 1045 82 78 00 Galatada Yenicami mahallesinde 

Ona -daima hafif çırpıntılı ve ta- Fermeneciler · caddesinde eski 44 
ze bir bira gibi bembeyaz köpüklü yeni 44 No. lu dükkanın tamamı. 
olan ve rengi "Bizim Ma.rmarareız - , 
dan,, daha koyu ve daha parlak bir Yukarda yazılı malların mülkiyetleri peşin para ile ve 
mavilikte bulunan-Egenin incisi di- on beş gün müddetle açık artırmaya çtkarılmıştır. İhalesi 
yorlar. 25 Eylül 936 cuma günü saat 15 te komisyonda yapıla-

Onun ismi Güzel (İzmir) dir.. caktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Be -
Bugünkü lzmir yoğlunda Vakıflar Direktörlüğünde mahlulat kalemine 

Sıska. bir beygirin çektiği bir pay- gelmeleri~ ( 11O1 ) 
ton arabasının içinde ağır, ağır bi- ....;;.--------------------------

rinci kordondan geçiyoruz. Maltepe Askeri Lisesi 
Uzun zamanle.rdanberi görmesini 

unuttuğumuz bu payton arabada şeb Direk tö rl ü gv ünden : 
ri dolagmak benim pek hoguma. gl· 
diyor. Galiba yalnız bayramdan bay- 1 - Kadronun tamamlanması i~in alınacak talebele
rama yttz para verip arabada dola- rin imtihanlan Eylülün 23 üncü Çarşamba günü mektep
Şan bir mahalle çocuğu eiındi benim te yapılacaktır. Şartlan haiz namzetler!n o gün saat 8 de 
hissettiğim kuvveli zevki hisseder... mektepte bulunmaları. 

Solumuzda hepsi ayni Uslftpta ya- İ ı 
pılmış hepsinin bir verandaya beıızi- 2 - mtihana gelmiyenler girme hak arını kaybede -
yen bol pencereli birer cumbası olan ceklerinden sonradan vuku bulacak müracaatlar kabul 
temiz tqtan evler uzanıyor. Sağımız olunmıyacaktır. ( 1446) beraber Akademiye baş vurmaları. ( 13 8 6) 

~~~---=-~__:_~~~~~-------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------~ 
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·o. 51 - Yazan : Kadircan Kaflt -

asan o. kadar dalgındı ki, yanındaki konuşma'arın 
farkına bile varamıyordu. Selam vererek geçti. 

Geriye dönerek ilave ett.it 
- Artık gidelim. 
:Autbcrt onu o zamana kadar gör

iklcri başka sokaklara, başka 

oUara götürmek istiyordu. Hasan 
tmcdi: 
- Umduğumdan çok yorulmuşum. 
Urada bir kaç dakika ayakta durun
anladıın. Dosdoğru hana dönelim. 

de işlerini bitirırsin ! 
Dedi. 
Genç kızı görmüş, nered~ olduğu -

;ı öğrenmişti. Şimdilik ba.:ıka §CY o
Jazım değildi ... 

Hızlı hızlı yürüdüler. 
Autbert hanın kapısında : 

Deniz işaretleri 
Beynelmilel anlaşma 
hükümlerıni tatbik 

ediyoruz 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz. 

yazıyor) - Kıyılarımızın ışıklandrnl 
ması ve işaretlendirilmesi yakın za
mana kadar eskidenberi devam ede
gelen usullere göre temin ediliyor • 
du. Fakat bunun doğurduğu, büyük 
mahzur ve hatta tehlikeler gözönil -
ne alınarak bütün denizci milletlerin 
kabul ettiği ışıklandırma ve işaretle 
me sistemini kabul ettiğimiz şu son 
zamanlarda şekil büsbütün değişmiş 
ve yeni kaideler tatbik olunmaya 
başlanmıştır. 

Uluslar Kurumu münakalat ve 
transit teşkilitı kolunun gösterdi -
ği lüzum üzerine Llzbonda toplanan 
denizci milletlerin hazırladığı anlaş
malara iltihak etmiş bulunan hüku
metimiz Karadeniz ve Akdeniz sahil 
lcrimizdeki deniz istasyonlarının te
sisatını yeni kaidelere uygun bir şe • 
kilde tadil etmiştir. 

Yeni deniz İşaretleri 

No. ?50 

MAnl ~NTUV ~N Eli .. 
~omCA.nı 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren; Rezzan A. E. Y ALMA~ 

Mari Antuanet, çı~gın ses~eri işit
memek için arabaya büzülüvor . 

Bu alay her zamanlCl alaylara da Ve ~oktanbeıi kapalı duran saraym 
benzemiyor. Kralın arabasının önün önüne kadar geliyorlar. Burada ka
de sırmalı elbiseli bassa askerleri pılar açık, pencereler kınk, ne yatak 
yok. Sağda solda atlarda giden mu- var ne ocak ne ateş .. Birdenbire ha· 
ayyen maiyeti de yok. Bunların yeri- bersiz gelen Kral'a yatak yapıp o.. 
ne etrafı pis kıyafetli yalın ayak bir da hazırlamak Ur.ere faaliyete geçi
halk kütlesi almış. Her zaman inti- yorlar • 
zamlı olan askerler bugUn kolkola baş Saray o kadar korkunç ve karanlık 
açık süngülerin ucuna birer ek'llek ki bunu gören küçük Prens annesi
takmışlar gidiyorlar. Yonılan kadın- ne (Burası ne çirkin yer anneciğim) 
lar top arabalarına binmiş. Yorgun diyerek ona sokuluyor. Dört buçuk 
olmıyanlar askerlerle kolkola şak:ılar yaşına kadar Versay'ın debdebesine, 
yaparak yürüyorlar. En arkadan ım- aynalanna ve mutantan salonlarına 
raydan çalınan buğday ve un yüklü alıştığı için çocuğa bu harap saray 
arabalar geliyor. Herkes co~kun bir pek fena görünmüştü. 
halde şarkılar söylüyor. Yalın ılıç Mari Antuanet oğluna şu cevabı 
zabitler etrafı almış. Biltün bu gü- vererek onu teskine çalışıyor: 
rültUnün arasında tozlu ve kmlan - Ben bir saate kadar gelirim. 

Diyerek ondan ayrıldı. 
- Döndüğün zaman beni odamda lzl/i.ndada Parltirr.onto oçık 1ramda toplandığı için halk Paı lümcntq,mtıı Sahillerıınizc.le, gerek kendi gemi-

içtimaı 11~iiildctiııcc m.eyd.anifu çadırlar kurup oralarda ya§arla.r !erimizi, gerekse yabancı devlet ge-

kapalı mezar gibi bir araba yürUyor. -Evladım, Ondördüncü Lui bu 
Perdelerin arkasında şanlı on beşinci sarayda otururdu ve burasını pek 
Luinin torunu ve mağrur lmparnto- severdi. Senin beğenmemen biç doğ
riçe ~ari Teres'in kızı Mari Antuanet ru bir hareket değildir. 

ursun! 
- Peki ... 

l milerini tehlikelerden korumak için, 

Kapıdan girdi. Yemek zamanında 
asa başında gördüğü İngiliz balı.k
an yine orada idiler . 

nu anlar, itiraf eder. Hele o ortadan Son defa karşılıklı el sallıyarak rüzgar işaretleri verilecektir. Riızgiı.-
kalksın da sonrasını ayrıca düşünü- selamlaştılar. rın şiddetine, geldiği istikamete go
rüz. Autbert sokağın köşesini kıvrılmış, re ve gündüz veya gece olduğuna 

çocukları ve mürebbiyesi başlan öne Onaltmcı Lui mutat soğukk.u:ııı-
eğilmiş düşünüyorlar. lığı ve lakaydisile acele hazırlanan 

Merdivene yürüdü. Çıkacağı sırn

kırmızı sakallı İngiliz bekçisi a.r
daşlarına bakarak: 

Son defa hanm kapısına baktığı Hasan da hana girmişti. göre, işaretler de bnşka başka ola • 
Arkada yine bu cenaze alayına iş- yatağa yatmaya hazırlanıyor esnl

tirak eden prensler meb'uslar ve yerek etrafındakilere: Benim yata
bir kaç ta.ne sadık dost var.. Eski ğım hazır herkes baŞJnın çaresino 
devir insanları yeni devrin coşkun baksın diyor. 

zaman orada Hnsanla arkadaşını Anskar bunları göz ucuyla sey- caktır. Gündüzleri büyük bir mah • 
gördü. Danimarkalı genç Hasanın c· retmişti. rut ve geceleri üst üste konan iki kır 
lini sıktı ayak üstünde bir kaç söz Ballne hanının biraz ilerisine doğ· mızı ışık gemicilere rüzgarla başlı • 

- Anskar nerede kaldı? Sabahtan 
~ri görünmüyor. 

konuştular. nı yürüdü. yan bir bora tehlikesini haber vere - insanları tnr:ı.fından adeta sUrükle- Marl Antuanet'e gelince o halin· 
nir gibi geliyorlar. den hiç memnun değildi. Kendi ~ 

Dedi. 
Bu sırada hnnın uşağı ahırdan al- Oradaki daha büyük bir hana gir- cektir. 

Versay'dan Paris'e kadar olan bu zusile intihap etmediği bu saray 0 • 

seyahat tam altı saat devam etti. na bir mahpes gibi geliyor. Hele o.. 
Yol üzerindeki evlerden insanlar çı- raya gelinciye kadar çekt .k. 
kıyor fakat her zaman yaptıkları gl- terini düşUndükçe gözüne uyku gir
bi Kral'ın arabasını hörmetle selam- miyordu. O dakika acele Sefir Me
lıyorlar. Mütecessis gözlerle bu rcy'ye yazdığı bir mektup şu m ... lde 
mağlO.plar alayına bakıyorlar, Kral idi: 

dığı iki atla onların yanlarına gel- di. En kenarda kuytu bir köşede du· Daha şiddetli ve t~hlikeli boralar, 
mişti. ran bir masaya çekildi. fena hava ve fırtınalar bir ve iki si-

Hasan atrn birini göstererek: On bir on iki yaşlarında bir çocuk yah küre ve direk şapkasına konu • 
- Bunu burada bırak. Belki bana onun önüne geldi ve selfı.mlıyarak lacak tek kırmızı ışıkla işaret oluna-

lazım olur. Yine size gelecek olursam sordu: caktır. 
binerim. - Emriniz? ... 

l:
nçlerden biri cevap verdi: 
Kimbilir .. Tuhaf bir adama 
yor o .. 

Rırmızı sakallı adam daha açık 

yledi: 
- Akıllı ve kurnazdır. Ben eski· 
~beri beğeniyordum ama, bu dere
~ olduğunu ummuyordum. HayaıJ· 

Dedi. - Bir şarap ... Eski olsun!. 
Danimarkalı genç hemen karar - BaşUstüne ... 

Denizciler için tehlikeli akibetler 
doğurabilecek olan med ve cezir ha
reketlerinin işaretlerine de çok ehenı
miyet verilmiş ve ince bir mahruta, 
yeşil üzerine beyaz ışıkla, med ve ce 
zir tehlikesi işareti tesbit olunmuş -
tur. 

la Kraliçe'nin biçare tavrına gülü- Şu son yirmi dört saat içinde ge-

~ ona borçlusunuz. 
Basan o kadar dilşUnceli ve dalgın 
ki bu konuş.manın da farkına var
adı. Merdivenin üstünde onu kar
ıyan Madam Suenan'a ve kapıda 

~arak balı;an genç kızı Margrit'e 
~ıyla clfun vererek geçti. 
~Odasına girdi, kapıyı kapadı ve 
~ tağma uzanarak dü§ilnmeye başla-

1 A.nsknr kilise meydanındaki sokak 
~§esinden başlıyarak onun arkasını 
'ıt- an bırakmamıştı. Hana girdiğini 
ttırn~~ canı sıkıldı. Kapıdan baktı. 
~ yukarı çıkıyordu. O zaman 

~
i. Burada onunla karşılaşmamak 
çok tedbirli davranmak gerekti. 
anm yanındaki delikanlı hiç 

rke benzemiyordu. Onun da kim 
duğunu merak ediyordu • 
Acaba onun bir Türk olduğunu va-

~ 
nasıl haber vermeli!. 

Gemici arkadaşlarmdan btrlne. 
cıya yahut uşağına söylemi§ olsa 

tıı.Iar da valiye gider söylerlerdi. 
ta.kat Hasan hiç şüphesiz kendisinin 

rk olduğunu inkar edecekti O za
onu haber verene: 

- Nereden biliyorsun? İspat et! 
nıyeceklerdi. 
O da Anskardan öğrendiğini söy
ıecektl Anskar hemen buldurulup 

veremedi. Fakat Efendinin bu yaban Çocuk uzaklaşırken dürttti: 
cı delikanlıya gösterdiği saygıyı ve: - Bana bak ... Bir hokka ile kalem 

- Ne isterse yaparsın! de getir ... Biraz da kağrt ... Fakat ç:ı-
Dediğini hatırladı. buk ol. .. Vakti,.,... vok ... 
Uşağa döndü ve atın birisini ahıra - Baş üs+· Hemen şimdi .. 

götürmesini söyledi. Koşarak uzakıaştı. 

Kendisi de diğer ata bindi. (Arka~ı var) 

lstanbul 4 üncü icra memur
uğundan: 
Emlak ve Ey~am Bankası Türk Anonim Şirketine 

birinci derecede ve sırada. ipotekli olup tamamına 3200 
üç bin iki yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Bakırköy 

Kartaltepe mahallesinin avniye sokağında 5 numaralı 

ve canibi yemini Hüseyin arsası yesari Ethem ağa ahırı 
arkası tarik cephesi Avniye sokağı ile mahdut zemin kat 
bir sofa üzerinde iki oda bir hala, bir kiler diğer kapı ile 
geçilir sofa üzerinde iki oda bir hala ve bahçedeki mutba
ğa geçen bir koridor, bir merdiven altı: Birinci kat: Ca
mekan bölmeli bir sofa üzerinde beş oda, Mutbak, bir ha
la, merdiven başında bir bölme oda bu kısmın bahçeden 
ayrıca kapısı vardır. Bahçedeki müştemilat: Mutbak ka
ı:osimen bir koridor üzerinde zemini kırmızı çini bir ze
mini karosimen kiler bir mutbak ve bir aralık kiler iki 
oda mevcuttur. Bahçe: Ön ve arka kısım üzeri iki parça
dır. Arka kısım bahçede meyva ağaçları tulumbalı kuyu 
bahçenin etrafı kısa duvar üstü parmakhktır. Umum 
mesaha 478,50 m2 olup bundan 137 metro murabbaı 

önüne götürecek, sorguya 
~Uecekti. Estrlt bu sırada onu gö

k ve her şey meydana çıkacaktı. 
tta şimdiden genç kızın kendi ba
dan geçenleri, Anskarm yaptıkta- bahçedeki mutbak ve 62 metro murabbaıdır. Hanenin 

valiye anlatmış olduğunda §Üp- tamamı açık artırmaya kon muş olup ilan tarihinden iti-
· Yoktu b 'h k f d ·· ""lb'I k ~unda~ b ka Estrid bura.da oldu- aren şartnames1 er es tara m an goru e 1 ece ve 

a göre o;dan önce vestman ada- 28/10/936 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 14 
a gitmekte de tereddüt ediyordu. ten 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile satıla-
da kendisini saklamak, veya ta- k S E 1 • k E B k 844 N 

lnamak daha güçtü. Gen kız git- ca tır. atış m a ve ytam an asının o. Iı ka-
en önce burada bir kola~ı bu- nunu hükümlerine ta~i olduğundan mezkur kanunun 15 

~ ta ele geçirmek daha iyi olurdu. inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın 
llunun için kaptan VQney ona: gayrimenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın 
.._ Yarm erkenden yola çıkıyoruz. .. • d A · · · · bed··· an buna cevap verece""i uzenn e bırakılacaktır. rtırmaya ıştırak ıçın muham-de 1;::cn kalkmıB: 0 

men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ı 

yorlardı. çenler o kadar §ayanı hayret şev er-

Deniz seviyesinin yüksekliğini, 

alçaklı;;ını haber vermek için sahil -
lerde bir üstüvane, tek kırmızı ışık 
gösterilecektir. 

Asiler hep bir ağızdan: (Artik aç- dir ki insanların inanmasına imkan 
lık bitti. Un ve buğdayları kendile- yoktur. Gördüklerimiz ve çektikleri. 
rine saklıyan bu hainleri ele geçir- mizin hiç birisinde mubalaga yok· 
dik.) Diye bağnyorlardı. Mari Antu- tur. Bilakis daha az söylenmiş ve 
anet bu çılgın ve kindar sesleri i- anlatılmıştır 
şitmemek için arabanın bir köşesine 
büzülüyor. Gözleri yaşlarla doluyor. 
Bu namUtenahi uzun sUren altı sa-

Gemilerin giremiyeceği at zarfında neler düşünüyor?. Ver-
zamanlar say ile Paris arasında gelip gittikle-

Yabancı gemilerin limanlara gire- ri o neş'eli günler maskeli balo hatı
miyeceği haller, fevkalade ve tabii ralan fecirde avdetler hepsi gözü-

nün önüne geliyor. Gözleri hep ara
zamanlarda ayn ayrı işaretlere tabi banın etrafında bassa askerlerine 
tutulmuştur. Fevkalade hallerde, karışmış; tebdili kıyafet ederek ya.o· 
girmenin kat'iyyetle yasak olduğu; lannda giden hakiki ve yegane dos
gündüzleri amuden üst üste konmuş tunu arıyor. ÇünkU, Fersen orada-

üç küre, geceleri amuden üst üste dır. " 
konmuş üç kırmızı ışıkla gösterile • Belki de hiç bir şey düşünmüycır. 
cektir. Yalnız pek yorgun ve bitkin bir hal-

Giriş ve çıkışın, ve yalnız çıkışın de yığılmış ve kalmıştır. Arabanın 
her dönen tekerleğinin onu müthiş 

yasak olduğunu haber vermek i<;in bir akıbete götürdüğünü hissediyor. 
de ayrı işaretler kabul olunmuştur Nihayet bu ölüm alayı Paris ka-

Bu işaretlerin, diğer liman işaret- pılarına geliyor. Her taraf meş'ale
lerile karıştınlmamalan için kati lerle donanmış ... Paris Belediye Reisi 
yüksekliğe kaldırıl malan ve şekil ve arabaya doğru yaklaşarak: (Parisli
ya ışıklan arasındaki mesafelerin ta ler için ne kutlu gün Haşmetmaap; 
bil olarak görülmeleri için lazımge • nihayet sizi aralarında görecekler!) 
len mesafeden açıkça seçilmeleri te- diyor. Onaltmc.ı Lui bu sözün 

ihtiva ettiği manayı pek güzel an-
min olunmuştur. ladığı için sert bir sesle §U cevabı 

Normal yerlerinde bulunmıyan veriyor. 

bekçili fener dubalarmm işaretlerine _ ümit ederim ki bu gelişim hal
dair talimatname ile, fenerlerin evsa ka sükfınet ve kanunlara hör • 
fı ve radyofarlar hakkındaki tavsiye met hissini verecektir. 
ler, bir yanlışlığa mahal kalmamak Fakat çileleri henüz dolmamıştı. 

üzere, bütün ilgili makamlara gönde Paris'e gelmekle iş bitmiyordu. Se
rilmiş ve bu alman tedbirlerle sahil lediye Dal.resine gidip yine oraya 
lerden işaret verilmemesi veya yan- birikmiş olan halka görünmek 18.

lış işaretler verilmesi yüzünden do- zım idi Kral Belediye Reisine, hal . 
ğabilecek tehlikelerin önüne geçil • ka, tarafından şu sözleri söylemesini 
miştir. istiyor: "Efendiler büyük bir sevinç 

-=========--=--=--• ve emniyet ile aranızda bulunduğu-

T AN 
ma memnunum.'' Fakat Kral bu 
cümlede (emniyet) kelimesini söy
lcmeği unutuyor; Kraliçe dt:ırhal 
farkederek Belediye Reisi'ne (Se
vinç ve emniyet ile) demesini rica 

(Arkası var) 

BORSA 
19 EYL'VL, PAZAR 

Paralar 

A11t Satıt 

Ster Un 
1 Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dınar 
Fransız fr. 
Liret 
[sviçre fr. 
Florin 
Avusturya ııilin 
Mark 
Zloti 
Penceı 
Leva 
Ven 
l sveç kuronu 
Altm 
Banknot 

Çeltler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Mark 
lsvec kuronu 
lıpanya pezeta 

E•hom 
lg Bankası M6 

• • N 

634,-
123.-
84,-
80.-
21.-
13.-
48.-

163,-
158.-
810.-

82,-
23,50 
28.-
20.-
22.-
22.-
32.-
32,-

955.-
243,-

• • Hamtllne 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirkett Havrl7e 

Tramvay 
Bomonr Nektar 
Terlr09 
Aılan Çimento 
Merkez Bankaaı 
Osmanlı Bankası 

638,-
126.-
93.-
84-
23.-
16.-
52.-

166.-
16!>.-
820.-
85.-
24,
so.-
23.-
2•.-
25.-
34 -
34.-

956-
244.-

839.-
12,06.00 
0,19 ~o 

10 CQ 
2.43.-o 

63.53.?5 
1.17.-
4.20 !16 

ı9.27 .. o 
1,97.34 
3.04.-
7,13,20 

82.
ıo
ıo-
24.75 
•U .-
16.-
1775 
9.25 

12.75 
12."5 
82.-

1 
>Ben biraz gezineceğim. Başını veya MilJi bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek 

or. lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri · 
be.mışu ve dellaliye ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Satış bede -

ABONE VE iLAN ŞARTLARI 
ediyor. Bundan sonra Kral ve Kra-
liçenin Belediye Dairesi'nin pencere
sinde görülmeleri merasimi başlıyor. 
Halk bunlann asıl Kral ve Kraliçe 
olduğunu ve aldatılmadığını kendi 
gözlerile görmek istiyor. Buka.dar is· 

Sark Merkez Ec:zanesı 

Mı•ır lahoillerl 
1886 1 

29.-
3,60 

'Sen bugUn yemekte yemedin? !inden ödenir. Satıs bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra 
b:n~:::Y~~ .. ~ nstnne ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
llttıu. Hem diişünUyor, hem de ha- sahibi alacaklılarla diğer alakadaı:Iarın gayrimenkul üze-

lıl kapısına, pencerelerine ara sıra rindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafları dair olan 
~tak Hasanı gözetliyordu. iddialarım evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dai-
~11 sonra kararını verdi: remize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu si- • 
'Vaıtye mektup yazarım. Hepsi- cillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 1 

bildiririm. İspat için de Estrid'P, hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uy- 1 

l'ıuıuz, derim. Ondan daha iyi şahit 
<>lUr. Hasan kendisinin Türk oldu- gun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat al-
u inkar ededursun, onun sözüne mak istiyenlerin 35/1251 dosya N o. sile dairemize mü
inanır. Hattl Estrid'le ka11Pla- racaatları ilan olunur. 20 Senelik taviz bedeli müşteriye 

ea artık inki.rm faydasız olduğu- aittir. ( 4 o 5) ( 14 6 5) 

Tilrld,. Oıpn 
lclo" ldn 

Bit a11ık • • • • ı 50 --s • • • • • 4- ·-6 • • • • • ' 50 14 -
1 ntık .. • . 14 - 21 -

Db lçtn Olm:ddı Slrhtlertne mt• 
racaat edilmelidir 

Küt"lllı ıllnlıı dntnu!aa dotna?• 
rlıuemızu ılmıbıllr. 

KOcillı illnlıırm 5 •trrhf) bıı 
Jetalılı SO kurastllf 5 satırdan f1h 
ıaSJ kin utn batmı 5 kurut ılmn 
Bir defadan fnlıı için ~ekflndaı 
3 10 lrarue tndiritir. 
<i&nU ır«mftı nOılııtlat' 5 klmlltltt 

1 tediği olduktan Kral ile Kraliçeyi e
linde esir tuttuktan sonra halkın se
vincine artık payan yoktur. Çoktan 

1 beri unutulmuş olan (Yaşa) sesleri 
tekrar yükseliyor. Nihayet bitap ha
le gelen Onalbncı Lui ile zevcesi 
(Tuilleries) sarayına gidip istirahat 
etmek Uzere çekiliyorlar. Tozlu ara
balar bu defa etraflarında muhafız 
olmadığı halde hareket ediyorlar. 

1903 n ıoı.-
um m v4,so 

letiluozlar 
Tilrk Borca l 

.. • n 
" .. rn 

ll:rcanı 4 B C. 
istikrazı Dahili 
Sfvu - Erzuram 1 

n 
To1u,;lôt 

.., 
102.-

95.SO 

23,42,50 
21 75 
2180 
91.25 
07.
ÇQ 25 
99.U 

Rıhtım ıuo 
Anadolu l ve 11 44.70 

• W 46.SO 
" Mümessil 45,60 
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Devlet Demiryollan ve Limanlan ifletme 
Umum ldareai ilinlan 

, 

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

Devlet Demiryollan hesabına Cer ıpühendisi yetiş
mek üzere A vrupaya Hohşule tahsiline gönderilecek beş 
talebeye ait müsabaka şartlan: 

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

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

madığına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışma
ğa müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının 
Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Ada -
nadaki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollanna ka
bul olunacak memurlarda bulunması lazım gelen sıhhi 
şartları gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun 
olarak "tam teşkilatlı bir hastaneden" alınmış sıhhat ra
poru ile anb.l5ılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek isteyenler mekteplerinden bir guna ili
şikleri olmadığına dair vesika göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 
mani olmadığına dair alakadar Askerlik Şubesinden ve
sikayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile İs -
tanbu1 Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

7 - İsti daya bağlanması lazım gelen vesika: 
A- Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 

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

hüsnühal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden 
ve ayni zamanda mahalli polis dairesinden birer hüsnü
iıal varakası alınacaktır. 

D- 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H ·-Babasının adı nedir? Nerede olduğu, sağ ise şim

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

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riya
ziye, tahlili makine, resim hattı, fizik, kimya ve türkçe -
den olacaktır. Bu derslerin şümulü Mühendis Mektebi 
üçüncü sınıfına kadar olan programlara göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı 1/ 10/ 936 perşembe günü: 
sac t 9 - 12 Tersimi Hendese, 14 - 1 7 Fizik, Kimya• 
2 110/ 936 cuma günü: Saat 9-12 Resmi hattı, 13 -17 
Tahlili Riyaziye, Tahlili Makine. 3/ 10/ 936 cumartesi 
günü: Saat 9 - 12 Türkçe, almanca. 

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

11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avru
padaki tahsillerinin neticesinden sonraki mecburi hiz -
metleri hakkında Devlet Demiryollan İdaresinin istiye
ceği şekilde taahhütname vereceklerdir. 

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

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat 
hakkında Devlet Demiryoijan Umum Müdürlüiünden 
ve İşletme müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi mü
dürlüğünden istiyenler tafsilatı lazıma alabilirler. 

Devlet Demiryollan tarafından Cer kısmında çalıştı
rı!mak üzere Avrupaya teknikum tahsili için gönderile
cek "20" talebeye ait müsabaka şeraiti: 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük 

olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede ol

madığına ve memleketin herhangi bir tarafında çahşma
ğa müsait bulunduğuna dair Devlet Demiryollarının An
kara, Eaydarpaşa, Eskişehir, İzmir ve Adanadaki sıh
hi heyetinden veya Devlet Demiryollarına kabul oluna
cak memurlarda bulunmam lazım &elen ııhhi şartlan gös
terir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak 
" t arn teşkilatlı bir hastaneden" alınmıı sıhhat raporu ile 
anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden mü
sabakaya girmek isteyenler mekteplerindn bir guna ili
ıikleri olmadığına dair vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine 

IAN 20. 9. 936 -
Telsiz makinisti aranıyor Yüksek Ziraat Enstitü
~ski~~~~r .. Iayyare Fabrikası sü Rektörlüğünden: 

Dırektorlugunden: 
Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

nlakini~ti alınacaktır. 
1 - Orta mektepten mezun olacak 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin

den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde ihtisası 
bulunacGık. 

4 - En az iki sene bil'fiil telsiz makinistliği yapmış 
olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek 

5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile

cek. 
İngili:tce, Almanca, Fransızca lisanlarından birini bi

len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. İmti
han günü aynca ilan olunacaktır. Taliplerin yazı ile Es
kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 

(1426) 1858 

Çocuk Es,rgeme Kurumu 
Genel Merkezinden 

Ankarada Çocuk sarayı caddesinde yaptırılacak apar
tıman. sinema kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapa 
lı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

Eksiltme şartnamesi, mukavelename. fenni şartname, 
kalorifer sıhhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve 
keşif cetvelini ihtiva eden münakasa dosyaları 30 zar li
ra mukabilinde çocuk esirgeme kurumu muhasebesirırfen 
verilmektedir. ( 1411) 1660 

M. M. Vekaletinden 
M. M. Vekaleti Emcrkin inşaat şubesinde münhal bu

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

1630 

man; C·1madığına dair alakadar Askerlik Şubesinden ve
sika'~a haiz olmak. 

6 ·_Talipler 28/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile İstan
bul Mühendis Mektebi Müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. 

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

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

D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E -Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdi

ki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti ne
dir? Ve nerelerde çalışmıştır? Şimdiki veya ölmeden ev
velk · meslek veya memuriyetinden önce daha nerelerde, 
ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bunları gösterir bir 
ebeveyn tercümeihal varakası. 

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

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

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

11 - İmtihanda muvaffak olanlar A vrupada Tekni
kum tahsili görmeden evvel Devlet Demiryollraı Eskişe
hir atölyesinde 6 ay staj göreceklerdir. 

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

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avru
p.1daki tahsillerinin neticesinden sonrki mecburi hizmet
leri hakk~nda Devlet Demiryollan İdaresinin istiyeceği 
şekilde taahhütname vereceklerdir. 

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

15 - Avrupadaki tahsil teraiti veya diğer hususat 
hakkında Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
ve İşletme Müdürlüklerinden ve Mühendis Mektebi Mü
dürlüğünden isteyenler tafsilatı lazime alabilirler. 

(946) (1372) 168& 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat .. 
Fakültesine kız ve erkek ve Baytar Orman Fakültelerine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve y~tısız talebe 
alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart· 
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
"Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını al· 
mamış olanlar Enstitüye alınmaz,, ve Türk tabiyetinde 
bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen f akÜltesinden naklen 
gelecek olanlar orada okudukları Sömestrelerden, mu .. 
vaffak olmuşlar ise ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve 
Orman fakültesinin üçüncü Sömestrelerine alınırlar. An 
cak Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci 
ve ikinci Söme~relerinde okunan Anatomi dersine de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
2 5 ten yukarı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydina 
bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden' ertiklerinin lüzum gös· 
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tarn 
teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikleri· 
nin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstermiyenle
rin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Or .. 
man çiftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak 
yer çiftlikte parasız sağlanır. "Stajiyer talebenin yeme· 
si, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
bu :-SO lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devre· 
si içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışında 
olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını hıra· 
kanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan hükumetçe 
yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nü -
muneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı ra· 
pordan başka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya 
uraylardan alacakları uzgidim kağıdını, orta mektep ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehli -
yetnameleri iliştirilerek el yazılan ile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankarada Yüksek Enstitü rektörlüğüne başvururlar. Ta 
lipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak is-
teklerini bildirmelidirler. Aksi taktirde dilekçeleri hak
kında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
ve 8 inci maddı~de yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek· 
çeler gelmemiş ~yılır ve bunlar hakkında hiçbir muame· 
le yapılmaz. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlariyle başvuranlar arasın .. 
dan pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihle· 
rine göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dere· 
celiler de başvurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden 

Eylülün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan 
sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 15) 

1164 

Nafia Vekiletinden: . 
8-9-1936 Tarihinde kapal" zarf usulile münakasasr" 

nın yapılacağı ilan edilen İrrr . .ak - Filyos hattı üzerin· 
de Germece, Balıkısık, Kaya dibi yolcu binalarile Umu· 
mi hala inşaatına talip zuhur etmediğinden mezkur bi
naların inşaatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya 
konulmuştur. 

1. - Münakasa 2-10-1936 tarihinde saat On Beşte 
Vekalet demiryollar inşaat Dairesindeki Arttırma, Ek
siltme ve ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

2. - Bu inşaatın muhammen bedeli 60 bin ve Muval< 
kat teminatı 4250 liradır. 

3. - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartna"' 
mesi, vahidi kıyasii fiat cetveli proje ve planlarla münaka 
sa şartnamesi ve mukavele projesinden mürekkep bir ta
kım münakasa evrakı 300 Kuruş mukabilinde Demiryol 
lar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4. - Bu Eksiltmeye girmek isteyenler, 2490 Numa
ralı eksiltme kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk"' 
lan evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince veki .. 
letten almnuş olduklan müteahhitlik vesikasını ve tek"' 
lif zarflannı mezkUr kanunun tarifatına uygun olara1' 
hazrrlıyarak 2·10-1936 tarihinde saat on dörde kadat 
Demiryollar İnşaat Dairesine tevdi etmeleri lazımdır· 

(87 s) ( 1253) ı566 

Sahibi: Ahmet Emin YALllAN-Umuml Neertyab idare Eden: 8. wJJ' 
Gazetecilik ve-Neerfyat TU.rk Llmttet Şirketi-Basıldı er TAN matbS_,. 
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SIHHi KANZUK 
BALSAMi_N 
KREMLER 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi _besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kfı~ilen . piderir. 

4 şekilde takdim edilır: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe ren~li _ 
2 - Krem Balsamın yagsız 

' gilndüz için beyaz renkli 
3 - Krem Ba~amin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem-
lerdir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Motorlü vasıtalar 
· Adnan Halet Taşpınar 
· Otomobil kullananlara ve şoför
lere, motör işlerinde çalışanlara li
ıım bir kitaptır. Kitapçılardan ara
yınız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat Ki-

TAN 

istanbul Erkek Öğretmen Okulu 

Erzaktn Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman ,., · 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin 

Un 
trmikli makarna 
Şehriye 

lrmilc 
Pirinç unu 
Nişasta 

rahmin fiati 

10 

40 
38 
43 
32 

t7 
42 

75 

00 
00 
00 
00 

00 
00 

83 00 

57 00 
33 00 
25 00 

16 00 
23 00 
23 00 
16 00 
18 00 
17 00 

Komisyonundan: 
Azami 
Mikdar 

40000 

5000 
6000 
1000 
3000 

800 
1000 

3000 

300 
1000 
800 

2500 
1500 

200 
400 
200 
250 

Tutarı 

4300 00 

2000 00 
2280 00 
430 00 
960 00 

5670 00 

376 00 
420 00 

Teminatı 

322 50 

150 00 
171 00 

32 25 
72 00 

425 25 

28 '20 
31 5(' 

796 00 59 70 ------2490 00 186 75 

171 00 12 82 
330 00 24 75 
200 00 15 00 

701 00 

400 00 
345 00 

46 00 
64 00 
36 00 
42 50 

933 50 

52 57 

30 00 
25 87 
3 45 
4 ~o 

2 70 
3 19 

70 01 

Teminat 
Tutarı 

425 25 

59 70 

52 57 

70 01 

il 

Satınalma 

Eksiltme gün ve şekli 

2/10/936 Cuma 10,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 11,00 Kapalı zarf 

2/10/936 Cuma 10,45 Açık eksiltme 

• 
2/10/936 Cuma 10,45 Kapalı zarf 

2/10/936 Cuma 11,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 11,45 Açık cksiltm& 

---------------------~--------=:---:"'.:-----------::-:::;:---------,8~~0~0:--------~~on-c.60~-~-~--------------------===---~------------~ 
Buğday 8 00 100 2j10/936 Cuma 13,30 Açık eksiltme 

Bulgur 11 50 400 46 00 & 45 
Kuru barbunye 10 00 800 80 00 6 00 
Çalı fasulye 12 50 1500 187 50 14 06 · 
Nohud 11 00 500 55 00 -4 l2 
Yeşil mercimek 13 00 800 104 00 7 80 
Kırmızı mercimek 13 00 400 52 00 3 90 
Kuru bezelye 8 00 300 24 00 1 80 

Pirinç 

Patates 
Yumurta 
Kuru aoğan 

24 

6 
1 
4 

00 

00 
50 Aded 
00 

2000 

4000 
30000 
3000 

556 50 

480 00 

240 00 
450 00 
120 00 

41 74 

36 00 

13 ()() 
33 75 
9 00 

41 74 

• 2/10/936 Cuma 14,00 Açık eksiltme 
------

2;10/936 Cuma 14,15 Açık eksiltme 

60 75 
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. , __ K_a_şa_r_p-eyn_i_ri __________ -:5:-:2--=-oo-=--

l531 Beyaz peynir 37 00 
400 

1500 

810 00 

208 00 
555 00 

60 75 

16 60 
41 62 

2/10/936 Cuma 14,45 Açık eksiltme 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertcvin f aikiyetini 

size anlatabilir. Çünkü: 
Krem Pertev: Herhangi 
bir tesadüfün veya mahiy
yeti meçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Peıtev 
çok çalışılmış ve çok tecrii
belerden sonra kibar maha
file takdim edilmiş yega
ne Krem olup başlıca fova
idi: Ciltteki mesamatı yu
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesnmatı harici 
tesirattnn muhafaza ede
reK cildin pürilzlerini def
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 

Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın sıcağın, kışın soğu
ğun tahribatına mani olur. 

ROMATlZ.MA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

ağrılan TESKIN 

llER EOZANEDE ARAYINIZ 
630 

763 00 57 22 57 22 

Toz şeker 2500 650 00 48 75 26 00 2110/936 Cuma 14,45 Açık eksiltme 
----~~----------------------------------------------::-:-----:--:-:--:---:-:-------~--::--=----~---~------~-----------::--:-::-=:-~----·-~-----~--~-

Kaymak 110 00 100 110 00 8 25 2/10/936 Cuma 15,00 Açık eksiltme 
Süt 10 00 2500 250 00 18 75 
Kase yoğurdu 5 00 Aded 1000 50 00 3 75 

Silivri yoğurdu 

Tere yağı 

Kara ciğer 
lşkembe 
Takım ciğerı 

Paça 

Siyah erik 
Uryani erik 
Çekirdekşiz üzüm 
Yaprak kaytsı 
Çekirdekli kayısı 
Ku, üzümü 
Çam fıstığı 
Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

Taban helva 
Ta han 
Pekmez 

Gürgen ve meşe odunu 

Mangal kömürü 

Kok kömürü 

Ya, sebze 32 kalem 
Kilo Aded ve demed 

50250 10000 

15 00 

110 00 

27 00 Aded 
7 00 

42 00 
3 00 Aded 

28 00 
45 00 
18 00 
55 00 
65 00 
20 00 
60 00 
70 00 
15 00 
35 00 

35 
30 
15 

240 

3 

1950 

00 
00 
00 

00 Çeki 

00 

00 Ton 

2500 

300 

1000 
500 
300 

2000 

300 
200 
300 
150 
150 

50 
50 

100 
100 
100 

250 
100 
100 

150 

·2000 

220 

360 00 

375 00 

330 00 

270 00 
35 00 

126 00 
60 00 

491 00 

84 00 
90 00 
54 00 
82 50 
97 50 
10 00 
30 00 
70 00 
15 00 
35 00 

568 00 

87 50 
30 00 
15 00 

132 50 

360 00 

60 00 

4290 00 

2281 

30 i5 

28 12 

24 75 

20 25 
2 62 
9 45 
4 50 

36 82 

6 30 
6 75 
4 05 
6 19 
7 31 
o i5 
2 25 
5 25 
1 12 
2 62 

42 60 

6 56 
2 25 
1 12 

9 94 

27 00 

4 50 

321 75 

171 52 

30 75 

36 82 

42 60 

9 94 

2/10/936 Cuma 15,15 Açık eksiltme 

2110/936 Cuma 15,30 Açık eksiltme 
--------

2110/936 Cuma 15,45 Acık eksiltme 

2/10~936 Cuma 16,00 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 16,15 Açık eksiltme 

2110/936 Cuma 16,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 16.45 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

1 - İstanbul Erkek Öğrdmen okulunun yukarıda ınikdan, muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ti
caret odasının yeni yıl vesikası ve teminat mektuplariyle beraber teklif mektuplarım ihale için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan
lığına vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel veyabir gün evvel okul idaresinden alacakları yazı ile liseler muhasebeciliği veznesine yabrmalan. 

3 - İsteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. (1278) 1539 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
4281 sayılı Tütün Eksperliği nizamnamesi dairesin

de ehliyetname almak istiyenlerin 11 Teşrinievcl 9 3 6 
tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğüne müraca
at etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra müracaatta 

1 
bulunacakların ehliyetname alamıyacaklan ilan olu-
nur. ( 1026) 1382 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin
ci Ticaret Dairesind~: 

Merhun olup mahkemece satılma
sma karar verilen 3 balya çizgili ka
ğıdın a<:ık arttırması 21/9/36 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 
10,30 da lstanbulda Postahane civa
rında Alalemci Hanında yapılacağı 
ilan olunurr. (25742) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANl.ARI 

Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulgurluda Çına,alb ~o
kağmda 42 metro 96 santim murabbaı sahasındaki ana teslim 
tarihinden itibaren 937 ıeneı; mayııı sonuna kadar kiraya veril
mP.k üzere pazarlığa konulmuttur, Şartnamesi Levazım Müdür
lftğünde görülür. İıtekli olanlar 60 kuru,luk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 21/9/936 pazartesi günü saat 14 de dai-
mi ~nc\iınePdtı huhmmalıdır. (B) (1013) 
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Gece Günsel Kız Et ek Eski: ınkılap 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı \fe Dınktö•ü Nebı oğlu Hamdi UlkUmen 

Kayıt muameleaıln6 Nlş'.anmı,trr Cumartesi ve Pazardan 
bafka hergün ıo 1' oir&BUıda okula müracaat edilebilir 

''Seca,, Marka Alman Buldllle
ri gelmiıtir. Son derece bauu 
ve Olçtller kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 

1431 

Beykoz Sulh mah
kemesinden: 
Beykozda Yalıköy 22 No: lu evde 

Sanoel Baharın küçük kızı Neliye 
büyük kız kardeşi Klaranm 12 I 9 

Yeni çıkan plaklar 
c.ayan Bed~ l~e Siihevıı 

Diyarbekir tarla 11 - AY DOôAR SiNSi SiNSi 
No. 270100 HUaeyni tarkı - YAYLALAR iÇiNDE 

Ba~an HAYRiYE DERVi$ 
Halit f&l'kısı -AFŞAR OOZELI Niğde 

1 

No. 270102 Halk f&!'kıaı -SAFFET EFENDi Niğde 
NEZIPLi DELi MEHMET 

1No.270094 
Utak türkü - ANAM OLASIN ÖMER 

Hüseyni f&!'la -MALATYA OZOM BAôl 

Bayan Birsen Yakup Nec p Orkestras le 1936 tarihinden itibaren kabili itiı"az Erkeği, qin1n VENÜS KREMİ 
ve itizar olmak Uzere vasi tayin edil· kullandığını bilseydi, onu böyle her- Tango - SEVMEK OUNAHSA Müzik Akçay 
miı olduğu ilan olunur. (1444). gün. biraz daha cana yakın buluşu- No. 270099 

- nun sebebini araştırmazdı. I Tango - EMiNE Müzik Akçay 

İstanbul 2 inci İcra Memurluğun- VENOS KREMİ, bUttln ömür 
dan: müddetince bahar demektir. Onu 

Haralaınbo Yaniden istikntZ olu- kullananlar, ebedi gençlik sırrma 
nan paraya mukabil lstavro Foti ererl~r. Bir tecrübe bin nasihatten 
MaçankÖ tarafından alacaklıya bi· evli .... 
rinci derece ve bir sene vade ile ipo- Umumi deposu: NUREDDİN EV-

lstanbul Vilayeti Naf La 
Müdür.üğünden 

lstty,•nlt•rt' tarifname gönderilir 
CağaJoğlu, Yanık sarı:ıyıaı reı~foo . 20019 

___ .. tek olunan Beyoğlunda Feriköyün • LlYAZADE, F.czayi kimyeviye, aliit 
de Kir sokağında eski 1 No. lu iki ve ıtriyat depoeu. lstanbul • Bahçe· 

1583 tarafı Ananiyan Efendi arsası ve k 
~---------------------- siltçü Yuvan ve Kosti Vangelin bak- apı. _________ _ 

N f B k ' v d -. kal dilkkaru ve tarafı rabi tar.ki im Eyüp tcra 'Memurluğundan: 

28 / 9/ 936 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Nafıa 
Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 974 lira keşif 
bedelli İstanbul Kuduz tedavi evi köpek koğuşu ve bod -
rum katı tamirat ve tadilatı açık eksiltmeye konulmuş -
tur. Mukavele, eksiltme: Bayındırlık işleri genel. hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hülasası ile buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

a ) a a an • ) g ı n an e ile m~dut 219 ~ ~rmd~ ve Ha.sanın, ömer, Aliye, Macıde, Ya 
tahmınen 1000 lira kıymet ~akdır o- f&I', r dia, DUrdanenln p.yiaıı muta-

Bakanbk ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 Hra lunan arsa ile yine FeriköyUnd.? ŞU;- eamf olduklan Eyüp Dettenlar A· 
olan 2 30 ton kok kömürü Bakanlık binasında teslim li Kiğıthane caddesinde eski 16 ye- lacaçeşme caddesi 4 aayılJ bahc;t>Jl 
şartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştnr. ni 74 No. lu bir tarafı Nalbant To - evin kapmından glri1dlkte zemini 

dorinin araaaı ve bir tarafı Debrcll toprak tu.erinde bir oda, bir kuyu ve 
Eksiltme 25 Eyliil 936 tarihine rasltvan Cuma v.iinü Açvanokonun kasap dilkkiru, -bir birinci kata çıkıldıkta ufak bıt sofa, 

Muvakkat teminat "7 4,, liradır.' 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığı

na dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarile 28 19 / 936 Pazartesi günü sa· 
at 14 de kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. ( 1135) 

saat 15 te Ankarada Bakaııhk Malzeme Müdürlüğünde tarafı stıtc;ü Yuvan ve Kosti •:e Van- iki oda ve ikinci katta ufak tofa u
yaptlacaktır. gel arsası, tarafı rabli KAğrthane zerinde bir oda ve iki erik ağacmı 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve res caddesile mahdut ve tamamına havi muhtacı tamir bir bap ahşu.p 
mi gazetenin 7 I 5 / ı 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın- 3530 lira ioymet takdir olunan maa evin filyuunun izalesi için ııçtk art.- Göz Hekimi ı Gaip atanıyor 
da çıkan talimatnameye göre Nafıa B:lkanlıgı· ndan alın- dükkln binanm 216 ve altında ikJ hie- tırmaya çıkanlmı§ olup f&rtnamP.Hl O Ş Ü k · · E t O kil vill ti d R dtl k 

selerl satılığa çıkanlmıştır. Maa- 11/ 10/ 936 tarihinde divanhaneye •· r ru r an 8 p . ye n e a ' a.z&lft• 
mış müteahhitlik vesikası ve 534 lira 7 5 kuruşluk muvak dükkin binanın zemini tahta dilşelt sıJacat-4.-. Birincı' arttırma ~1110 ' nm Kocaali kariyeslnde Kamber Ali 
k · 1 ·1 b. l.k 25 E l"'l 936 C ·· ·· aLU" 'ağaloğlu Nuruoemanıye cad No 3C oğlu'' h tte 1916 --' d ben" at temınat an ı «= ır ı te y u uma gunu sa- ve. bodru. mu havi ve öntl camckfinb 936 ,.A_Amba 1 .... 16 ya kadar .... tı- -e me n senıcıun en 

~- "I: -- " ;ıu eczaneaı bıtışığU 
at 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la- b~ ~kk&n olup. arkasında keza ~ lacaktır. Arttırmaya girmek ıçin 300 r .. ı 22!\ff6 bir haber almaınaml§tır. Babası ve 
zımdır. İstekliler bu husustaki şartnarr.eleri parasız o- mını tahta döşeli ve bir IOfa w.crın- lira konan kıymeti mahminenin kardeşi Ahmet hayattadır. Dört .... 
larak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdüdüğünden ala- de harap ve gayrimüstamel oc~ % 7 buçuğu nisbetlnde teminat alı- alacaklılarla diğer alacaklılann ve ne evvel lştip muhacirleri Gaıatadan 
bilirler. ( 719) ( 943) 1383 var~ . . ~fadan aynca bir k~pı /~ nır. Biriken vergi, vakıf icrası. irtifa hakkı sahiplerinin gayrimen- geçerken kendine tesadtlf edilmif--
Manisa Defterdar:ığından: 

Memuriyet ünvanı Maaşı 
Lira 

Adet 

ıe;u ~ 

Merkez varidat mümeyyizliği 30 1 
Merkez Ş. Tahakkuk memurluğu 2 5 1 
Akhisar varidat memurluğu 35 1 
Af.hisar tahsilit memurluiu • 30 ı 
Salihli varidat memurluiu 30 1 

Manisa viliyet merkeziyle mülhak kazalarda mevcut 
yukarıda yazdı memuriyetler münhal bulunmaktadır. 
Taliplerin: 

1 - Hukuk, Mülkiye, yüksek ticaret mektebi mezunu 
veya bu derecede tahsil görmüş olmak. 

2 - Hizmeti filiyesini yapmış bulunmak. 
3 - Sıhhat raporu ibraz etmek. 
4 - Hüsnühal vesikam bulunmak. 
Kaydi şartile müracaatlan. ( 1396) 1854 

Bir defe 
gelip 
96rl· 
naz. 

eve gırılır. Burada ahşap döşelı u.ak )Jissedarlara, rüsumu telWiye mii• - kul 117.erindeki haklarmı bıfzile !aiz tir K dfs" i ta n1a 
bir f üze • d · · 'k" od h _, . en ın nıya rm veya ne-
* so a rın e ıçıçe ı 1 a ve e- teriye aittir. Birinci arttırmada kıy- ve masarlfe dair olan iddialarmı rede oldu~u bilenlerin Yugos•av • 

la ve sof adan ahşap merdivenle bc.-ıd- metinin % 75 •i bulursa mUşterhıın mUsbet evraklarile birlikte ve 20 '"'n 
k Un lnildikt B d l l / 

T ı:.w yada RadÜf kazasında Kocaali 'lra-rum a a e: ura a zem n üzerinde bırakılır. AkBt halde en son içinde idaremize bildirmeleri ve aksı . . 
kısmen tae ve kısmen toprak bır an- arttıranm taahhUdtl yerinde kal- takdirde haklan tapu sicWerile a~bit nyesınde Kamber Ağaya veya ,.,_. 
tre ve bir ahır ve bir kuyu ve bir Ra- mak Uzere arttırmanın 15 "111 "8rıa olmadıkça paylqmadan 1lartç bıra • itdald adrw bildinneleriDl nca ede
blt ytlk ve t.hçede ahşap l'tr sa- uatdarak 41111'996 tarihine rasUı- lalaeaklan ve daha fazla malfmıat rlm. 
manlık mevcuttur. Arkaaında ipo • )'&D ~ IÜJıil aym 1aatte tkfn- almak lltiyenlerln dairem 16 $1361 ~tl§ta BT~ yole1&fıoıa 
tekli olan bir numaralı ana vardır et arttmna yapılarak Uıaleyl kat'iye- 1153 saY!lı doayasma mtlracaatıan Ga:rioemanpafG koftcllında 
Mezk6r araanm halen bahçe ve ktr ili icra edileceğinden ipotek sahibi Uin olwıur. Raaım Ollbafa · 
aokağmda cephesi olduğu gibi lçtnde 
muhtelif ağaçlan ve etrafı telle çev-
rllmiftir. Blnanm~vkmdeaynbir IP-'Ji!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!l!l~~~~!l!!!l!!!!!!!~~~~!!!i!!!~~i!iiii!ii!!!!i!!!~!iii!l!i!i!!!!!.!!!!!~!i!iiii!i!!!!ii!!!!!i!!!i!.!!i!!!!!!!i!!!!l!!i!!!i!I~ 

:ııeı~ U::ıı0~u~~ terkoe lstanbu~ Gayrimübadi~ler komisyonundan: 
Arttirma 211101936 tarihine mn- Adana Satışı sadif Ç&l'f&Dlba gtlnU saat 14 den 16 

ya kadar dairede icra lalınacak ve 1 

verilecek bedel ifbu gayrimenkullta Köyft 

takdir olunan kıymetlerden hiaeye Haeı Haaaı 
isabet eden kıymetin % 75 tini bul
duğu takdirde en IOJl ve çok arttı -
ran u.ttlnde bırakılacak ve akat tak
dirde arttmna on bet gUn daha uza
tılarak 6/ 11/936 cuma gtlnU 8aat 
14 den 16 ya kadar temdiden arttır
ma~ devam olunacak ve verilecek 
bedel gayrlmenkullttan hllllleye iaa
bet eden kıymetin ybcle yetmif be
tini bulmadığı takdirde 2280 No .lu 
kanun bWdlmlerlne göre be, sene te
cile tlbl olacaktır. 
Arttırmaya ietirak edecekler ifbu 

gayrimeııkullttan lıillseye laabet eden 
m11hwmen kıymetin yDD vecit bu· 
çuğu nisbetinde pey akçeai veya ulu· 
sal blr banlranm teminat mektubunu 
vermeie mecburdurlar. Arttırma 
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" 
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" 

" 

Kaysrb 

" 
" 

Kimden metnık 1 • ğu 

M.avromati veresesi 

" 
" ,, 
.. 

" 
" 

Avrabam Avanya 

" 
" 

Cinai ve Hl& 

453 döntlm tar 
lanın 1201140 
Hla. 

299 " 
823 " 

1360 " 
2.0 " 

2lSO Dllfmm 
mıı.o HlL 

2:50 " 
8000 &l"flDhk 
çlfllk ebntyeei
nln 88 de 81 
m.. 
MO dönllm tar 
lanm tamamı 
215 " 
100 " 

Bilmeye göre muhammen K . 

16308 

10764 
24690 
24480 

4320 
1500 

1500 
2210 

liiiiiiiiiimı;;;;;;-e;;;;:;;;-x;;;;;c;::;;;;;:;;;~iiiiiiiiiim~ pefİD para iledir. • lstanbul Bayftnlan Koruma Cemiyetinden: Gayrimenkulitm vergi ve tanzlft-
" " 2:50 " Dl· 

arı Bla. 

9030 
800 

1750 

K6 pek ~•hlp lerlnln d~ k at nazarına ~u ı:: v:ıı ~up':: ~~ 
Köpeklerin ağuhbu ve numaruu olarak aokaklarda dolafmala - zayededen tenzil olunacaktır. Yirmi 

n Belediye talimatnameaine söre memnudur. Ara .-a k1l4u hu • wenellk vakıf taviz bedeJUe re.mi teı-

Yukarda köyleri ve döntlm ve hllllelert ~terilen · arazi gayrimObadlDer heeabma Adanada kapab 
zarf uaullle artırmaya konulmu, ve 5/10/ 936 tarihinde ihalelerinin lcruı mukarrer olmakla taliplerin 
o gOn mat on betten evvel Seyhan defterdarlıPıa mtıracaatıan. SabfmUııhuıran gayrlmtıbadil bonoal
ladır. 

talıiı su1ıur ettltlndeıi IOD deaıecede dlkb.t ecfflııgeei Sokaklarda a- WiJe mUfterlye aittir. 

pıı1rm :ve bqı bot lfJleD. kepekler B~eıBJe tanıtmdan tlrtularalr 20CK No: lu İcra ve tnu Kanu- -----------------------------------
Cemiyetlm!a haatanelline g&ıderllmeırte ve ıım,nem&de llç gtlil mu nunun 12$ meı maddeeine tevfikan 

_ wua edilin~.~ mtıracaa~ rıca olunur. = :.:::-~·~.:1t: Güzel Sanatlar Akademisi D~rektörlüğünden: 
lstanbul VllAyeti Nafıa lann ve irtifak hakkı ll&biplerintn bu Mahrukatın nevi 

Müdürlüg .. ünden ~.: ~=a1zu: ::1 
den itibaren 20 glln içinde evrakı 

28/ 9/ 936 Puarteai günü saat 15 te lstanbulda Na- mtlspitelerlle birUtte dait'emlstn 

Almacak 
miktar 

Muhammen 
fiat 

L. K. 

Tutan 
Lira Kr 

Muvakkat 
teminat 
Akçesi 
% 7,50 

fıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasmda 2939 lira 934/8057 numaruma bDdirmelerl -----------
keşif bedelli Çapada im mtı•Dün mektebi çatı tamiratile lbmıchr. Abi takdirde haldan ta· Llve maden kömürü 100 Ton 11 50 1150 86 25 
·· aati0 k sal "-ı..w-.;..tı "•1 • •1- ~-=1tın k u1 pu alclllerile aablt obmyan1ar •hl G00 od 60 r.-1.: 2 40 144 10 O Jımn onu uuıauıua ıV&en aç1& e~ eye on - hedefintıı payl•f"'ımdan bariç ka • urcen \IDU ~ ~ 
muştur. hrlar. Meee odunu 20 .. 2 70 54 ~ S 

Mukavele. eksiltme._ bapıdırhk işleri genel. hususi Arttli'ma fartnamem t/10'936 ta- Manga) kömürü 1200 Kilo O 3.25 39 2 3 
ve fenni şar.tnameleri, proje. kelif hülisasile buna müte- rlhlne rutbyan pertembe gQntı bar- Kok kijmUril 30 Ton tfi 50 495 37 ı 3 
ferri diğer evrak dairesiııde ıötülecektir. keeln a&'ebilnleai l4JID daire dtVan - Cıra . 500 K;ilo 5 25 1 <\8 

Muvakkat teminat 228 liradır. =: =ktlr. Dl.ha futa Akademiye yııkanda cins ve miktan ve muhammen bede1Jeriy1e terninat rniktar• 
İsteklilerin en az 2500 liralık bu ite benzer iş yaptığı- ye ve 934 8057 N~=~-= lan g&terilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile alınacaktır. İhale S 1 O i 936 Pazar• 

na dair nafıa müdürlüğünden alnut olduğu müteahhit - at eder.ek vazıyet 99 takdiri kıymet teai cünii saat 9 da Caia1oilundaki y.iikeek mektepler muhasebeebi~pılacaktır. 
lik ve ticaret odasi veaikalarile 28/9/93~ pazartesi cünü r..--a a&1lP ~ Talipler mufaml ~yi bedefsiz olarak Fındıklıdaki Güzel r Akacle ... 
mt 15 we kadar Nafia Kildiirlillijne ~ ( 1124) ilb olaaat. <.,., misinden alabiUrler. (1138) 


