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Antakya ve isk 
280 bin Tiirk icin 

mustakil idare 
Hariciye Vekili 4'T AN,, a dedi ki: 

• • 
urıyenın 

tikli li ve 
uriyed~ki 
ürkler 

'' iskenderon ve Antakya 
için mUstakil bir idare 
dUşUnUldUğUnU Umit 

etmek isterim,, 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 4ün Cenev· 

reye hareket ederken "Tan" muharriri, ~ün. bifin~ 
plindaki siyasi mevzuları etrafında kendısıle cör'tiltü. 
Türk - İngiliz dostluğu, Suriye - Fransa matıedell 
hakkında sualler sordu. Doktor Aras "Tan" mtıhar. 
ririne, Fransa - Suriye muahedesinden bahsederken 
bilhassa şöyle dedi: "Ve hem .. hepsi Türk olan ild 
yüz seksen bin nüfuslu İskenderun ve Ant~~· 
takası için de mahalli müstakil bir idare derı>ıı edil .. 
miş olduğunu ümit etmek isterim.,, Sinidi müllkatı 
Okuyalım: 
- ••aftM'9 ile ............ ,...._ 

makta ......... dair hüerler \'al'• 

dır. Ba Ja..ta ... tenvir .......... ... , 
- Tllrkiye ile İngiltere milnue-

- - ---- ----
. 

ron Türkleri 
ssolini Yemeni 
iliya hazırl n ı 

~ıı----~ 

Donanmamız 
Akdenize 
çıkarken . 

2'1r1c ............ 1919 do ı,.,a. 
,.,..,. .. ,.,... rao. ......... 
,.,..,.,.,. ,.,.,_ ~ facle" flf-

Met iNre .,,.,..... .... gU,e
.,_ ,,_. wrllM Tlaberler tiiıft 

Bir İngiliz gazetesi ki. 

' ba ne le 
ne de ·hücum 
lnıli- ...._b A'!18q a m an ltalyamn ~ litill 
t91111Mitlıri hakkında netriyatta lmlunuyorlar. Dünkil 
plD9ta De Pim lnsiliz pzetelerinden Daily Slıetch ıra 

..teli Duçe'nin yeni arazi siyaseti hakkmda yeni ma• 
ıa...t ftl'rnekteclir. Bunu aynen yazıyoruz: 

Londra - Daily Sketch Gazetesinin muhabiri yazı
:yor: Cenubu Garbi Arabistanm hemen her oehrinde, 
bilhassa Bahriahmerin İtalya tarafından yan istilA 
edilen Habeşistana mukabil kıyılarında İtalyanın ba 
tarafla.-ı 4a istili ile tehdit ettiği mütemadiyen fml· 
danniaktadır • 

• ,, korku v.... hDkttmdaa1 1-
mam Yahy111tn nAztrJan,.. da 1'19-
mlf buhruyor. C..ubu Oarbt Ara
blstanda ,aptıl11n Myahatt .. heniiz 
dlndUm. Antadıtıma ıare" ltalya. 
Bahri Ahmer in bu tarafına da ta .. 

-- tıttfli takdirde Ji'ne kawiil ...................... .a. 
~· Net.irim He!lıı•• ,.... 
ilimin ..- da k81Mfll Hp olmaft 
tur. 
Halbuki Haile Selbtye Hilelerden 

beri bu mabadı temin için çabfıyor
du. Yemene '6nclerUa köleler Afrt 
kadan gelirler. Bımlann çofu Habef
Udir, bir kısmı da uncldir. Babefia • 
tanda kalelik b1lruw. Arabiatuıda 
k6le a1ıperifl de durur. Köle ticare
tiııbı ild kaynaiı Uberi,yadır. Millet
ler Cemiyeti de bu Afrikalı Cllmhuri
yet ile allkadar olarak bu ite bir ni
hayet vermeğe ~caktır. Fakat 
IW>eflstanda ne yapda, hıaan ticare 
tinin 6Du.ıe geçmek tein hiç olmam 
OD llell8 pgmeei icap edecektir. Çlln• 
idi köle ticareti ya~ bin bir hile lragiliz gueteJerifte g6re Yemetd ü 
den istifade etmektedirler. · iıffldya 1uusrlanata MwaolW 

Fakat Bahri Ahmerden geçen her ve kendlatne her yeri ~ köle
gemi arqtınlına bu ticaretin öntlne lerl çıkarmap mUeaade veriline ttal 
geçmek mtlmktln olur. yanm ayni latlll lçln ileri ltlreceği bl-

Arabiatan hWdlmdan lbnlaauut, ricik bahane ortadan blcbnhmt o • 
köle ticaretine karfl gelm'iJe ba,. lur. Abi takdirde bu bahane yeni bir 
llllfbr. Fakat Yemen böyle değldir. 'O latlll h&rbliıe vede ~ldi eder. Bu • 
halde tnglltere derhal faallyete geçer gl1n bu kortu mevcuttur. 

LotMlra ~ tanJ/tıf41!Aı .... w 
,.,., edatMtfff'. .K'aMnı ~ 

ftrt --- .. ,.,..,, ..,,...._ 1 • ..,.,.., '* • ~ aft --
....,.. ~ "6 Mr 1eair ~ Yml &h tll&•z--• 
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Varşova mektubu 

Fransız - Leh askeri ~~ 
itilifının neticeleri Mıni~lle~tl~er~C~e~m~iy~et~i ~A~d~li~y~ed~~ed~iı~. n~m~ü~h~im~ 

Eski id-a-re-s-is-te-m-in_e_h_ü_cu_m_;diliyor toplantısı bir toplantı yapıldı 
Kots'un planlan suya mı düşecek? Heyetimiz, dün sabah v al'§OVa, (Hususi Muhabirimiz timai bazı tebeddülat yapılması ka- Cenevreye haraket etti 

yuıyor) - Hükumet, müte- rarlaştınlmıştır. Milletler Cemiyetinin konsey ve a- Tadil edilen adli kanunlara ait 
• 

talimatnameler hazırlanıyor 
veffa Mareşal Pilsudskinin çizdiği 23 Ağustos kongresinde hiç bir ye- samble içtimalarında bulunacak olan 
yoldan yUrümek kararını ısrarla ta- ni teşkilat meydana. getirilmemiştir. heyetimiz Hariciye Vekili 'fc,·fik Rüş 
~ip etmektedir. Leh ordusunurt baş Kongrenin programından anlaşıldığı- lU Aras, Dahiliye Vekili ŞUkrU Ka
mUfettişi General Edvard Ridz Smig- na göre, hükumet mehafıli, 1.;ehistan ya, Riyaseticilmhur umumi katibi 

li müteveffa mareJjalin vasiyeti mu- da Hitlervari bir korporatif sistemini Hasan Rıza, mebuslarmuzdnn Bayan Adliye Vekili toplantıdan sonra, ha
cibince onun yerini tutmaya. çalışı- kabul etmek niyetindedirler. Fakat Mihri Pcktaş ve mUşahit olarak ta 

yor. muhtelif köylü gruplarının liderler! mebuslanmızdan Bayan Esma Nny- pı•shaneyı· gezdı•,tetkı·kıerde bulundu 
bunu kabul etmemektedir. man dUn sabah deniz y yle 

Miralay Kots, bUtUn faaliyetini ye- Muhalif kalan liderler, 20 Eylülde Cenevreye hareket 2tmişler - M'Jl 
ni içtimai kuvvetleri organize etmek dir. Heyetimiz Galata rıhtı- ı et Meclisinin son içtima dev- ı 

Varşovada bir kongre yapacaklardır. resinde mUhim bazı adli ve cezai ka.-
meselesi üzerinde teksif etmiştir. mında ReieicUmlmr namına yaverle-

Bu vaziyete nazaran, Kots'un siyasi punlanmızın tadil edilmiş şeKllleri -
.. Yukarıkiler,, denilen kuvvetleri bir- rinden Cevdet. Başvekil namın:ı hu- . . . . . 

planlan altüs~ olmuştur. Bu muvaf- susi kalem müdUrU Vcdit Adli ve nın 1 !eşrınıevvelden ıtıbaren merl-
leştiremiyen Kots'un muvaffakıyet- ' ., t kl · · ·· · d fakıyetsizlikler üzerinde bütUn Leh Vekili ŞUkrU Saraç Manrif Yeklli ye e gırccc ennı gözonün e tutan 
sizliği, köylü lejyoner kongresinin te . . . . S ff ' ıı.ıe+i Adliye VeklUeti alakadar dairelerin 
hır edilmesi

.ne seı..Ap olmuştur. gazetelen genış mıkyasta nc.şrıyat a et Arıkan, Hariciye V ~'<" . u a U 1 1 ' uc , ıı. • • • ~1 e m ta ea arım aldıktan sonra, bun 
yapmıştır. çaş gazetesi bile köylü mumı kııtıbı Numan l\J.enemencıog u, 1 •·b"kı . . . 

23 Ağustosta köylü kongresinin ak ' . . . arın lal ı na aıt bırcr talimatname 
di ile başhyan bu çalışmalar sonunda halkın aldatılamıyacağını, çünkü \1 alı ve Beletllye Reisi Muhidnın Üs· hazırlama.ğa karar vermiştir. 

onların kasaba orta hallilcrinden si- tUndağ, Bolu mebusu Cemal Hüsni.i, Bu maksatla, şehrimze davet edil-
ayrılan bir grup organize edilmiştir. yaset itibarile daha olgun bulundu- Atine. sefirimiz Ruşen Eşref, Prağ se miş olan Adliye mUstcşarı Hasan Sa-
Kongrede ma.zbatala.rile ortaya çıkan ğunu yazmıştır. firimlz Ya.kup Kaılri. Enuıiyet U - fiyUddtn, vekalet ceza işleri mUdilrü 
Valeron, Virzikovski ve TBeplak, yeni H d N k. H k k · ı mum mUdUı'U Şükı·U, Gazi Antep va- ay ar " a ı, u u ış eri müdürU 
siyasi kuvvetin liderleri olarak gös- F aşi:ım aleyhinde neşriyat lisi Ali Rıza Çevilf, İstanbul vali mu- fi;inasi, teftiş heyeti reisi Sezai, zat 
terilmiştir.. ·S osyal Demokrat gazetesi olan avini Hüdai Karatab1n, İstanbul Em işleri müdürü Muzaffc~· ve kalemi 

y :ı. l Ra.botnik de 23 Ağustos top- tnahsus müdürü Şakirin iştirakile, 
eni RÖY Ü partisi .. antısının hezimetini teşrih etmiş, niyet mUdilril Salih Kıh:;, belediye biz.zat Adliye Vekili Saraçoğlu Şilk-1 

K
ongrenin hazırladığı beyanna.- Leh devletinin bir faşist sistemine muavini Ekrem, parti erkanı, sefaret rUnUn reisliği altında dUn öğleden 

mel Yen·ı ko-ulU pa""'"'sı'nın' ka- d v •• .. • haneler erkfını ile Irak HnriciyP, Na- sonra, lstanbul başmUôdeiumumisi 
., ~u ogru yurutülmesıne şiddetle muha-

rakterini tamamen a.vdınlattıgı~ irin zırı Nuri Paşa ve blrçoıt zev.ıt tıu-a- Hikmetin nezdinde mlihinı bir toplan 
J !< lefetle bulunmuştur. Gazetenin Le- f d - ı 1 rd çok enteresandır. Beyannamede eski ın an ugur anmış a ır. tı yapılmıştır. Adliye Vekili, bu top-

idare sistemi sayılan demokrasi par- histanda Almanseverliği aleyhindeki Hatidye ve Dahilive vck\ılcr~ne hu lantıda 1 Teşrinievvclde meriyet mev 
Adliye Vekili Şiikrü Saracoğlu 

deiumumiliğinde, Vekalet erkanın -
dan bazı zevatın lştiraklle bir toplaJ.
lı yaptık. 

Toplantıda, kanunların tatbik şek 
!ini tesbit eden talimatname üzerinde 
görüşüldü. Toplantı, daha birkaç gün 
devam edecektir.,, 

lamantarlzme hUcum edilmiştir. Dev- yazılarla dolu olan nilslıası toplattı- susi kalem müdürleri Refik Amir ,.e kilne girecek ôlan yeni kanunların 
let demokrasisi yeglne siyasi idare rılmıştır. Arif refakat etmişlerdir. Hariciye Ve talbik şekilleri hakkında, bazı direk 
formülü olarak gösterilmiflir. Lider Fransız - Leh askeri itill'tfının ilk kilimiz, vapurun Plredt" tevakkufu tifler vermiştir. öğrendiğimize güre 
Vitoş reddedilmiştir. Bunun yerine semeresi, Lehi.stana Fransa tarafın- esnasında Atinaya ı;iderek Yunan toplantıda kanunların tatLikını ko • 
namzet gösterilen General Ridz'dir. dan 500 milyon Frank ödUnç para Bafvekili Metaksas lle görüşecektir. laylaştıracak teşkilat yapılması cfa 
Beyannamede bUyUk fabrikaların verilmesidir. Bu istikrazla tayyare, Hariciye Vekiline Adliye Vekili Şlik- .tnevzuu bahsolnıuştur. Bu görüşıne
devlet kontrolU altında bulundurul- motörlü silah, mühimmat ve diğer rU Saraçoğlu, Dahiliye Vekili Şükrü ler, Adliye müst~?armır. reişliği al -
ması, köylü refahının temini ve zahi- harp malzemesi alınacak ve sipariş- Kayaya ~iaarif Yeki:i Saffet Arıkan tında daha birkaç gün devanı ede -
..... inhisarmın kabulu" de z"ıkredilmı' •- 1 vekalet edeceklerdir. ccktı'r. '""' ., er sene sonuna kadar teslim edilmiş A k d k• • 
tir. Leh devlet idaresinde iktısadi, iç- olacaktır. Roma Ticaret nta:wmiı Suphi Zi- 1 Teşrinlevvelden itibaren tatbikı- ll ara a ı Sergi 

Maraş Meb'usu 
Mithat öldü 

Canezesi bugün meta
simle kaldırılacak 

KadıköyUnde Ihlamur caddesinde 
geçirdiği bir otomobil kazasından 

sonra Haydarpaşa NUmune hast:ınc
ııine yatırılan Maraş mebusu .Milh.11.t 
J\lam, evvelki gece gözlerin hayata 
kapamıştır. 

İran la müzakere 
Heyetimiz ay sonuna 
doğru yola çıkacak 

Dost ve komşu Iran hU 'cümeti ile 
muhtelif meseleler elrafınd'l müzake 
relerde bulunmak Uzere Tuhrana gi
decek heyetimi?., bu e.y sonlarına 

doğru yola çıkacaktır. Heyetin reisi 
Bolu mebusu Ct:mı>l HUsnU, buglin -
lerde Ankar:ıya gide:·Pk Hariciye Ve
kaleti ile temasta bulunacaktır. Ce
mal Hüsnli, on gün kad:tr Ankarada 
kaldıktan sonra ayın yirmi beşi ile 
otuzu arasında heyetle beraber Tah
rana hareket edecektir. 

Yaralının eıhht vaziyeti ile çok ya 
ktndan alakadar olan doktorlar, ev
"Velki gece yarısına doğru hastanın 
vaziyetinde umumi bir salah sez
mlşlerdir. Fakat bu Umit çok sUr-
memiş, derin bi; nezfi. dimagıV• hüm- Araba vapuru iskelesine getirilecek

tir. 
ması geçiren Mithat Alam, yarım 

sat içerisinde v-efa.t etmiştir. 

Cenaze mera•imi • 
ÖlümU her tarafta bilyUk bir tecs

eUrle karşılanan Mithat Alam'm ce
nazesi, buglin, Haydarpaşa nümune 
hastanesinden kaldırılarak Sirkeci 

Cena?.e, merasimi Sirkeciden baş· 
lıyacak Sirkeci - Divanyolu - Çar -
şıkapı yolunu takip edecektir. Cena
ze namazı Beyazıt camiinde kılına
cak olan merhumun cesedi, Edirne 
Rapı dışındaki Şehitliğe gömülecek
tir. 

Zavallı Sırrıyı dün gömdük 

Cenaze mera.!imin den bir görün~ 

ÖlilmilnU teessürle haber verdiği - muzları üzerinde kaldırılmış ve doğ -
miz gazeteci arıtadaşlanmızdan A. ruca Silnbülefendi camiine getirilerek 
ılım Uzellinin cenaz l dUn kaldırıl- namazı kıhnmrştır. Oradan Merkeze -
mıştır. Cenaze, Cerrahpaşa hastane - fendiye gidilmiş ve aile kabristanına 
!!İnde hatırlanmıştır. Saat on bir bu -
çuğa doğru merhumun meslek arka -
daşlan, dostları, betbaht babası, mu
allimi bulunduğu Sen Jorj mektebi 
talebesl de ha,slaneye gelmişlerdir. 
Cenaze, saat 12 de, arkadaşlarının o-

defnolunmuştur. 

Kabre latbuat Cemiyeti, mensup 
olduğu mUessese ve mektep idareleri 

çelenkler koymuşlardır. Kederli aile
sine taziyetlerinıizi tekrarla.rtt. 

~·a da, dUn Romaya hareket etmiştir. na başlanacak olan muaddr>l kanun-

Teşhir edilecek eserler 
tesbit ediliyor Yeni kadrolar 

Ayın on beşinden sonra 
muallimlere bildirilecek 

lar şunla ır: 1 - Ceza uımlU muha
kemeleri kanununun 116 nıaddeslttl 
değiştiren 3006 numaralı knnuıı. 2-
Ccza kanununun 143 ilnc:U maddesini !ktısat Vekaletince hazırlannıakta 
değiştiren 3038 numaralı kanun. 3-
Ağır cezayı müstelzim olınıyan suç
larda cürmU meşhudun nasıl yapıla-

Orta ve ilk tedrisat mualllm kadro cağına dair olan 3005 numaralı ka-
nun. 

olan elişi ve ~tüçıik sanal ler sergisi 
bUttin memlekette büyük bir alaka 
uyandırmıştı!'. Vila~ etlerde olduğu 

gibi kaza ve nah:/e merkezlerindf 
de geniş bir faaliyet başlamıştır. Bil
has.•m Trakya umumi müfettişliği 

mıntaltıısıncle. bu i~ i'iin çok ehemmi
yetli mesai sarfo:IHrnektedır. Trakya 
umumi milfettişi Ge11erel Kazım Di
rikten ııehrimizde çalışmakta olan ser 
gi komitesine gel~n te!grafta Edime 
valiliği makamında sergi için alaka: 
darların iştimkile bUyük bir içtima 
}Bpılarak sergi işierinin görU~UldU

ğilııU ve Ed\rneucn gonderilhıesi 

mUmkUn olan yeni ve eski eserlerin 
teshit edilerek vaktinden evvel gön
derileceği bildir Hmektedir. 

lan hazırlanmış ve bu kadroların 
tetkikitte başlanılmıştır. Tetkiklerin 
ayın on beşinu ka<l:ı.r ikmıl edileceği 
ve derhal alakadarlara teblig oluna
c-ağı 11.nlaşılmak:aarr. 

Orta mek!P.1-Jcrlc liselerdP eçıhtcıık 
şubeler ve mektep ihtiyacı hakkında 
alınan tedbirler ikmal edilmiştir. Ye
rıi tedris yılında okutulacak kitapla
rın hazırhğiyle vı-ka!et neşriyat mü
dUrü meşgul olmaktadır. 

Yeni mülreclat programları 
llk tedrisat tniifrcdat progmmlan

nı yeni baştan yeni ihtiyaçlara göre 
ve daha pratik bir Şekild~ hazırlayan 
komisyon, dun· H Uncil ilkmekteple 
Maarif Vekaleti talim ve terbiye he· 
yeti reisi lhsaıım başkanlığında top
lanmış, lt!tkiklerine devam etmiştir. 

BİRKAÇ 
SATIRLA 

B elediyc Arasta ~olnıf l"ll ve Ak
bıyıia giden yolları hir müdaet 

evvel tamir ettirmiştir. ltıı.lbuki bu ci
var halkı geçenlerde Şehir Meclisin~ 
muracaat etmişler ve yollıınn yeniden 
esa~h surette inşa cttirilmcınni isteıniı 
!erdir. Belediye, yeni yıla ait bıit\.C 
ıeldiii için halkın bu mlirncaabılı na 
zarı dikkate almıştır. Tanıirat!I gelccdc 
aybaıı baılanacaktır. 

• • • • 
Hukuk Fakıiltcsinin dört seneye ı;ıkll-
rılması meselesini tetkik etmek Uzerc 
dün de Universitede bir toplantı yııpıl
mıljtır. 

• • • 
Son yağmurlar Kaııntt!'aU ci•nrmda 
esaslı tahribat yapmıı;tır. Bu civar hal· 
kı dün Belediyeye müracaat cdertk 
yolların eııaslı surette tamirini istemi~· 
!erdir. 

• • • 
Tramvay Şirketinin tasarruf "11ıı.ksadi
le bütün hatlara tabsiıı cttifi ar..tba mik 
darlarmı azalttığından ııikbet edilmiş 
tir. Bu cihet tetkik cailmt:ktedir. 

• • • 
Maliye Vekaleti, bedelleri ödenmiş bir 
milyona yakm tıhv!llit kuponl:ırmın 
Cümhuriyet Merkez Bankasından tesel 
lümü için haırlıklarmı ba,lnmişhr. 

• • • 
Uc;üncü komiserlik İmlihanına girenle· 
rin irtlhan kifıtlım Emniyet Um\ım 
Mudurluğıi tarıfmdan tetkik edilmek· 
tedir. 
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Vekilin dünkü tetkikleri 
Adliye Vekili Saraçoğlu Şlikrü, 

dun Mild6eiumumi Hikmeti refakati 
ne alarak lstanbul haplshb.ııe binası
nı tetkik etmiştir. 
Öğrendiğimize göre, çok harap bir 

hale gelen hapishane bhıası, esaslı 

surette tamir edilecektir. 
Adliye Vekili, hundan başka vila -

yet karşısında lstanbul ,\dliyc sara
yının yerini de ge;ı;miştir. Sarayın in
şaatına, önUınilzdeki llkbahartla mu
hnkkak surette başlanmış olacnktır. 
Mahbuslatın yaş, saırat ve hususi 
kabiliyetlerine göre, sııııflara taksim 
edilerek, herkesi kendi sahnsıntla ça
lıştırmnk ve a?.ami randıman almak 
yolunda da mUhim bazı tasavvurlar 
vardır. 

Atiliye Vekilinin beyanatı 
Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, 

dün bir muharririmizi, 'Park Otelde 
kabul ederek kısaca şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"-Meclisten çıkarılan bazı kanun 
lann meriyet mevkiinc girmesi tari
hi yaklaştığı için, alakadar dairele -
rin mütalealan da alınmak suretile 
hazırlanan t8.limatnnm yl gözden gl' 
Çırmek ve tiir netice almak istedik. 

Bu :maksatla, buglhı, İstanbul MUd 

• 

Diğer taraftan Maarif VckiUeti de 
bütlin vllayct Maarif mUdUrlükleri -
ııe bir tamim :;.:mdermiş, mıntakala
n dahilinde mevcut Ran'at mekteple
rini en güzel ve yeni esetJerlle ser
giye iştirak etmeğe davet etmiştır. 
Komite azasındru1 TUrk1Jfis merkez 
mUdUHi Ak ,\ Giin, dün lslanbul Ma
arif MUdilrU Tevfik Kul'u ziyaret e
derek iştir.ak şekilleri etrafında gö -
ri.lşmUştUr. Akil GUn, bugün de san
at mekteplermi gezecPk ve göqderile
cek eşyayı teslıite bar;;laynraktır. Ser
gi komitesi, Güıel San'atlar Akade
misine de gitmiş ve orada on bır s:ın 
at şubesi mümessillerinin iştirakile 
b~ içtima yapılarak ne gibi eserlerle 
ve ne şekilde lştlrnk euilcceği hak
kında kararlar alınmıştır. 

cu:.ftR.9.i~sı Bugünkü Hava·: YARI BULUTLU \ 

Bugün hava yarı bulutuldur. Hararet ı 
derecesi kendini hissettirecek kadar düş
milştür. Bugiırt bir mitkar daha tene.tzUI 
etmesi muhtemeldir. Tazyik, dıinkü vazi. 
ye\ini muhafaza edecektir. Rüıglir, deği. 
ıik istikametlerden esecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava kısmen ac;ık geçmiştir. Hara· 

tel gölgede en çok 21, en az 13,8, güneşte 
azami 57 derece olarak kaydedilmiştir. 

Riltubetl nisbiye yUzde 66, taiyik 760,5 
lnilimetredir. Rliz:glr, yıldızdan ııaniyedc 

vasati 10 metro &Üratle esmiutir. 

g uncu ay Giln: 256 Hızır: 130 
1355 HlCRl 1352 RUMİ 

25 30 
Gilneş: 5,35- Öğle : 12,10 
Ikindi : 15,4'1-Akşam: 18,25 
Yatsı : 19.59- Imsak: 3.56 
SAKARYA ZAFERİ l!i21 

Geçen sene bugün 
Gec;en &ene bugün !tava hafif yağışlı ve 

fırtınalı geçmİ$tir. Harare, gölgede en 
c;ok 21 ,2, en az 15,4, güneşte azami 57,9 
derece kaydedilmiıttir. RUtubeti nisbiye 
yüzde 82 de, borimetro 765.4 milimetrede 
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Siyas_et,;·· -Ci~e~i 
;. ' . 

Dahili boğuşma 
Bitarallık komitesi: 

lsımnyada başlayan \'e dc\'alD ,,. 
den dahili harbin bütün Anupay• 
ya~ ıhnam ı için dUşllnülen !;Bre, bd 

memlekette harbeden taraflara leh• 
dar \•cyn oleyhilnr olnnlann da bit.r 
raflıklannı muhafaza etmeleri idL 
Bitaraflık muhafaza edilmediği tak• 
dirde İspanya hükfımeti ile sol fır~ 
lara temayUl gösterenler, bunlal'9 
yardım eder, buna mukabil t~pany• 
lılikiımetlne ka ı kıyam eden sal 

I' 
fırkalarl. taraft.nr olanlar da onlal'9 
açıktan a~ığa her türlü müznherett• 
bulunur, neticede Avrupa fa izm diit' 
manian ile faşizm tarnftarlannda• 
müte..5ekkil iki cepheye ayrılın ve bd 

yüzden bugtin İspanyada ~ahit oldu"' 
ğurııuz tüyler iirpertki manzara da
ha ~ok feci blr mahiyet alır, belki de 
harp alevleri İspanyadan etrafa 81~ 
:ra.r \'e bllturı A\·nıpa)ı aratili. 

Sarfolunan mesai ayesinde tspd• 
,va işine giri~memek ve karışmamak 
hareketli kuwet bulundu, birkaç gtiJI 
enel Londrada hltnrafl.ık koınlt:al 
ilk defa olarak toplandı. Ji'akat lspaa
yaya bitişik olan Portekizln bu tor 
lantıya iştirak etmem 1, komitenll 
hnzı ihzari tedbirler ve kararlarla ilr• 
tifa etınesine sebep oldu. Telgi'i.ftaf 
Portekiz hükumeti nezdinde yapdaa 
te5ehbUslerin yenilendiğini bilatriyorı 
Falmt bu teşebbU leilii hnla mU§~t 
bir semere ,·eroiE;rinl öylemiyor. AO• 
la§ıhlığma göre Portekiz hükumeti .. 
demi mllda.Hale kontlteslne 1 ttrak et
nıemel<te ı rar ederse 1 ı•n.n~·nya k9t
şı tatbik olunan silfıh ambargosn • • 
na karşı da tatbllc olunacak "\'e bu !f11• 
rt•tlc lsııanyada llö\·U., en taraflara 11-
liilı göncle..nneye \.'tlllıta olmaması te
min edllecehtir. ÇUnkU Portekiz aot 
ruılan doğruya silah imal etmeyel 
bir memlekettir. 

Dahili harp ve zehirli gaz: 

l.;pan~·ada dahili harp bütün §lılde' 
tile devam etmeldedlr. en Slbestlyf>' 
nin llomhardımanına ba.5laıulığı ha • 
ber "\'eriliyor. Şehir, ka~·ıt ız \'e ~artı' 
.. ız t Ilın olnın7.sa lnın ehrl gibi bit 
harabeye dl>necek ve 5ehlr halkı ald 
ukın muhaeer~t edec:~ektlr. · 

naha f ccll muharip taraflann fli" 
birli gaz kullanmak nlyetlnae oıauk
larına <lalr geletı habe.rlerilfr. 

Harbi in4'anileştimıek iç.in \'Uktih• 
lnn t~ebbüslerin iflas ettiğine baki• 
lırsa, onun büsbütün tereddi ede.rell 
müthiş bir imha harbi mahiyeti alıd" 
sına. aşmamak icap eder. 

i:J. R. DOCRU L 

Maarif Vekili Partide 
Maarif Vekili S:ıffet Arıkan, d{lj 

Dahiliye Vekili ve J 'arti Genel gekre
leri Şükrü Kayadan vekaleten devit 
aldığı işlerle meşgul olnılt.ıştur. 

Pl&ktan çıkan dava 
Şair Ziya Vehbinin "Emine" aclU 

bir şiirini kendisine sormadan bestl 
liyerek Kolomblya şirketine sa~ 
81'f,.tegar Salahadd~., ve c..r.ımdnşlatl 
hakkmda şair Z~ya Veh':ii mnhkenıe" 
ye müracaat etmiştir. DUn üçüncd 
cezada muhakemeye ba~laıtmışsa da 
!ıuçlul:ır hazır bulunmadığı i~in du • 
ruşmanın 19 Te.şrhıievvele bırakılnı• 
S•!la ve ehlı n:oı e seçilıneslne lrarat 
\'P.rilmiştir. 

Dahiliye Vekilinin te,ekkürlerl 
l{urtulUŞlarmı tes'it ederken lnkf

liibın bUyük şefleiihe minnettar 
tıklarım bldiren Tite, Kola, Bayıa
dır, Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, 66-
ke, Aydın, Turgutlu, Akhisar ve idil 
göl halkına Parti Genel Sekreteri .,. 
Dahiliye Veklll ŞUkrü Kaya teşell.ı 
kilrlerlni bildirmiştir. 

t. 
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ı:oriılmiıe. rüz:glir lilmal istık!ı;nctindeıt ti' 
nlvede 8 metro süratle eıımıştir. 



12 • 9 - 936 =-;..==================""'=~=== ~ e\ N ============ıı:::::==================================~ 
. . ' . ~ 

·.. ' . . " 

s· C>~ ·· ~ -~··J3E~ 

San Sebastiyen kanlı 
ttıüdafaaya hazırlandı 

Haberler • arasından 
seçtiklerimiz 

Pariıı, 11 (Radyo • Tan) - Viyana da 
bulunan Kral Sekizinci Edvard bugün 
lnıiltere ıcfarethaneı1ndc Awıturya 
Baıvcklll Suınlıl kabul ettl. Mlillkat 
45 dakika devam etti. 

• 

Bitler Noreµberg'de 
dün de nutuk söyledi 

Dedi ki: "Büyük harikalar doğuyor, 
gayeye doğru inkişaf ediyor,, 

Berlin, 11 (Radyo - Tan) Bugiin r--------------
NUrenbergte Naziler kongresi müna- T •• k• ı· • ıt 
sebetlle mesai servisi tezahürata de- ur ıye - ngı ere ~adrit önlerinde çok şiddetli bir 

. ~~1~:~:~: ~=!~:ı:,:ken ~.z~~~.~!r gö·~ 
Ankara Yuıoılavya General Konıoloıu 
lvan Koukotlch, diin meıunen latan
buldan hareket etmtıtlr. üaybubetlnde 
konıoloıhane lılcrlnl konıoloı Rado
mir Marlnkovlı; ıöreccktir. 

• 

vam etmiştir. Mesai servisine men- • ) 
sup kadınlarla talebenin geçit resmi tıcaret an aşması 
çok gUzeldi.ltalyan Faşistleri de ge-
çit resmine iştirak ettiler. Başvekil Yeni anlaşmanın başlıca 

'!ahın harbin yeni safhalara şöyledir: 
t..~a.rı Sebestlyen oehrine knrtı Asiler tarafından şiddetli bombardıınn.n 
--;lamıştır. Şimdi çohlr ile Bilbao arasındaki yoldan baçka açık yol 
kaınıamıştır. Asilere ait zırhlılar deniz 'yolunu kapamış bu:unuy.1r. 
Şehrin vaziyeti son derece rnüşkUI sayılmaktadır. Bununla beraber 
tehrin haftalnrca kendini mlicfRfaa edeceği anlaşılıyor. 
:ı_ .A.siler Madrldin cenubu yakmm-
'l<lkl Ovedoya karşı vukubulan hil-r-------------
c~nııarı püskürttüklerini, Valen - r:'.. J 

Sl Afuıtoı tarihinde Almınyadakl i~
aizlcrlo mikdarı 1 ,o98.000 idi. 

• 
lng(ltcre De Ticaret anlaemnı mDı:ake 
relerine memur Tiirk heyeti, Irlnnda ile 
de bir anlaema haırrlayacaktır. Dun -
dan aonra Arjantin ve Brez.ilya heyet
Jcrile tcmu edilecektir. 

Romada 20 işçi 
tevkif edildi ~1Yeyi bombardıman ettiklerini, r ransaua 

Cervantes zırhlısmdaki denizcilerin 

60 
b Londra, 11 (Radyo) - Romanın 

tırhııyı bırakıp kaçtıklarını iddia İn salfthlyettar mehafili tarafından ve-
~lyorlar. Asiler bugün yabancı ga- rilen malCımata göre,Romanya yakın 
~ete muhabirlerine, "lal" sıfatile a- • bir köyde 20 lşçl faşist dilşmanlığı 
~rne.malan için ihtarda bulunmuş- grevcı suçlle tevkif olunmuşlardır. Bunlar 
rdır. Bu ihtara mubale!et edenler Londre., 11 (Hususi) _ Fra.nsada hariçten para almışlar, t>eyanname -

laıubata uMacaklnrdır. ki grev hareketi gittikçe büyümek _ ler neşretmişler, ve İspanya. hUkfı -

1 Yine asiler tarafından verllen ma- tedir. Grev ilAn eden amelenin meti lehinde propaganda yapmışlar
nınata göre, Mayorka ad~rna çıka- (60,000) e yaklaştığı bildiriliyor. dır. Romada da bazı tevkifat yapıl
~lan hUkflmet kuvvetlennden 2000 Fabrikalar işgal altındadır. Maden dığı söyleniyorsa daFbu haber henüz 
tı.i ÖldUrUlmüştUr. sanayii amelesinden greve iftirak e _ teeyyüt etmemiştir. Amerika gaze -
. ~elavera'da (Madrldln cenubu- denle.r dün 16,000 di Havr Şerburg teleri muhabirlerinden biri memle -
ttrbisi) iki taraf bütün kuvvetleri- .' 1. 1 rd a' . .1 '..: . keti 21 saatte terke davet olnnmuş-
tı.i to ve saır ıman a a. enızcı e.-ın grevı t S b bi b" • U 

plamaktndır. Burada kat'i bir yüzünden 40 gemi hareket edeme • ur. e e ır suıkast teşebbüs n -
tlltüıarebenin vukubulacağı anlaşılı- ml tir den ve bir takım tevklfat yapılma -
)?r. Diğer taraftan Madrit kendini ş · smda.n bahseden yazılar yazmasıdır. 
~ddetlc müdafaaya hazırlanmakta - Yı * 
dır. Katatutyadan gelen 5000 asker Unan Londra, 11 (A. A.)" - Italyan se-
~dridin müdafaasını takviye içln faretl, Romada B. Mussolinl ile bir 
tıllanılacaktır. matbuatı çok yüksek fa§ist erkanı aleyhine 
Portekizcle lromüniıtlik ile hazırlanmış bir komünist komplosu 

mücaclele yapılıyor ru··rkı·ye keşfedilmiş olduğu haberini kat'i 
Lizbon, 11 (A.A.) _!ki Portekiz Ve surette tekzip elmi§tir. 

barp gemisinin geçenlerde yapmış 
Oldukları isyan mUna.eebetlyle baş -
;ekıı B. Salazar, matbua.ta bir teb-
1~ rmlştir. Bu tebliğde Portekizin 
~~ndi arazisinde her türlü komünist 
'QrikUmı menetmeye karar ver -
~ş olduğu beyan ve bazı lngiliz ve 
~~nsız gazetelerinin Porte'dz aley • 
'lllldekl hUcumlan protesto edilmek
ltdir. 

-
Antakya ve 

lskenderonda 
Yaşayan Türkler· 
.Antakya. ve !skenderon, Osmanlı 

laınparatorluğunun Büyilk Harpten 

'c:ınraki inhilfıli üzerine Suriyede kal

\iı. Ancak 15unu öne sUrmek mUın -
~dür ki Antakya. ve İskenderon 
~k ekseriyetile meBkiln, Türk har
'1le beslen.mi§ bir yuıt parçası de

~ektfr. Ve bunu s6ylerken aylmı 
1r rnUbaIA.ğaya sapıldığı da iljldia e-
11iıernez. 

Türk-Yunan dostluğu 
hararetle ortaya kondu 
Atina, 11 (A.A.) - Atina Aj3nsı bildiri

yor: Blitiln gazeteler, Türkiye Dı' işleri Ba
kanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'rn, Cenevreye 
(itmeden evvel Elen Baıbakanı Metaklas 
ile sörüımek (lz:ere Cumarte'i günü AtinR
,. gelcceli haberini bUyük blr memnuniyet· 
le kaydetmektedirler. (Etnoa) gazetesi, bu 
hususta diyor ki: 

''Elen efkarı umumiyesi, bu mülakata 
kartı hususi bir alaka ve memnu~iyet gös
termektedir. ÇUnkü bu mUl!kat, iki dost 
memleket arasında karşılıklı faydalı yeni 
bir tcmaı te,kil eyllyecektir. Bucün beynel
milel diplomatik ilemin bu kayna'jması l
nında, Yalan $arkta sulhün ı;ağlam bir deı
teiinl tqlı:il eden 11kt Tiirk • Elen işbirliii, 
iki devlet adamı arasında bu temas ile ka
rakteıiıtilc bir ıurctte bir kere daha teey-
yüt edecektir. ' 

Atinaika Nea tse diyor ki: 
"Elen milleti, Dr. Tevfik Rüştü Arası bir 

kere daha dostane bir ıurette karşıhyaralı:. 
tır. Atina hallı:mın. Dr. Arasi\, geçişlerinin 
hepsinde göstermekte buiunduiu hararetli 
hüsnll kabul, Elen • Türk uzlaıması eseriı:ıi 
yaratanlardan birine kat"lt yapılan çok ye
rinde bir hürmetten başka hir sey ıieifüdir. 
Eğer dostluklar zaman ile ölçiilürse, Türk
Elen dostluğu muhaklı:alı: surette doı;Uukla
nn en sdlamlarmdan biridir. Samimi bir 
jestle tarihteki uzun anla,mazlıklarına bir 
nihayet vermiş olan iki memleket arasında
ki münasebetler, gün geçtikçe daha dost ve 
daha hararetli bir mahiyet almaktadır. Tiir. 
kiye Dıli isleıi Bakanı, bu ziyareti dolayı"'. 
ıilc bu hldiseyl bir kere daha kaydeyJeye. 
cektir. Tiirk - Elen doııtluh buırün Balk<m 
ve Akdeniz siyasetinde bir realitedir. Bu 
dostluk ayni zamanda beyn~lmilel siyasetin 
bu mmtakaıımda sulh için de bir zamandır.,, 

l!eş•wn MUtareke yılla.nnda Ma.
~. Antep, Adana d~man iag&line 

~a.dıktan eonra o cephede mllliyet
~er Türklük tarafından şiddetli Almanyanın müstem-

Bursanın kurtuluş yıl 
dönümü hararetle 

kutlulandı 
Bursa, 11 (Hususi Muhabirimiz

den) - Şehrin kurtuluşunun dönüm 
yılı, bugün Cilmhuriyet meydanında 
on binlerce yurttaşın iştirakile kut
lulanıruştır. O günkU harp sahasını 

canlandırmak için merasime Işıklar 
mevkiinden topı;u ve piyade ateşile 
başlanmış, bir zabit muharebenin 
inkişafını izah etmiştir. 

Kıt'alar, şehre girerken hükumet 
konağına bayrak çekilmiş, nutuklar 
söylenmiştir. Büyilk bir resmi geçit
ten sonra şehitliğe gidilmiş ve çelenk 
ler konulmuştur. Gece, Çelik Palastn 

ordu şerefine büyilk bir şölen ve mü 
teakıben garden parti verilmiştir. 

Atatürk anıdma konan çelenkler 30 
dan fazladır. Fener alayı pek muhte
şem olmuştur. 

Lokarno 
Beşler Londrada 

toplanacak 

muavini Fon Hes, bugiln söylediği esas ve hükümleri 
nutkunda, bilhassa Nazilik uğrunda 
ölenleri hürmetle andı ve yeryUzUn- Londra, 11 (Tan) - Türk • !ngi
deki bütün Almanların Nürenbergte liz ticaret ve klering anlaşması tica
yapılan merasime iştirak ettiklerini, ret mahafilinde memnunıyetle karşı
memleket haricmde olanların radyo lanmıştır. Bu anlaşma, lngilterenin 
ile merasimi takibe imkan buldukla- imza ettiği ilk hakiki, iki taraflı bir 
rını anlattı ve nutkunu bitirirken: klering anlaşmasıdır ... Anlaşma, 18 

- Bütün Almanyanın bir tek idare maddelik bir metin ve bir protokol
ile birleştiğini ve Bitlerin etrafında dan terekküp etmektedir. Bu anlaş
en hararetli sevgi ile toplandığım söy maya göre, umumi kleringe tnbi ola
ledi. rak Türkiyeye ithal edilecek lngiliz 

Bugünkü merasime yabancı diplo- mallarının bedelleri Merkez Bankası 
matlar da iştirak etmişlerı ve Her na yatırılacaktır. Devlet ve belediye 
Bitler Miralay Hili, hizmetlerinden mübayaatı, hudutsuz olarak hususi 
dolayi mesai servisinin kumandanlığı ve umumi klering yoliyle yapılabile
na tayin etmiştir. cektir. Türkiyede açılacak sergilere 

Bitlerin bu akşam söylediği nutuk getirilecek olan lngiliz eşyası yüzde 
ancak yirmi dakika devam etti. Nu- 30 kaydı olmadan ve Türkiycye ka
tukta geçen senelerin muvaffakıyetin bili ithal olmıık §artile yüzde 100 hu
den bahsetmiş daha sonrf. bunların susi takas imkanından istifade ede-
neticesini §U §ekilde anlatmıştır: cektir. 

"Bilyük bir harika vuku buluyor. 
ve gayeye doğru hareketimiz müte
madiyen inkişaf ediyor. Kal"§ımıza 

dikilen bUtiln müşküller birer birer 
yıkılmış ve hepsi birbiri ardınca aşıl
ml§ıtr. Eski düşmanlarımız, bir daha 
bize taarruz edecek olurlarsa, mem
leketimizin hududunu aşılmaz bir set 
halinde bulacaklardır. Biz sulh için 
çalışıyor ve sulhun tehlikeye girme
mesini istiyoruz,, 

Ereğli limanı 
La Haye, 11 (Anadolu Ajansının 

Hususi muhabiri bildiriyor) - Ln
hayde (Albatam Dragngu ı et re Tra 
vaux Pub lies) şirketi memle~cti -
rnizde buğday mukabilinde Ereğli 
limanını inşaya veya gemi inşaatına 
veya mümasili işlere uzun vadeli 
tediye esası üzerinden iştir ıke ka -
rar vermiştir. 

Suriyenin 
istiklali 

[ Btışı 1 incide ] 
candan özler ve dileriz. 

Türkiye ile Suriye arasındaki mü
nasebetleri kuvvetlendiren ve canlan 
dıran bir A.mil Suriyede mühim bir 
Türk kütlesinin yaşamasıdır. 

Surlyedeki Türkler, milli şuuru u
yanık, milli vazifesini müdrik bir kilt 
ledir. Bunların huzur ve refah içinde 
ya.samaları, milli killtürlerini inkisaf 
ettirmeleri, milli varlıklarını koru
maları, kat'i ve mUnakaşa edilmez 
haklandır. 

Bu hakka ne derece saygı göste
rilir ve bu hakkın yaşatılmasına ne 
derece ehemmiyet verilirse iki mem
leket arasmdaki münasebetler de o 
derecede can1anır ve iki tarafın ça
lı§Ma. beraberliğinden ve iyi komşu
luk münasebetlerinden elde edecek
leri verimler o nisbctte özlü ve feyiz
li olur. 

Sanayi planımız 
ve lngiltere 

Bir lngiliz heyeti bu 
işe girişmek istiyor 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz sana
yi ve finans alemine mensup bir he
yet Tilrkiyede sanayi planı tntbikatm 
da teşriki mesai şartlannı mahallen 
tetkik etmek ve alakadar Türk dai
relerile tem~sa gelmek üzere yakın
da Anknraya gidecektir. Karabükte 
kurulacak demir ve ı;elik fabrikaları
nın finansman işi hakkında iııgiltere 
kTedi daircsile Brassert şirk ~ti ara
sındaki kati mukavele Lon:lmda im
za edilmiştir. 

Memlekette ucuz 
ev yapmak 

Bir İngiliz şirketi teşeb
büse girişmek üzere 
Londra, 11 (A.A.) -Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Avam Kamarası fi.zasından, Bey -

nelmilel Parlamentolar konf eransm
da lngiliz heyeti reisi Sommerville, 
beraberindeki lngillz mebuslarla bir
likte konferapsı mUteakıp EylfılUn 
15 ine doğru Istanbula ve oradan An 
knraya gelerek muhtelif temaslarda 
bulunacaktır. Sommerville, bilhassa 
lnglliz ucuz ve bahçeli ev inşaat şir
ketled namına Ankarada ve diğer bU 
yUk şehirlerdimlzde yeni mahalleler 
tesisi mevzuunu tetkik edecektir. 

Mumaileyh bilhassa Emlak ve ey -
tam bankasile anlaşarak bu bankaya 
tevdiat yapmak veya bu banka he
sa bma model mahalleler tesis etmek 
istiyor. 

Soınmerville, Avam Icamarasm:n 
yıllardanberi zinufuz azalarından bi
ri ve tanınm19 bir profesördür. 

ffiEK 
İcarei müeccele 
Nnsrattin Jlocaya bir dostu gelmiş. 
- Boca! Pek sıkıldım, bana on ak· 

~e ödün~ ver. L8.kin pek yakında ö
deyemem. Altı ay da \ıı.de ,·er. de· 
miş. 

Hocnı öyle gözlerini uflm doğru 
boşluğa <llldp bir lahza dil ündükten 
sonra cevap \1emıl : 

- Valla.h btracler. On akçem yok. 
ıa:ıum ya! ben de fnkir bir adamım • 

Liikin arkad~ nnsm; seni de k,mıak 
istemiyorum. On akçe \'eremlyeoeğim 
ama altı ny \'nde veririm. 

t te Hocnnm verdiği alh ay \ııdc
nln o zaman mali kıymeti ne ise \'ak· 

tile tcarcl MUccceJe adıyla icat edilen 
verginin de hemen hemen ilk ictH'lın
dakl değeri o idi. 

Gerçi bilenler ~ktur, fakat lıele 
:\'eni ne ilde bilmeyen daha fazladır 
diye size şu lcarei Müeccelenln ne ol
duğunu anlatayım: (Bu anlatacağım 
§eli ben Hukuk mektebinde dört e
ne dirsek !;Üriiterek ö~rrendlm. Şimdi 
kıymeti yok diye hor görmeyin ı) 

Vaktile bir takım adamlar hayrat 
ynpmııslar. Hayrat:ı idame için de irat 
getirir bir takım emlaki vakfetmişler. 

Vakıf nedir? deyince Allah nzası 
için satılmaktan alılmnuhnu5 müfü
Jerdir. diye tarif ederler. lstc bu sa
tılmıynn \'akfı günün birinde ·atmak 
icap edince ulema paçalnn sn·a~,p 

bir çare aramışlar ve f)U çare)i bul· 
muşlar: 

''akfı bal gibi satını lar. Fakat gU· 
ya Allahı aldatmak için ka\'lf mal sa
tılırken mü te.riden aldıktan peşin 
pa~nm adına ( tcnrei luaccele) yani 
acele kira demişler. Bir do eneden 
seneye kırk para, iki kunı gibi gayet 
ehernm\yetsiz \'C yalnız ze\'ahiri kur
tarnıaya kifayet edecek kadar bir pa .. 
ra kesmişler, tapuya yazmıı;;lar; onun 
adma da (lcarcl l\lüecoelc) yani tecil 
edilmi kira <lomişler ve bu ,.akıf a· 
1ı~vcri5ini lıu şekle sokunca Allah nl· 
da.ıtır, bunu ynpanlnn cehennemde 
yakmaz dt~·e evinmişler. lı;ıt~ bugUn 
(İcarei Müeccele) diye hepimizden e
neden seneye aldıkları para anki \'a
lnf satılmıyor da kiraya veriliyor a .. 
nılsm diye u~·dunılmu · olan eyin to
runudur. LSl..in '\'Bktile kırk para, iki 
kunı olan bu para hndi kırk, elli ve 
mülkün kıymetine göre yUz liraya ba· 
liğ olmu ve arbk Allahı aldatmald:an 
başka işlere ynrayaeak miktara çık
mıştır. Kanuna boynumuz e~idir. E
sası ne olursa olsun madem ki tcarel 
Miloocele bugün bir vergi haline ~r 
ınistlr. Ve.receğiz. Bu iyi niyetimizin 
en kuv\'etll delili de bugüne kadar bu 
parayı vermi olmamızdır. Likin bu
na mukabil Vakıf İdaresinden de ma• 
um mUkelleflerc karşı biraz dahu. 

dikkat \ 'e itibar 1 temek hakkmırıd1r. 

Halbuki; lstanbuJ Vakıf İdaresi 

932 eneslnde 1 tnnbulda yapılan bina 

tahriri kıymetlerini alnus ve bu sene 
icaro ta.Jıakkukunu bu yeni kıymet 
üzerinden yaparak yerine göre yüzde 
ondan yüzde ek ene kadar /azla ica
re tah iline kalkmı~tır. 

Bo 982 tahrir kıymetini maliye §U• 

beterinden alırken mallyecller: 

- Bu kıymetler değf5ir. Şimdi bon

lan almanızda bir fayda yoh-tur. diye 
nazan dikkati oelbetml ler. Evkafa 

mUteaddJt muhtıralar yazım5Jar, bu· 

gUn belki de yarıya lnml olan 932 

~ muannit bir istihlas savaşma gi- leke talebi ve lngiltere 
ı... ~ Gerek lstlllnm gerek istihlas Londra, 11 (A.A.) - -Ilavas- In
""'l'eketinin sıklet merkezini teşkil giliz matbuatı Alman müı:.1.emleke 
~ cenup cephesinde Tilrk milliyet- taleplerini hayretle karşılamakta ve 
~erleri çok kanlı çarpıemalar yap- bu talebi ~~k ge?el bir Avrupa 
ltıar ve ticed d".Jman TU k anlaşması ıçınde mUtalea etmekte • 

ne e ug. r yur. a· 1 ·ıt · b ·· 'h ..... clllJ:ı • ır. ngı ereyı ugun """9lıca meş • 

Londra, 11 (Radyo Tan) - Ingil
tere hUkfımetl Beşler konferansmm 
Londrada toplanması için teşebbüs
lerine deva.m, etmektedir. İngiltere 
toplantının birinciteşrinde yapılma. • 
sma taraftar olduğu halde ltalyanın 
siyasi mahafili bu tarihi çok erken 
görmekte ve diplomatik milzakere
Ierle zeminin hazırlannıasıw tavsiye 

Fransa • Suriye muahedesinin bu 
nokta Uzerlnde tesblt ettiği maddeler 
den henüz malfımattar değiliz. Şayet 
bu maddelerin tesbiti iki komşu ve 

tahrir k,ymetJe.rlnin icare tahaldru· 
dost devlete bırakılmış ise bu işin bir 
an evvel b8.§anlmasıw bekleriz. kunda ~as olarak alınması doğra ) un bu öz parçasını bırakıp gıtme- gul eden şey Beşler konf er:ınsıdır. 

~ e lltecbur oldu. 1şte bundan sonra 
etmektedir. · • • 

r etıcUnJ gösteren hadiseler üzerine 

~karada Fransa ile Milll Türk hü • 
~eu arasmda ya.pılan bir Jtil8.fna· 
\ e .t\zı.takya ve lskenderon için de 

Resıı:-.-ıll n=ıa.ka.Ie 

~ki bir vaziyet kabul etti. Bu h\ı-
1ttar rejim, Antakya ve İskenderonun 
~ e muhtariyetine nail olmasını em· 
b,._Jordu. Çünkü bu havali tam ma
~zde doksan Türk ekseri
~ yerle§?Diş bulunduğu bir Türk 
t.ıt ta.kası leli. Filhakika Antakya ve 
lı,.;C?:ıderon coğrafi ve etnografik 
~dan Türktür. 

;\1 ~izahatı verdikten sonra Hariciye 
"' i Tevfik RUtttı Arasm bugUnktl 
'1i:''da çıkan sözlerini hatırlayara.k 
~ l'Uı ki: "Hemen ,hepsi Tilrk o
\ 2So bin nüfuslu Antakya ve ts -
~~eron fçin mah&IU ve milsta.kil bir 
~ derpfa edildiğini ümit etmek Jıı. ,, 

Açıkta 
kalan 

• 
ış 

kolları 

Bütün dttnya4a lkbsadt tiuhJ'an fL~ 
}'tlziinden % 10 nlsbetlnde issiz ·-~---.....;--..!...:;~--l~:.::.:.:!:!.!.!!.:!!J~-...!.f.~G::::C~:.:_-1 
vardır. Bizde !~sizlerin~ 
bllmiyoruz. 

cp 
o 

Fakat cemiyet mekanizması l~ln · 
de yerini bulamayıp açdrta kalan 
milyonlarca bo§ kol vardır. 

Memleketin umumi sen-eti yurtt~ 
larmm I~ kuvntUe öl~Wür. İ§leme
yen kollan l5Jetmek, ç.al13mayan yurt. 
ta§lan ~'tımıak gerektir. 

olaınıyııcağım, halkı ızrar edeceğini, 

maliye fjubelorlnl de bu yanlı5 tabak· 
lmkla.n düzelttirmek i~lıı müracaat e· 
den il) sahlple.rlle doldurup beyhude 
emek sarfma sevkedcceğinJ blldlrml~ 
ler ama ne ~are ki E\'kaf kös Jlinle • 
mis olduğundan bu sözleri dinleme
m.is \'e 082 tahrir kıymeti üzerinden 
lcare taha.kl..'"Ukuna. ge.rmi \'enn~r. 
Evkaf bu suretle kanunun tayin 
ettiği miktardan fazla icare ta.hakkul• 
ettirmekte, ses ~ıkamuyantardan bu 
fazla parayı almakta, ses ı;ıkaranlan 
da vergi dairelerine se\'kedip blnanm 
yeni kıymetini getirmeye icbar et
mektedir. Türk~ede bunun adına hal· 
la beyhude yormak \"e esbabı mesa!i
ha güclük çıkarmak ~enir. Çünkü, ne 
şekilde olursa olsun ,·ergi tahakkuk 
ettiren bir daire bu talıakkuka esas 
olacak bUtün resmi maltimatı sahih 
olarak kendisi toplamaya mecburdur. 
Parayı \'eren mülrnllef değil! 

B. FELEK 
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.Acı~a~ikntler ı ı_::'~ıotıerı 
43 Uzuvlanmızın terbiyesi 

Y azaıı : Ziya Şakir Beden terbiyesi denilen, adaleler-

Y apılan nizamname mucibince yeşil le mümareseyi herkes bilir. Ona rağ-
bet etmiyenler bile lüzumunu ve 

ordu tamamile esrarengiz kalacakh fai::ı::~it~~ı;~~~muzun içindeki u-
Muhakkak olan bir şey varsa: ge-1 kıymeti yok. Çünkü; böylece edilen zuvlarımızın da bir terbiyesi olduğu

rck (saray) ''e gerek (Damat Ferit yeminlerin, bir gün gelip te derhal nu pek az kimse işitmi5tir. Birçok· 
Paşa Hüki'ımeti) dört aydanberi, bil- unutuluverdiği, yüzlerce misal ile sa- ları hazım cihazımızın ,teneffüs el -
yük bir endişe içindelerdi. Çünkü, bit ... Hizmet arzusu, vicdandan doğ- bazımızın ve içerdeki bütün cihazla. 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti te- malı. rımızın kendi kendilerine işledikleri-
şekkUl cdıp te lMoskova) ya bir Diye cevap veriliyordu. ni ve onlara hükmetmek mümkün ol-
hey'et gönderilir , gönderilmez; ar- Bütün bu makul mütalea ve tavsi- mıyacağını sanırlar. Vakıa bunlar 
tık Ankara'nın da Sovyet Hükfune- yclere rağmen, Yeşil Ordu müteşeb- kendi kendilerine işlerler, fakat on· 
tine iltihak edeceğine hükmetmişler; hisleri işlerini yarıda bırakmak iste- lara bir dereceye kadar hükmetmek, 
bunun için ıstıraplı bir intizar dev- memişlerdi. Buna binaen, tasavvur intiza~a alıştırmak imkinı vardır.; 
resine girmişlerdi. ettikleri teşkilata kafi derecede ta- Mesela hazım vazifesinin ilk teza. 

Bazı Anadolu gazetelerinin, (Kı- lip ve ragıp bulamayınca, elde mev- hürü olan iştah kendi haline bırakı
zıl Ordu) ya ait verdikleri ufak te- cut olan {Kuvayı Milliye efradı) n- lırsa, pek karmakarışık bir halde iş
fek haberler, lstanbulda pek ehem- dan istifade etmeye karar vermişler- ler. Çocukların iştahlarını bilirsiniz. 
miyetle karşılanıyordu. Hatta soıı di. Çocuk afiyette ise iştahı hiç durmak 
zamanlarda; Kafkasya ve Türkis- O tarihte (Kuvayı Milliye) nin ne bilmez. Her vakit yemek ister. Biraz 
tanda (Yeşil Ordu) isminrb ·· · : • · .. şekil ve ne vaziyette olduğunu iyice rahatsız olunca da hiç yemek iste -
Bolşevik Ordusunun teşekkUl etti- anlatabilmek için, Büyük Millet mez. Bunun ikisi de zararlıdır. Bl-
ğine dair şayi ol., t!t, \,va Meclisinin umumi mUdafaa kuvveti rinci şekilde çocuk daima yemekle 
dikkatle takip olunmuştu. hakkında küçilk bir izah verelim. hazmını bozar, ikinci şekilde de bils· 

Anadolu'nun bazı ınu .. lp gazetec1- 336 senesi ağustos ayının sonuna bütün zayıf düşer. 
leri, saray ve Damat Ferit Pş. hil'·fı- doğru, birdenbire her tarafa siikfı - Çocuklarda gördUğiimUz bu hal, 
metini bu zaf ve korkulanın keş- ' net gelmişti. çocuk olmıyanlann da birçoğunda 
fetmişlerdi. Bu korku ve heyecanı Yunan ordusu; henüz tevakkuf görülür. Kimisi iştahının devamlı 
arttırarak eğlenmek için de; halindeydi. Muhtelif yerlerdeki is - olduğuna bakarak vakitli, vakitsiz 

(Yeşil Ordunun bir fırkası, BU· yan hadiseleri tepelenmişti. Bu fır- daima yemek ister, en sonunda haz
yUk Millet Meclisi Hükumetinin şark saltan istifade edilerek ordunun sü- mını bozar. Kimisi de iştahsızlığını 
hudutlarına gelmi,; Türk milli kuv- ratle ıslah ve ve tensiki için büyük bahane ederek yemek vakitlerini u -
vetleri, bu dost ve komşu ordu ile bir faaliyete geçilmişti. Başta büyük nutur, aç kalarak en sonunda der -
samimi bir surette temas etmi~.) kumandan ve Hükumet Reisi Musta- mansız kahr. 

Gibi yarı şaka ve yan blüf bir ta- fa Kemal Paşa olduğu halde Erkanı- iştahla birlikte bütün hazım vazi-
kım küçük havadisler neşreylemiş- harbiyei Umumiye Reisi Miralay Is- fesini terbiye için en tesirli çare 
lerdi. met Beyin ve Müdafaai Milliye Ve- muntazam vakitlerde yemeğe alı§ -

Onun için, (Yeşil Ordu) ismi, hem kili Fevzi Paşanın çok ciddi gayret- maktır. Günde dört defa yemek in
Anadoluda hem de Istanbulda m~ç- !eri sayesinde (Garp Cephesi) nde sanların asırlardanberi tecrübe ile 
hul değildi. 1htimal ki Ankarada beş fırkadan milrekkep olmak üzere öğrendikleri en muntazam yemek u
mefkurevi bir müdafaa kuvveti t~ş- genç bir ordu t~kkül etmişti. Bu sulüdür. Insan kendisini bu usule 
kil etmek isteyenler, Istanbula bey- fırkalar da, şunlardan ibaretti. bağlayınca iştahlan fazla olanlar a
bet ve korku veren bu (Yeşil Ordu) l - 24 üncü Fırka (Kaymakam ralıkta hiçbir şey yememeğe pek ko-

Valantino öleli 
on yıl oluyor 

Bir zamanlar mezan çi
çek yığını altında kalan 
artisti bugün arayan yok 

isminden istifade etmek isteıvişlerdi. Atıf Beyin kumandasında), lay alışırlar. Iştahları az veya hic: 
Ord 1 h · kıl" b · Valanfino'nım ııi-emılısı Pola Negri unun ıs a ve ın a ına ta - 2 - 11 incı Fırka (Kaymakam olanlar da muntazam yemek vakitle- "' 

raftar olanlar, (Yeşil Ordu) nun te- Mehmet Arif Beyin kumandasında), rinde sofraya oturunca, kendilerinde Mazurka fümindc 
şekkülüne lüzum görmemişlerdi. Fa 3 - 61 inci Fırka (Kaymakam, yemek vazifesini ifa etmeye yetişe-
kat buna taraftar olanlar ise, mem- izzettin Beyin kumandasında). cek kadar iştahı daima bulurlar. 
leketin müdafaa kuvvetine nafi bir 4 - 23 üncü Fırka (Binbaşı Ha- Bazıları, iştahları yerinde olmak-
lş yapabilmek maksadile faaliyetle- lis Bey kumandasında),. la berab(>r. her türlü yemeği beğen-

Bundan tam on sene evvel, şimdiye 

kadar hiçbir faniye nasip olmamış 

bir muhabbetle dünyanın muhtelif 

rine devam etmişlerdi. Hatti gizli- 5 - 4 üncü Fırka (Binbaşı Nazım mezler. Hiç peynir yemiyenlerinki memleketlerinde ayni kuvvetle sevil
ce ortaya attıklan bu fikri bir müd- Bey kumandasında). gibi ayrıca bir istidattan ileri gelen miş bir artist, bir sinema artisti ölü-
det sonra, Eskişehir, Sıvas, Erzu - [Son iki fırka, henüz teşkilat ve yemek beğenmemeleri müstesna ol - yordu. 
rum muhitlerinde neşredebilmislerdi tensikatını ikmal edememişti.] mak üzere. böyle yemek ayırt etme- Bu Rudolf Valantino idi. 
Ve hatta, biraz daha ileri gide - Sarfedilen bütün gayretlere rağ - ği de terbiyeyle düzeltmek mümkün
rek Yunan cephesinin şimal mınta - men, teşkilat ve ıslahat ağır yürü- dür. Hele et yemeklerinin yağım a
kasındaki bazı kıt'alara yeşil bezden mekteydi. Buna sebep te elbise, si- yırmak huyu, biraz gayret edilince, 
yapılmış, birer gömlek giydirmişler; lah ve harp malzemesi ve zabit nok- pek çabuk geçer. Sağlık bakımından 
bu suretle Yunan ordusuna bir kor- sanlığı idi. yağ yemek et ve şeker yemek kadar 
ku vermek istemişlerdi. (Mücahit) namı verilen (Kuvayı lüzumludur. Birçok kimseler yağ • 

O zamanlar, Valantinonun ölümü. 
cihanşümul bir hadise olmuş, hatta, 

bu ölilm yüzünden intihar vak'aları 

bile olmuştu. Yüz binlerce kalp onun 

için çarpmıştı; bu miktarın iki mislı 

12 - 9 - 936 

YENi NEŞRIY AT ---~-------·-----
Yeni Türk Radyo Eminönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) ün 
45 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: 

Agah Sım Levend, Pr. Dr. Ragıp Bugünkü program 
Özdem, Pr. M. Şekip Tunç, Kazım _ıs_tan __ huı_ 
Nami Duru, Sabri Esat Ander, R. Öile neıri,.atı - Saat, 12,30 - 12.s' 
Ç d l M Hal•t B N k" T l Plikla Tiırk musiltiıi; 12,50 - 13,05: }ia'8' 

av arı, · 1 ayrı, a 1 eze• disdiı; 13,05 • 13,25: Plikla hafif m~i)i 
Ali Rıza Ercm, N. Safa Coşkun gibi 13,25 - 14: Muhtefü plak neşriyau. 

0
• 

1 rd Aktam netrıJ'•h - Saat, 18,30 - 19,3 ' 
tanınmış imzaların yazı arı va ır. Çay saati, dans musikisi; 19,30 _ 20: CO: 

cuklara masal (Mesut Cemil tarafınd'!'~ 
M arksizm in p rensiple r i 20 - 20,30: Muzeyyenin iştirakile Tuı~ 

musikisi; 20,30 - 21: Vedia Rızanın iştir•: 
Pr. Engels'ten Fatma Yalçmm ter- kile Türk musikisi; 21 - 21,30: Plikla ta~ 

cüme ettiği bu eser, Emekçi kütUpha- (Elisabet Suman tarafından: Norc de r• 
garo); Plikla ıan: 'Şalyapin tarafında' 

nesi tarafından neşredilmiştir. Mefısofel); 21,30 _ 22,30: Stüdyo orkd : 

Eminön ü Halkev inde konf erana 

Şair Behçet Kemal, dün Eminönü 
Halkevinde bir konferans vermiştir. 

Behçet Kemal, milli c:debiyatımızın 
nasıl doğup genişliyeceğini ve Halkev
leri edebiyat kollannın nasıl çalışma
ları lazım geldiğini ve ayrıca Türkiin 
sınıf kabiliyetini anlatmıştır. Konfe
rans alaka ile dinlenmiştir. .. 
A. E. G. T. A. Elektrik 

Şirketi Umumiyesi 
Sonsuz hürmetlerimizi ka
zanmış olan saygılı idare 
Meclisi Reisimiz 

MİTHA T ALAM'ın 
heklenilmiyen acıklı vefatın
dan dolayı en derin elemleri
mizi ilan etmeyi bir vecibe 
bilir ve muhterem ailesine 
nihayetsiz taziyetlerini tak
dim eder. 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarma mali

kiyeti Krem Pertev'in bu

günkü şöhret ve şUmulü

nün bariz delilidir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra BeyoğlıJ Atacamii 

ltar,ısında 133 No r .. J ot35!115 

rası: l - Strauss: 1001 nacht intermesueı 
2. - Delibı: ~appelia ~ (parçalar); 3 .""'. 
Bızet: Perlenfıacher ('rie); 4 - FeliSi 
Unterdcm lindenbaum (lied) ;; 5 - Leh" 
Libellentang (parçalar); 6 - Puni: lıı .' 
tem. Ans kaniok Gorbunak; 7 - Palabrr' 
tas amorosas (Champ. Esp.); 22,30 • 23: 
Anadolu ajansı haberleri. 
Kahire 

19,30: Borsa; 20: Mehmet Sadık heyetİI 
20,40: Mizahi diyalog; 21: Kuran; 21.ss; 
Melek Cemil tarafmdan türkçe ıarluW• 
22,30: Mizahi diyalog; 22,50: Mehmet Si' 
dık takımı. ...................... 

Günün program özü 
Cumartesi, 12. 9. 93' 

SENFONiLER: 
21,20 Prag: Filharmonik orkestra. 

HAF1F MUSİKİ : 
20 Varoova: Operet par'8)arL 
20,35: Halk programı. 
20,45 Zürih: Hafif orkestra. 
21 Viyana, Budapeıtc: Karııık mmikL 
2ı,ıo Alman postalan: Halk prograınJo 
21,25 Bükrq: Salon orkestrasL 
23,05 Budapqte: Çigan musikili. 
23,30 Lcipzig: Sen hafta sonu. 

OPERALAR: 
21,45 Torino: Leconcavallo ''Palyaço"'• 

OPERETLER: 
22,20 Zürih: Benatzki. "Bc.raubenıd" 

Fraeulein.,, 
ODA MUS1K1Sl: 

23,20 Deutschlandsender: Mozart JAlal" 
teti. 
SOLOLAR: 

22 Varıova: Viyolonsel. 
22,20 Roma: Çift piyano. 
23,30 Viyana: Bariton Schorr. 

DANS MUS1K1St: 
23,10: Roma. 
23,45: Torino, Pariı P. T . T. 
24,10: Budape§te. 

···············~··· ..... 
İstanbul Üçüncü İcra memurltı' 

ğundan: 

Yeşil Orduya bir nizamname ya- Milliye) efradına gelince, milli mü- .ian çekinirler. Böyleleri ilkin tere -
pılmıştı. Bu nizamname mucibince cadelenin başladığı günden itibaren, yağı yemekle başlıyarak bir müddet 
bu kuvvetin mahiyeti tamamile giz- bu kuvvetlerden hakikaten istifade buna devam ettikten sonra en so -

gözden boşanan ya.şiar, nerede ise lı•••••••••••• .. 
Niyagara şelalesinden fazla idi. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pil 
raya çevrilmesi mukarrer muht~ 
çay ve kalı ve takınılan, taıbak, bat' 
dak ve sairenin birinci açık arttır~ 
sı, Kadıköyde, Rum kilisesi karşısııı• 
da 30 No. lu dükkanda 14/9/936 tJ' 
rihli pazartesi günü saat 16 da ve i• 
kinci artırması da 18/9/936 cuma gi1' 
nü ayni saatte yapılacağından taliP 
olanların mezk\ir gün ve saatlerd• 
mahallinde bulunacak memura mU • 
racaatleri ilan olunur. (25543) 

· k bu l d "Şeyhin oğlu" filminin kahramanı li ve esrarengız kalaca tı. Bunun et- edilmişti. Fakat n ar arasın a, nunda yemeklerdeki en ağır yağları 
rafında ifşaatta bulunan ordu efra- ciddi bir surette raptı zapt temin et- bile yemeğe kadar varırlar. Valantino için hemen her tarafta ma
dı, derhal idam olunacaktı. mek mümkün değildi... llk zamanlar- Hazım cihazından söz açılınca su tem tutulmuştu bir de "Valiı.tino 

Bu gizli ordunun merkezi, Ankara- da hakikaten çok takdire şayan bir meselesini de unutmamak lazımdır. Memorial Assaciation" isimli bir ce -
da idi. Ankaraya gelen münevver - safiyet ile, her tUrlü menfaati is- Bunda kimisi ifrata gider, vakitli va- miyet yapılmıştı. 
ler, kısa bir tezkiyeden geçirildikten tihkar ederek millet ve memleketin kitsiz su içer. Bazısı da su içmek lü- Bu cemiyetin delaleti, Valiı.ntino -
eonra, Taşhanda, Ust katta, sol ta- halası için çalışan 'bu kuvvetlerden, zumlu bir şey olduğunu hemen he- nun onuncu yıldönümü münasebetile, 
rafta, iç içe geçme bir odaya götü- son zamanlarda bazı şikayetler baş men unutur. Yemek gibi bunu da. birçok yerlerde, onun istirahati ruhu 
rülüyor; orada kendisine Yeşil Or- göstermişti. Bilhassa i~yan sahala • intizam altına almak 18.zımdır. Gün- için dini ayinler yapıldı. 'Pakat. daha 
duya girmesi teklif ediliyor; ve ye- rında, ve birtakım baskınlarda, müf- de nekadar su içmek, ve ne vakit geçen seneye gelinciye kadar, onun 
min ettiriliyordu. reze kaptanlarının vaziyete layikile içmek lazım olduğunu daha önce ·.- , Hollivut'taki mezarlığını birçok kim-

Bu feklif ve tahlif, birçok münev- hakim olamamaları yüzünden bazı uzun uza(hya yazmıştım. Tafsilatını seler ziyaret eder ve mezarı çiçek Y.I· 
verler tarafından reddediliyor: haksızlıklara da sebebiyet verilmiş - unutmuş olsanız bile, bir insana va- ğınlan altında kalırken, bu sene bır 

- Maksat memleketin halası ve ti. Milletin bütün hukuk, emniyet ve sati olarak günde iki litre su IUzum tek ziyaretçi olmadı. Hatta, ö!Um dö
lstiklaline hiz~et ise; zaten biz bu- selametini tekeffül etmiş olan Büyük lu olduğunu ve bunun en çoğunu ye- şeğinde iken hastalığını haber alıpı o
na açıktan açığa <;alışıyoruz. Gizli Millet Meclisinin teşekkülünden son- mek aralarında yavaş yavaş içmek nu son bir defa daha kucaklamak için 
bir teşekkille girmeye, ne lüzum var? ra; tabiidir ki, bu gibi hallere mü- iyi olduğunu elbette hatırlarsınız. uzun bir yolculuk yapmış olan Pola 
Hele teklif ettiğiniz yeminin h i ç samaha edilemezdi. (Arkası var) LOKMAN KEK.Dl Negri bile _ ki nişanlısı sayılıyordu -

1

Gece Yarısı 
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- Pardon, yanlış anlamayınız ... 
Onların arasında mukayese yapıyo

rum, sanmayın. Yalnız ben, hangi he 
yetle daha iyi anlaşabilirim? 
Kapının zili çalınmıştı. le.lal, am -

ea Safderin elini tuttu: 
- Bunu, sakın onlardan birinin 

yanında söylemeyin? 
Yaşlı aktör, dudağını sarkıtarak 

başını eğdi : 
- Ne münasebet? 
Ve sesini yavaşlattı: 
- Gelenlere de; yok! dedirtive -

rin ... Y'üz vermeyin, tereslere ... 
Genç kadın, acele sordu: 
- Kapının önünde Celile ne söy

lemiştiniz? 

Amca Safder artık tereddüt etmi
yordu: 

- Kuvart vardır, onunla buluşu • 
yor ... Buraya gelirken Kuvart'a rast 
gcldimdi; Celili görürsen, söyle mu
hakkak bekliyorum! Dedi. Onu, söy
ledim. 

Mahmut YESARi 

Genç kadının. yanakları, alev alev 
yanmıştı. 

- Çok ahlaksız adammış! 

Ya.şlı aktör, elini salladı: 
- Dunın bakalım, siz, bunları, ye 

ni tanıyorsunuz. Ben, kırk senedir 
tanının. 

Sofada ayak sesleri olmuştu. Amca 
Safder, sağ elini ağzına götürdü, a
vucile dudaklannı sildi. boynunu bük 
tü, oturduğu koltuğa büzülUverdi. 
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lclal, tekrar, yeni, başka bir ale
min içindeydi. Çehreler değişikti. Ve 
çehreler kadar, tipler, karaktçrler de 
değişikti. Yalnız, operetçilerin cur-

cunalı havası yoktu; le.lal, buna se
seviniyordu. Şöyle, körlemeden bir 
hesapla, iki bin liradan fazla para 
gittiğini anlamıştı. Buna rağmen, 
seviniyordu; Eğer Celil Mahirin ha
yali de arasıra uykularını kaçırma
sa, bUsbütUn sevinecekti. lclilin, sah 

neye çıkıp çıkmıyacağı, konuşulma
mıştı, konuşulmuyordu. Yalnız le -
lal, büyük küçük artistlerden ve 
kolislere girip çıkan muharrilerden, 
münekkitlerden, hep saygı ve iltifat 
görüyordu. 

Bu insanlar da aralarında şaka -
!aşıyorlardı; fakat bu şakalaşma, 
terbiyesizlik hududuna dayanmıyor
ru. 

Iclil, bu değişik çehrelerin, değişik 
tiplerin, değişik karakterlerin orta
sında, haz, saadet duyarak eğleniyor
du. 

Genç kadın, öyle anlıyordu ki, 
kendi de, onlar için, değişik bir çeh

re, değişik bir tip, değişik bir ka. -
rakterdi. lyi tahsil görmüş, iyi ve 
zengin bir aile kadını, kolislerin, pek 
sık gördilğü, görebileceği bir tip de
ğildi. Yabancı diller bilmek, iyi bir 
aile kızı olmak, müşterek vasıflar
dan olabiliyordu, fakat zenginlik, lc
l&li, ayrı bir "kategori" ye atıyordu. 
tpil, bir şeye, pşarak dikkat etmiş
ti. Operet.çiler arasında iken, ona, 
mevklini hatırlatmak değil, unuttur
mak için ellerinden geleni yapm~ • 
tardı. Halbuki şimdi, Iclalin unut-

mak istediği zamanlar, onlar, hatır
latıyorlardı. 

l cla1, Amca Saf dere minnettardı. 
Amca Safder, Iclali, hemen herkesle 
tanıştırmıştı. Amca Saf derin, tanı -
madığı yoktu. Ve bütün tanıdıklari
le de içli dışlıydı. 

Amca Safder, hemen hergün, her 
gece, lcliı.lin apartmanına yeni bir 
artist getiriyordu. 

Iclal, salonunu ve sofrasını açmı§
tı. Geç vakitlere kadar oturuyorlar, 
konuşuyorlar, piyano çalıyorlar, şar-
ki söylüyorlar ve arasıra yemek o
dasına geçerek, içki de içiyorlardı. 

Jclil, bir gün sokakta Fofoya rast 
gelmişti; Fofo merak içindeydi: 

- Sizi, Darülbedayie girdi, diye 
işittim, doğru mu? Doğru ise, çok 
memnun oldum. Esaslı bir iştir. 

Jcl&l, Fofonun ellerini avuçlan 
içine almıştı: 

- Fofocuğum, seni, nekadar sev
diğimi bilirsin. Darülbedayie daha 
girmedim; ıizden aynldığnna çok 
mUteessifim... Fakat, ne yapayını? 
mecbur oldum. 

Fofonun yüzü buruşmuştu: 
- Çok iyi ettiniz... Hatta, biraz 
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! Buhafta iPEK Sinemasında --------
M A R T H A E G G E R T H'in 

GEORGE ALEXANDER ve FELlX BRESSART -: ile beraber temsil ettiği ve mevsimin görülmemiş ilk filmi olan -
~ GÖNÜL DEDiKODULARI 
Esevimli ve eğlenceli film, bütün lst anbul halkını koşturuyor. Daveten

1
1 

S PARAMOUNT JURNAL senenin en son dünya havadisleri 
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bir demet olsun çiçek göndermeği u
nuttu. 

Zaman geçiyor ve insan unutuyor. 
Fakat Pola Negri'nin bu sefer için bir 
mazereti vardı. Çünkü Willi Forst ile 

• 

geç bile kalmştınız ... O kadar da pa
ranızı yediler. 

Iclal, şiİ:ayetle baktı: 
- Paranın gittiğine yanmıyorum, 

Fofocuğum... Yüzüme başka türlü, 
arkamdan başka fürlü, söylemeleri, 
hele burnuma gülmeleri, pek gücü -
me gitti. insanı, parasile rezil, mas
kara ediyorlar! 

Fofo, dişlerini gıcırdatıyordu: 

- Neden siz rezil, maskara ola
caksınız ... Rezil, maskara, kendileri! 
Hem biliyor musunuz? Ben de on
lardan ayrıldım. 

Iclal, şaşırmıştı: 
- Ay, ne zaman? 
Fofo, gilldü: 
- Bir hafta oluyor ... 
lclAl, merak etmişti: 
- Aman, anlat ... 
Fofo, etrafına bakınarax sorau: 
- Nereye gidiyordunuz? .• 

- Hiç... Biraz dolaşacaktım. 
- Oyle ise, çok iyi... Ben, terzi-

me gidiyorum, hem beraberce yürür, 
hem konuşuruz. 

lclfil, onun koluna girmişti: 
- Aman, kuzum Fofocuğum anl

lat. Meraktan çatlıyoı;um. 

beraber Mazurka isimli, çok kuvvetd 
bir eser çevirmekte idi ve senelerdeO" 
beri beyaz perdeden çekilmiş olan f'O 
la Negri bırakıp gidemezdi. 

fa. 

- Bundan on gün evveldi galiba··· 
-Ne? 
- Celil Mahirin, sizinle kavgf 

edişi ... 
lclal ,kulakla~na inanamıyordu: 
- Ben, Celille kavga etmedim Jd.
Fofo; aldırma! der gibi gülüyor' 

du: 
- Onun söyleyi5i öyle... Halbul<i 

Amca Safder, sizin, Celili kovduğtl' 
nuzu gömıUş... Şimdi Safder, siı' 
gelip gidiyor ya, Celil; Amca saf ete' 
ri, kimin arabasına binerse: onll11 

şarkısını çağınr! .. Ona, öyle deIJleJ 
dUşer! diyor ..• 

- Amca Safder, doğru söylüyor• 
.:ı:.;1 ... - Ne ise, mesele orada deıs .. · 

O akşam, Celil, tiyatroya bir gelif' 
geldi, sormayın! , 

tcıa.ı, Fofonun kolundan çıkınJştl' 
- Nasıl geldi? 
Fofo, adeta keyifle anlatıyordu :ı.. 
- Surat bir kang ..• Yüzünden o .. 

şen bin parça olacak ... O gece, ar1'1' 
daşlarm çoğu, size davetli lmişlel'"' 
Benim, igim vardı, · biliyorsun°'; 
Eğer i§im olmasaydı, vallahi ge1' 
cektim. 

- Ah, ne iyi ederdin, Fofoc~ 
(Arkası~' 

il 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

L Bizim yaramazlar 
------------~-----------~~~~~--------~ 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

~ Dİı<l<AT E"TTİM "'\\~ 
C tMlL 8UGÜM 

EBE 

BİLMİVORUH, OÜU 
Af<~j,.H J.ıoc" OAIL4R( 
YE"4EGli DAVET'Li,it>i. 

j 
A.)IU/t' 7/ocA l-IA~·~ 

u Al<ŞAJ.t VE:"'«E:bE. 
e~&u~S.OllZA ,· 

çahtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Romanyanın vaziyeti 
Romanya.da Titüleskonun Hnıicl • 

)'e Nezaretinden atılması herkeste 
\'e her tarafta u intibaı doğul"m • 
tu: Romanya hükumetiı Kralın tesiri. 
le, Almanyarun nüfuzu nltma giriyor. 
Dahilde }'ru ist bir diktatöryaya doğ-

MEOi? 

... 

Suriyeye ·istiklal Veren Muahede 
k • / e Nlılra..,.• 

r •f" 1 y ..... ·-·--l'U kayıyor ,.e hariçte Küçük Ant.afü 

la, BdlkBll Antantmclan aynlarii.k Al 
illan gnıpuna Htihakn hazırlanıyor. 

"ruı:oslavya Başvekilinin Blikteş 

Beyüıatl bu ~·aıilı zehabı çabuk dü

zeltti. İki memleket n \'ekllleri eski 
dostluk bağlanru ku\'vetlendirdilen 
birçok yeni ani malar yapblar. Buıı 
lar arasında bllJıBB a Romanyanm 

}7ugo lavyaya ı>etrol vennesl, w~ Tu-

11& Uierlrie yeni bir köprü yaptıril • 
ınaıu ha.kkıntlaki anla ma, siyaBİ ve 
askeri bakımdan büyük bir ehemmi
yeti haizdir. 

Komşumuz Suriyeye
istiklal veren muahe
denin mahiyeti nedir 

~~. /-· .~"' ~---. ~, 

Hal~p 

Hanı• s U T i Y C 

ve Suriyeye neler 
temin etmektedir ? 

Bu hAdlseden anlıyoruz ki, Roman
rwııkl kabine değ ikllğt a&Jıa zty~ 

de memleketin iç siyasetliıl 8.Uikadar 
eden bir mes~I dlr. 

Tafaresku kaulöesl öteden ben ge
l'ek sağ ve gerek sol partiler tarafın
dan hücuma uğrar. ağcılar onu Sol'· 
yet Ru ya Ue ittifak yaptığından do-
1.a.yı be-cnmezler. Solcular da tla.lıllde 

Faşl.St unsurlıuıııa ytlz vermekle itti
ham ederler. Tat.aresku bu iki hücu
mu ita sushınnRk thtiya('ı karşı m -

da kabinede iki nazın deği~tirdi. Da
hiliye Nazın l'ankules'l kabineden 
!flkannak uretile olculan, Titül~ku 
yu !:ıknm1ak tarikiyle de ağcılan 
memnun E>tmeğe ı,:ah b. 

~imdikl halde nzlyet bunu göste

S on telgraflar Fransa 
ile Suriye arasında 

çoktanberi beklenen mua
hedenin imzalandığını bil
diriyor. 

Suriye, cenup hududunda kom,u
muz olduktan başka asırlarca be

raber ya§adıgımız için mukadde
ratı bizi yakından alakadar eder. 
Suriyeae yaşıyah mlihim bir TUrk 
kütlesi bulunması ise bu alakayı 
kat kat arttıran ve canlandıran 
bir amildir. 

Muahede ve a.keri mukavele 

riyor. • s uriye ile Fransa arasında im-
zalanan dostluk ve ittifak 

Bolşevizm dilşmanlığı muahedesi Fransanın Suriyedeki 

Alman Nail Parti ı her f'ene NU- mandasına nihayet verdikten baş
l'eDlberg'de umumi bir toplanb ya • ka Surlyeye lam bir fuulilariyet te
par. min etmektedir. Yalnız bu muh-

Bu tôplantı bll}'ilk nümayişlere l'e tariyet ,askeri bir mukavelenin 
omunun geçit reslinlerlne veslle ve - ahkamına tabidir ve bu askeri 
rir. YUzbinleroo halk hem FUhnrl mukavele Fransanm Dürzüler da· 
dliilemek, hem de partisinin faaliyet ğında ve Latakyada askeri kuv· 
ve kusurlanru öğrenmek fırsatını bu \•etler bulundurmasını, Suriyede iki 
lur. hava üsstiniln Fransaya ait olma-

yakında umumi seçim yapılacak, 

yeni bir hUkümet seçilerek i§ ba
şına geUrllecektir. 

Muahellenin hula.cuı 

M uahede 9 maddeden müteşek
kildir. Askeri mukavele on

dan ayrıdır. Bunlara bağlı olan 
protokollar ve zeyiller vardır. 
Asıl muahede, 1930 da yapılan 

lngiltere - Irak muahedesini ör· 
nek tutmuş ve pek cüz'i farklarla 
bu muahedeyi kopye etmiştir. 

Birinci madde muahedenin 
11dostluk ve ittifak" muaheg~i ol
duğunu tarif ediyor. lki memlekel 
arasında daimi dostluk devam ede
cek ve sıkı ittifak münasebetleri 
temin edilecektir. Muahedenin 
müddeti 25 senedir. Muahede Su
riyenin tam muhtariyetini tanı

makta ve manda salahiyetlerini 
Suriye hükumetine devretmekte -
dir. Fransa, Suriycnin Milletler 
cemiyetine namzetliğine muzahe
ret etmeyi vadediyor. 

Sutiyed~ki kuvvetlerinin vaziyeti 
askeri mukavelede mevzuuöahs o
luyor. Fransa Sutiye hilkfımeti

nln hakimiyetini ihlal elmemek 
şartile Dilrzüler dağında ve La
takyada. müselll\h kuvvetler bu -
lundurmayı temin ediyor. BUrldan 
oaşka Suriyedeki iki he.va füısU 

Fransa hı\va kuvvetleri tarafmaan 
kullanılacaktır. Suriye, lüzum ba
sıl olduğu zaman dctniryollarını 

ve sair yollarını Fransiz kuvvetle· 
rinin emrine mUhey~·n kılmayı ve 

limanlarını Fransız zırhlılarına a
çık bulundurmayı kabul etmekte

dir. 

Suriye orduıu 

S urlye ordusu bir piyaae fırka.
sınaan, bir Ailvarı alayın-

dan ve bunlara yardım eaecek 
kuvvetlerden teşckkill edecektir. 
Fransız askeri mürebbileri yeni 

orduyu yetiştir~cek, ve ordu müm

kUh mertebe Fransız ordusu tara
fından kullanılan slllh ve mühim
mat ile teçhiz ôlunacaktır. 

1 r ak 

lamlamak, kUıtUr hayalını ilerlet
mek; memleket kaynaklarını işlet
mek bundan böyle Suriyelilere 
aittir. Suriyenin Fransa ile ittifa
kı onun, Suriyeye göz diken her
hangi bir yabancı devlet tarafın
dan taciz olunmasına karşı sağ

lam bir engel teşkil eder. Suriye
nin yavaş yavaş vücuda getireceği 
ordu da nUIU mUdafaa için bir te
mel teşkil edecektir. 

Fedakarlıkların ıemereıi 

S uriylilerin kazandıkları yeni 
hakları tam bir liyakat ve 

dirayet içihde memleket hayrına 
kullanacakları şüphe götürmez. 

Kendileri bu hakları uzun bir mü
cadeleden sonra kazanını§, ve bu 

mücadele için büyUk fe8aktlrlık1a
rı göze almıa bulunuyorlar. 

Bugün bu fedakarlıklar semere
sini vermiş bulunuyor. 

Sufiyelllerln kazandıkları mu
vaff akıyeti kutlular, yeni devrin 
kotnşurnuz için liayıflı olmasını di- • 
leriz. • 
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f rarih konuşmalarıl 

Don - Kişot 
İspanyayı ÜfiilııcJüğUın znnuwlar, 

g6zümün önünde evvelfi. J>ren es Dul
cine dö 'l'obozo, onra da Don-Kişot 
de la l\lanl' gelir. Bir miğferi andıran 
eski berber leğenleri, çocukluğumdan
lıeri bana yeJdeğiriııenltri muharebe
sini hatırlatır. 

Koca memleketi lıir ~Irk yaptılar. 

Hilkfimet kU\"\'eflerl ellerinde kızıl 

kahrarnani,hirer Torero, asiler azgın 
lılr tioğa, bir taraf öbürünü şi liyor, 
öbtlt taraf berikini boynuzlarına fakı 
yor. 1 panya ihtilali korkunç ve çıl
gın bir boğa döğii5ü halincle devam 
ebne1deı:lir. 

Bir Fransız gazetesinin lUadritten 
tıldı 'h habere inanmak lnzımg~llr e, 
i~yanm ilk gUrıUmlen on glin en·ellne 
kn.dıır 55 bin kişi Hlınlı.,. Bu rakam bu 
gUıı 80 hini n nmıhr. 

ı·ıne bir ırrnn ıı gnzet ine inan· 
mak liltııngellrse, bu korkunç blan~.o
aakJ rakattıln.rdan blrlııln hikayesi ŞU 
aur: 

18 yn ıncla hlr mili çocuğa rastlı-

yoruz \ 'C konu u~·oruı: 
- Kaç ) a ııula m f 
- On üç! 
- ·ı!:ln tlOğii, Uyonmn f 
- Vatanım \'C r:evklm için. 
- Ne ze,•ki ?'. 
- leşhur Fala otelinde yl'.mek ye 

Olm. Aynğmıa ilk clefn a~·akknbı gly
t1im. Hn~lar bana knhrnman cUve ba. 
kıyorlar .• l'ru a ın lhtlliil, y ~ın kıı 
13.r! 

- l'ıı lıir kurşun y('r ele 61Urs~n f 
- Yır: gelir ... Ben uten ~·a amıyo. 

dum ki .. Bu hayatı gördlikten sonra 
ölsem de gam yemem. 

Berberi \'e Got kanmın bu pom • 
kal reııkJI ~·m'l'Usu, ~·nlmaynk ' 'e ba
,_mtla geni aı>lm ile lnürit ya)·la -
sm•la ç.obanlık ,.e Darselonda balıkçı
lık )·aphj; :ıatttnnlnr ne kndnr güzel 
\'e cnnn ~·akındı; \'e onun için karan. 
rıı kokulu bir Karmen bulmak fıer 
ıaınan mlimkUııflU. 

lşte hu çocuk hir TorP.rodnr: ,.e 
karşı .. ıntlıı bir aZJ:tn boğa \'arclır: 

Sevlhte fi~t hi:· nsker cigarn içen 
bir dellkarıtıra okulmuş. bir <'iı:nra 
istemi~. Fnliııt clelilmnlnım \'erdiği el 
garn~1 nlırirn: 

- Ne! .. dl~·e lıaj:rırmıs. ı:.Pn fn~fz 
ciı:arnsı içiyorsun hn ! .. Ni<:in lspan
·oJ cfı;!:nrnsı fonıb·orsun? Af f'aua ! .. 

Bir kut-Şunda ileliknnlı~, ~·ere ser
nıt-,, -.onrn, iııgiliz ('İJ:arasının dumnn 
lannı ~a\•urarak uzalda..şmış ... 

Rir SiİJlhe.,iz ki hu~iin ts1•nnrolfnr, 
Oon Ki .. ot ile w•a~ Snnşo • Pnnso 
ırihi jkf llılne sahin olsnlnrclı. hirinci 
nin nrrnht"t l'c ul·d~·rtl, ''P. ikinl'İnin 

pratik Jıa~·nt f'nıliş~!Jc hu tlnhilf har
be nihayet \'erirlncll. 

Re at Ekrem Koçu 

mtıer bUyUk söder öylemeğe, bü- sını, Suriye ordusunun Fransız u
tlik f ler \'ailelme~, \'e emtl vakiler blUeri tarafından yetiştiftlmesi

)'apmnğa alı mı. bir liderdir. Her se- ni, ve iki ordunun ayni sil!lilarla 
beki ioplantıda halka yeni bir miijde teçhiz olunmasını kabul etmekte

Suriyenin yabancı memleketler· 
le mUnasebetleHne ait olan mad
deler, lngiltere • Irak muahedesi
nin maddelerinden farksızdır. Bu 
maddelere göre Suriyenin harici 
münasebetlerini alakadar eden hu
suslarda iki taraf biribirile tam 
tnüşaverelerde bulunacak, bilhas
sa Suriyenin vaziyeti yabancı bir 
devl~t tarafından tehdit olunduğu 
takdirde bu müşavereye azami 
ehemmiyet verilecektir. Suriye bir 
tecavüze uğradığı takdirde iki ta
raf biribirinc yardım etmeyi taah
hilt etmektedirler. 

Ekalliyetler meaeleti OKUYUCU MEKTUPLARI 
\'ermi§tir. Halkın heyecan \'e alaka~ dir. 

ıını arttırmak l~tiı bu darbelere lhti- :Muahede imzalanmış olmakla 
1llÇ vardır. beraber kanuniyet kesbetniesi için 

Bu sen0Kl foı,taııtıda Uç mesele ll- Suriyede umumi intihabat nrıtic~
lerlnde durdu: Bunlardan mühim o- sinde iş başina getirilecek tam sa
lanı Almanyamn müstemleke isteme Ifı.hiyetli bir hUkfımet tarafından 

el \'e Bolşe\iklere lmrşı ~ıktan ~ı- kat'i surette imzalanması icap et
ğa cephe alma ıdır. Bitler beyanııa- mekteair. Imzalantin vesika an· 

Suriyenin müd alaaıl 

unye müdafaa~mın mü!ltak-nıestnde mU temleke m e1eı;;inde l a eak o zaman tam bir hukuki deg-e- s · 

S uriye ile Fransa arasınaa ya
pılan müzakerelerin en na

zik noktası DUrzillcr ile Lalıtıtya
daki Alevilere aittir. lİualied~ ah· 
kamına göre DürzUler ile Alevi
lere, Milletler Cemlyellnih U'Vl'iye
lerine uygun bir "ldar i mahsu
sa" temin oltinacaktir. Buralar
daki iaare, tskenderoh ı!iancağında
ki idareye benziyeceK, yalnız bir-tet etmekle iktifa ediyor, fakat Böl- ri liaiz olacagi için Suriyede pek bel teşkilatı ile Frntısanın 

&elik dü. manlığı Uzeiinae ısrarla du- ,-------------------------·--- takım ehemmiyetsiz tadilata uğrı-
lııyor. Almanya., yer yllzUnClen Bol. ı yacaktır. 
&evikllği kaldırmak için yaratılnu~ ~ 'aı iht Dediliodu Fransa ile Suriye a~a~mdaki 
gibidir. Kayser gibi, o da dünyada ili- diplomatik münasebetler de Ingil-

hi bir rnlSyonla mumzzaftır. Memle- ŞARKLILARIN GARiP iTiKA r LARI 1 tere ile Irak ata!lınaıtıH mUnase-
ltet i~ltıde koinUnltinl ustlırduğu ~l- betlerin tıpkısı olıırıı ktıt. Fransa 
lit, ibHrWi aa BOi. edzml J'lkac&.ktır. ş arklılarıu birtakım itikat- gcinda, gii:;el bir yalıda oturıtr- 1 ş t. ~ - ları vardır. Bıt itikatkırm du. Fakat bir kı§lık ycf tedadk • ama bir bUyük elçi gönder1::cek ve 

Cihan hBrblıiüen sonra herhliiıg! nereden geldiği belli değildir etmek icap etti; .Aksaray i 1 e bu büyilk elçinin halefleri, diplo-
bif ae,iet aılanunhı bu tarida heya- G<ıı-ip itikatlan neşredenler ara- Şehzadcbaşı arasındaki yok.ıt§f fl matik korda birinci mevkii haiz o-
lliti bir seUebl harp teliikkl eailebl- ~nda bilyilk adamlar da gelmiş- Selim Paşa konağuıı almaya te- lacaklardır. Suriye hükumeti Pa-
lirai. Bugtin Hitıerl'n bu beyanatına lır. Biiyük adamlar garip iti- fcbbiis etti. Bunu Şerif Abdul-
&,~·etler muazzam mane\'ralarla ce- katları lıcm ncşrdmi§ler, hem 1a1ı Paşa duydu. llcmen Re it 
\'ap \'eriyorlar. Kocaman bir orduyu de ina11m1şlardır. Hele kadın- Pa§anın yanma gitti: 
•- la.rd.a bu itik<itliınn bbı bir çe§i- "- Efendim, Selim Pa-ı:a ko-
~Yyare ile dil man cephesinin arkası d b l "' ~ . • u ımur. Meselci, cımuırte.,i nağım almakla hata cdiyorsu-
lla, nakledebilecek kııblllyette oldtılda gunil tırnak ke.orilmcz, .01alı gihıil nuz; sizi sever ve fclüketten 
tim gösteriyor, \'e llltlere tehlikeyi yeni bir i.şe ba§lanm.(lz. Batil iti- esirgerim. Selim Paşa kotıagı 
lhta.r ediyorlar. katlar onlarda kamm hiıkmüne nıeş1ıwı.dur. Onu satrnalmhktan 

llitler §imdiye kadar bütün iddia- geçm~fir. feragat buyurıomz." 

riste bir otta elçi ile temsil olu-

nacaktır. 

Friı.nsa ile Suriye ara~mda im
zalanan mualiedenin hui!~a ettiği· 
miz ahkimı, Suriyelil~rin neler 
kazandıklarını \.11.ZUh ile göster -
mektedir. 

•arını hakikat sahasına ~ıkn.rmıştır. Bazı evler uardır ki sahipleri Reşit Paşa :wğukkanlılıkla şu 
li'akat bu defa ortaya attıbrı iddia şim .tık sık öliir. Buna benzer hci<li-- m1'kabclede bulımdıı: Muahede neler lemin ediyor 
dilik yalnız halkın °he~·ecanını arthr- .ttelerde bu etılcr mimlenir. Ve "- Merak etmeyiniz, Şerif f 
tııa,..,~ yara,·ıı.n bir niima'.\işten ibaret 'hiç kimse bu evi almak is?emez. Paşa Hazretleri! Beıı kmıağı 
~Ürünüyor: l'alruz bize 

0

Alma11 siya- BUyük RC§il PU§a zamanımla hanınıefcndiııin namımı ycızdırtı-
8etinln Orta :Avnıpa l'e Balkanlarda da buna benzer ht1ıa/ bir 'l:trk'a cağını." 
takip ettiği, istikameti gö termeğe olm(. Bllyiik Reşit PQ§a. Emir- Abdurrahman Adil EREIV 
~llrlyor. 

S uriyelilet aahili lstlklallenni 
kazanmış, mandadan ){uHul-

muş, milli hftyallarmın mukaade
ralinı ele geçirmiş bulunUyor1ar. 

Suriyenin milli vahdetini sağ-

Hamalların istekleri 
İstanbul Hali dış bölük hamalları) GO lira ist~~·ip meJdı:ııte ~kumaktan 

yazıyor: daha ze\·klı, Jahn dognı hır hareket· 

:(. 

Işık, yol ve su ~k 

"- Yeni Hal yapılırken bir teşki- tir. 

lat kuruldu, açıkta kaldı}{, mağduri
yetimiz anlaşıldı. Halin ebze kısmın 

Şehremininde Şair Mehmet Emin 
sokağında okuyuculanmıtdan Meh
met Ali ve Hilseyin Necati yazıyor

lar: 

da wş öölilk hamhlları adıyla çalış

mıya başladık. Bu esnada belediye
nln yardımile hal dahilinden harice 
yapılan taşıma işi de bize verildi. Ö

tedenberi teamülÇlür: Belediyenin 
ha.mıil bölilkleri ıruntakasına hariç
ten kilfecl ve hamal alınmaz. Biı: de 
bu leşkllaUan biri olduğumuz halde 
halin içine istiyen küfeci serbestçe 
girip çıkmakta ve iş yapmaktadır. 

Bu hal, mağduriyetimizi mucip olu
yor.,, 

• 
Tahsil ffieielesi 

Bozdoğa,nda Berber Ahmet oğlu 

MeHmet Kullaya: 
Tafüdllhlii bltinnek mrufefinde 

bulunuşunuz muhakkaktır. :\lademki 
ae,·let lmtlhahtııa ızlrmfşslnlı, nett-
ee~i t>eltle~·lnlz. katthuna.ını ol~anız 
bile, geleeek !l'ene imtlh~rna tekrar 
girmek hakkına maJikqinb:. Bu iti
barla yapılacak e-y, e\·vela, kar:amp 
ka.d.nmadığınm 6ğreıımek, onra ha 
~ıl oln('ak yeni \•aıiyete giire lıa~·atı
nı:uı bir 1-ıtlkamet vennektlr. Her 
şe~·e katlanarak imtihana ~\·de ha -
mlanmak, ötekinften berlkinaen 50-

"- Öyle bir sokakta oturuyoruz 
ki ne bir ışık, ne bir yol, ne de su 
var ... Bilhassa kış geceleri1 kış gün

leri bu sokaktan gelip geçmek o ka
dar mUşkilldtir ki, qu, yazıyla anlatı
lamaz. Bu hall)•le Şair Mehmet Emin 
sokağı, lst!iilbWun dışında kalmış 

bir yol gibidir. Bu işlerin bir parça 
da paraya dayandığını takdir ediyo
ruz. Ancak, heniiz ne su, ne yol, ne 
de elektrik işintı başlanmıştır. Yol
~uz, susuz karanlıkla yaşamanın 

ne demek ol6uğunu elbette ki takdir 
edersiniz. Alakadarların nazarı dik
katini celbederiz. Himmet bekliyo-
ruz.,, 

Çöp toplama istasyonları 

Belediye, lstanbul ;ıöpleıinin asri 
şekilde toplanması için tecrübelere 
dei:am etmekteüir. Bu tecrübeler t;u 

ay sonuna kadar devam edecektir. 
Dün, salın alınan kamyonlardan U
qü daha gelmiştir. 
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Merkezi 
kupası 

Avrupa rl İspanyol Adios Kordera '"'\J 
maçları \._.__,_hlki_A_yes_ı _______________ _ 

Isparta O Avusturya O 

ç 

Güreşte Finlandiya sis- Yaşar ve Çoban 
. d• b• ? Mehmet Rusyaya 

Merkezi Avrupa kupasının son ma
t yann Prağda Mazorik stadında 

Avusturya ve Sparta takımları ara
mda yapılacaktır. s 

Kupa maçlarının finaline ait bi -
inci oyun p-eçen Pazar gün ti A vus -
urya ve Sparta takımları arasın

da Viyanada 65,000 ıseyırci önünde 
yapılmış ve her iki takımın büyük di 
dinmelerine rağmen O - () berabere ne 
ticclenmiştir. Oyun çok zevkli ve o 
nisbette heyecanlı olmuş ve Sparta 
kalecisi kendi halkı önünd~ harilcula 
de bir oyun çıkaran Avusturya muha 

temı ıye ır şey var mı. gitmiyecekler 
r 
t 

Peh1ivanlarımızın Berlinde kazandıkları birincilik, Güreşçi kafilesinin kat'i 
üçüncülük ve dördüncülükleri devam ettirmek kadrosu belli oldu 

için teknik düşünmeğe ahşmalıyız Rusyaya gid~cek sporcu kafilesi 
hakkında evvelce verdiğimiz maliı -
matın en Jikkate tleğe ,. kısmı uün 
tahakkuk etmiı;t.ir. Biz güreşç; ileı le 
beraber Ynşarla Çoban :Mehmediıi. 
Rııs)·aya gitmiyecekl ~rir.ı hab<>r veı.:

miştik. Rusyaya gidecek güreşçi ka
filesinin kat'i!(·~en k:ıdroımnu aşası
)"a r.l.yort.z. nu kadroda da gr.ı iile -
ccği üzere ağır sikl~ olarak Çob~nın 
yerine Ankaralı Necnıi. Yaşarın sik
ldine de Ankaralı Ahruet alınmışlar
dır. 

56 kilo - Ahmet, Y.en:ın Hüseyin 
61 kilo - Ankaralı Ahmet 
66 ,, - Saim Sadtk. Yusuf Aslan 
72 ,, - Ankaralı Hüseyin, Nuri 
79 ., - Mersinli Ahmet 
87 ,. - Büyük Mustafa 
Ağır siklet - Nazmi Ankara 

Anadoluhi•ar idman yurdunun 
Senelik •por bayramı 

imlerinin birçok gollük şiitlerine ma 
ni olarak sayı yaptırmamı5tır. lkin -

i maçını kendi halkı ve k0 ndi saha
ında yapacak olan Spartanın galip 

geleceği tahmin edilmektedir. Bu mü 

him karşılaşmanın yapıl<tcak Ma'10 -
r!k stadı 70,000 bin kişi almaktadır. 

Biletler geçen haftadan bittiği için 

Çekoslovak federasyonu statta 30000 

kişi daha alabilecek tertibat yaptır
mıştır. 

c 

e 
s 

Sparta şimdiye kadar iki defa Or
ta Avrupa şampiyonluğunu kazanmış 
t ır. Bu seneki kupa maçlarında Spar 
ta şu takımları yene.r:k finale kal -
mıştır: Macar Febi_\s - 1t c1.tyan Ro -

ma ve Ambrosiana .. 

., 

Avusturya takımı ise Jsviçre Gras

shoppPr - ltalyan Bul•)ngna - Çekos

ovak Slavya - Mecar Uypcşt takım

annı yenerek finale kalmıştır. 

1 
1 

Berlin Olimpiyadından eweZ Finlan diyanın birinci sınıf taTı.~ımı wıvanilc 
lstanbula gelen Finlandiya güreşçil eriyle Mersinli Ahmet ve Çobmı 

Mehmedin rakiplerile bir arada alınmt§ resimleıi 

lkiııci kümeıı\n kuv.;etli lmliiple -
rinden Anadoluhisar ldman yurdu se 
nelik spor bayramı hugıb ve yarın 
Küçül<su sahasında zengi.n bir prog
ramlc1. kuUulayacak~ır. :M 12 Şarpi 
ler nrasnıciaki yarışla taşlanan prog 
rnmda B&guzı yüzerek geçme, p:ıdıl 
bot, gülle atma, yiiks ~~. uzun atla 
ma, 100 metre koşu maraton müsaba 
k:ı :. rı ve cyrıca ıki tahm ara~mıda 

-

-

Çalı,an mahkumlar 
İzmit, (Tan) - Vilayet hapisha

nesi, bir san'at yuvası haline gel -
rniştir. Marangozlar, terziler, kun -
duractlar ve beııberlerin durmadan 
çalışmakta olduğu hapishanede ya
kında bir de halı tezgıi.hı kurulacak
tır. 197 mahpusun hepsi erkektir. 
Bunların arasında okuma yazma bil
miyen kalmamıştır. 

Olimpiyatlara hazırlık devrine te -
kaddüm eden günlerde İstanbuldaki 

güreş mehafilinde bizim güreşi ileri 
götürmek için bir yeni çare bulundu. 
Bu çare şu idi: 

''Bizim çocukların karakteri Macar 
•istemi güreşe uymuyor. Finlandiya 
s istemine daha ziyade uyuyor.,, 

Gerçi bu sözler söylenirken hiç 
kimse Finlandiyaya ve Macaristana 
g idip bu memleketlerin gençliğini ve 
güreş sistemlerini mütalea etmiş de
ğildi ama bu kanaat nimresmi hüku
met mehafiline arzedilecek kadar da 
kuvvetlendi ve bu fikre dayanarak da 
Türkiyede fenni güreşi tesis etmiş, 

yedi sene bu uğura emek vermiş olan 
ve şüphesiz dünyanın en teknik güreş 
hocalarından biri bulunan (Ratil Pe
ter) e de olimpiyatlardan dört beş ay 
evvel yol verildi idi Bunu müteakıp 
da güreş idarecilerinden bir arkadaş 
taaa Finlandiyaya kadar gidip yerin
de bir antrenör seçti ve getirdi. 

Bu antrenörün kıymeti, bilgisi ve 
ııeçme tarzı hakkında bu yazımda bir 
§ey söyliyecek değilim. Yalnız şura -
sını gayet açık olarak yazmaya mec
burum ki; mevcudiyeti iddia edilen 
bu Finlandiya sistemini, Macar siste
mine Ustün olarak kabul eden ve 
güreşimizde yüksek salihiyet sahibi 
olan bir zat bana kendi ağzile: 

"- Bizim çocuklar bu kadar tek -
nik güreşi kavrayamıyorlar. Onun i
çin Finlandiya sistemi gibi kuvvete 
dayanan bir sistemi tercihe mecbur 
olduk.,, dem~ti. 
Doğrusu ben de güreş memleketle

rini pek dolaşmamıştmı. Güreş işle
rindeki görgUm nihayet 924 Paris 0-
lim piyatlan, Peştede yapılan 927 Av
rupa birinciliği, 928 Amsterdam O -
limpiyatları ve burada gördüğUmUz, 

idare ettiğimiz Balkan müsabakaları
na inhisar ediyordu. Gerçi Finlandiya 
sistemi davasını ileri sürenler de ben
den fazla görmüş değildiler ama bu 
derece ısrar ile sarıldıkları bu fikri 
edinmek için ola ki uzun eti.itler yap
mışlardır, dedim ve bekledim. 

Olimpiyatlardan evvel 1stanbu1a 
(Finlandiya ikincisi) ismi altında bir 
takım getirildi. Doğrusu bu taknnm 
kıymetinden şüphe etmeye, hakkımız 
vardı. Çünkü hatta ihtiyat güreşçile
rimize bile dayanamadılar. Yalnız gü
reşten biraz enlayan herkes gibi ben 
de bu müsabakalarda şayanı dikkat 
bir müşahede de bulundum. Finlandi
yalılar, bizimkilerin iddia ettikleri gi
bi güreşi kuvvete istinat ettiren bir 
takım değildi. İçlerindeki bir iki hal
lice güreşçi bunu bize gösterdi. 

"- Adına her nekadar ikinci deni
yorsa .da olimpiyat arifesinde bir sık
letin ikincisini değil, dördüncüsünU 
bile uzun seyahate göndermezler. Bel
ki bu Finlandiyalılar sıra güreşçileri-

dir de ondan kuvvetsiz çıktılar.,, de
dim ve müşahedemi Olimpiyat müsa
bakalarına bıraktım. 

Berlinde gerek serbest güreşin, ge
rek Grekoromen güreşinin devam et
tiği günlerde dikkatimi en çok teksü 
ettiğim ve hatta hazan yanımdaki ar
kad8.§lara da işaret ettiğim nokta iş
te bu "Finlandiya sistemi'' ni aramak 
oldu. Kati'yyet ve emniyetle gördüm 
ki Finlandiya sistemi diye ayrı bir 
sistem olmadığı gibi maalesef Fin
landiyalılar da güreşteki eski hakimi
yetlerini kaybetmeye başlamışlardı. 

Buna muka:bil sistemini beğenmediği
miz Macarl~r, Berlinde serbest güreş
te sade. iki birincilik almak suretile de 
ğil, Zombori ve Karpati hele Karpati 
gibi dünyanın en fenni ve mükemmel 
güreşçilerini yetiştirmiş olmakla da 
bu spordaki kudretlerini aleme gös -
t~rdiler. (Diyebilirim ki; 927 de Pcş
tede tanıdığımız bu Karpati bugün 
dünyanın en ytiksek gUreşçisidir. Tat
bik ettiği oyunların çoğu kendi şahsi 
kombinezonudur. Ancak bu adamın 
güreşini gördükten sonra serbest gü -
reşin ne olduğu anlaşılıyor. 

Finlandiyalılar serbest güreşte bu 
sene geçen Olimpiyatta 61 kilodaki 
yerini ancak muhafaza edebilen Pih
lajamiiki'den başka birincilik kaza -
namadıklarından maada 928 de gre -
koromen ağır sıkletinin ikincisi olan 
ihtiyar Nyström serbest üçüncülüğe 
düştüğü gibi grekoromende bizim Ço
bana yenildi. 932 de sıkletinin birin
cisi olan diğer H. Pihlajamiiki de 
Macar Karpati ve Alman Ehrl'in ö
nünde üçüncülüğüne razı olmaya 
mecbur kaldı. Birinci, ikinci ve üçün 
cüleri bildiren resmi neticeler tebliği
ne nazaran Finlandiya Berlin serbest 
:güreş müsabakalarında. Amerika, 
Macaristan, İsveç, Estonyadan sonra 
beşinci geldiler. 

Şurayı da hatırlatırım ki Macarlar 
gerek serbest güreşe gerekse greko -
romen güreş müsab~alarına ağır 

sıkletten mahrum olarak altı mUsa 
bıkla iştirak etmişken Finlandiyalılar 

her iki güreşe de tam takımla gir -
miştilE:r. 

Grekoromene gelince; Almanlarla 

ayni sayıda lsveçi~ arkasında ikinci 
ve UçUncülük mevkiinde idiler. Macar

lar ise Finlandiyalılardan bir ikincilik 

eksik aldıklarından beşinciye düşmüş
lerdi. Finlandiyalılara bu tefavvuku 
temin eden ikincilik Yaşarın birinci 
olduğu sıklettedir. (Acaba bu ikinci
lik Finlandiyalılara bazılarının dediği 
fakat benim bir türlü inanmadığım 

gibi hediye edilmiş olmasın.) 
936 senesinde Finlindiyanın elde 

ettiği neticelerin bu mukayesesinden 
başka geçen olimpiyatlardaki birin -
clliklerinin mukayesesi de Finlandiva-

-

futı..ol maçları yapıl ıcaktır . 

Teni• turnuva.ı 
Tlırk Pağcılık kribii tara[ından 

tutip edilen tenis r.·t.sabakaları bu 
gim sC:ı.at 14 ten iti:.J'l·c.n kulı:bün Tak 
sı~c eki kortlarında başlayacaktır 

".hnıı.mış tenis11ilerın i?tirak ettiğ 
tnrm .. vanın galibine 1:uhiddin Ustun 
d:ığın ismini taşıvarı bir kupa verile 

-

. 
i 

-
cektir. 

Karagümrük ıtadınclaki maçlar 
Bn pazar günü K:!raı;t:m ük sta 

dında muhtelif fut'ıol m;_:saL.ık.,lan 

yaı..;ıac;ık, ve Zafo:- kup·1~11 maçiarı 

na de,.am edilecekl!·. Müsabakaların 

-
-

prog,.amı nşnğıdadlr: 

- - Saat 10 da ltıh:ıb lspeır - Fe
neryılmaz genç takımları, 

2 - Saat 1,30 da Kar \g'irarük -
ı-:, tp genç takımları, 

-3 - Saat 13,15 de Bozkurt - Kü 
çükpazar A takımları arasında kupa 
maçı. Hakem Adnan Akın. 

-4 - Saat 15 te Feneryılmaı - Ka 
ragümrük A takımları arasında husu 
si mnhiyctte intikam maçı. Hakem 

-;> -- Saat Hi,4t- Eyiıp lııh,1bul 

s;>c·: A taknı.1 ~·t ar .... :1..uda Z;ıfor ku -
pnsı maçı yapı•-ıcakt:!'. 

lıtanbul yüzme fampiyonluğu 
htanbul S ı sporları Ajanhğ'ı tara 

f lldan tert1p e~t.ııın ıstar.:n;I yüzm 
~~. nıpiyonlu~u musab"ı< uarı bugün 
ve yarın MLdı.< ~üzıtıl1 hp·•uzur.cfa Ja 
pı!acaktır. Bu ıoüsı.ı.i,akaların seçme 
l.r.ri geçen hafı.a "ll~ıiau~ . Be)koz 

-
e 

-
-
-

cl~n 25, Galata:: ... r-.y.loın 13 I ıt..nbul 
Sll usporlannJ.\J 1 ki.ıi fa;al!~·rc kal 

-
-

mı~lıırdı. 

-Bugilnkü ve yaJid i .,,ü~ab ıkalar 
rJa bilhassa R~ykc...l lula: • ı muv.'.lffa 
kıyt.•tierine inti1~.r c.'unn:r.ktndır. 

-

da güreşin düşmekte olduğunu göste 
riyor. Bakınız: 

Serbes güreş 

920 - 2 
924: - 1 
928 - 2 
932 -1 
936 -1 

Grekoromen 

908 - 1 
912 - 3 
920 - 2 
924: - 3 
928 - 1 
932 - 1 
936 -1 

-

z Birincilik almışlar. Görüyorsunu 
ki birinciliklerin sayısı gitgide eksil i-
yor. 

. 
-
e 
i 
z 

Şimdi peticeyi şuraya bağlıyorum 
Finlandita güreş sistemi diye bir sis 
tem yoktur. Böyle bir sistem olsa v 
iyi olsa idi, bundan ilk önce Finland 
yalıların istifadP.leri lazım gelme 
miydi? 

B. JtF.LEJ' 

..:-. 

BORSA 
11 EYLtiL CUMA 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
İsviçre fr. 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Leva 
Yen 
İsveç kuron11 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Eıham 

A lıı 

633,-
124,-
84,-
80,-
21.-

13,-
48.-

164,-
165,-
820,-

82.-
22,50,-

28,-
21 ,-
22,-
22,-
32,-
31,-

951,-
243,-

'. t 1. 
638,-
126,-
88,-
83,-
23.-
15,-
52,-

166,-
170,-
820,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24,-
25,-
S4,
S3,-

952,-
244.-

637 
12.06 

t,79.22,50 
10,ıo,40 

4 70 
2,43,92 

63,83,88 
1,17,og 

19.21 
4,19,60 
1,97,41 
3,04,72 

7,18 

h Bankası Mil tıs,-
" • N 10.-
., .. Hamiline 10.-

Anadolu % 60 25,-
,, % 100 41,50 

Şirketi Hayriye 16,-
Tramvay 17 ,-
Bomonti Nektar 9,25 
Terkoı 12,SO 
Aslan Çimento 12,75 
Merkez Bankası 81.-
0smanh Bankaıı-. 27 ,50 
Sark Merkez Eczancai 3.50 

l•tilırazlar 
Türk Borcu 1 

.. " II 
" " JII 

Ergani A. B. C. 
İstikrazı Dahili 
Siva1 - Erzurum I 

• il 

Mı•rr tahvilleri 
1886 1 
1903 11 101,so.-
1911 lII 95,-

T ala v il at 
Rıhtım 
Anadolu 1 ve Il 

111 

" 
lttıimessil 

23,65 

22,10 
22,20 
97,50 
96.75 
Ç9,25 
99.25 

102,50,-
96,-

10,25 
45.-
46,50 
46,-

Rosa, Pinin ve La Kardora, biri
birinden ayrılmıyan üç arkadaş ... 

Bir sacıyağın üç bacağı idiler san
ki... 

Somonte rner'ası, tepenin eteğine 
serilmiş yeşil bir halının üstünde üç 
köşeli bir yama gibi duruyordu. Bu 
yamanın bir ucu Ovideodan Liyona 
kadar dayanan tren yolu boyunca 
uzanıyor; tarlanın bir kenarında, 
işaret değneği gibi yükselen bir tel
grak direği, Rosa ile Pinin, bilinmi
yen ,esrarlı; daima ve daima korku
lacak, uzak kalınacak dışarı dünya
yı temsil ediyordu. 

Pinin bu sakin ve kendi halinde 
uzanan direğe hergün baka baka, 
durumunu ciddiyetle etüt ettikten 
sonra, nihayet bunun alelade kuru
muş bir ağa<:tan başka bir şey ola
mıyacağını, beyaz porselen bardak
çıkların da, şimdiye kadar görmedi
ği, yemediği meyvaları olması hissi
ni doğurduğu neticesine vardı. Ve 
adeta tellerine kadar tırmanmak he 
vesine kapılacak kadar nefsine inan
dı. Bununla beraber, kilisedeki mu
kaddes çanakları kuvvetle andırdı -
ğından ötürü de hiçbir vakit bardak
çıklara kadar uzanmadı, çıkmadı ve 
ancak direkten aşağıya kayıp ta, a
yaklan sağlam toprağa deyince bü -
tün vücudunu kaplıyan o garip çe
kingenlik ve korkudan sıyrıldı. 

Daha az cesur, likin "meçhul" e 
daha fazlasile aşık olan Rosa saat
lerce telgraf direğinin altına oturur, 
elektrik tellerinde yarattığı o made
ni ve yorgun sesi, çamların ta göğ
sünden kopup ta gelen iniltilerle yo
ğuran, birleştiren, ahenkleştiren 

rüzgarın uğultusunu dinliyerek zevk 
duyardı. 

Bazı kereler, tellerin vücuda ge -
tirdiği bu ihtizaz bir musiki olur, o 
zaman,Rosa bunları bilinmiyen bir 
dünyadan akıp giden fısıltılar sanar 
dı. Dünyanın öbür tarafında yaşı -
yan insanlar biribirlerine ne derler, 
biribirlerile neler konuşurlar, hiç 
umurunda değildi. Saçının bir teli 
kadar bile ehemmiyeti yoktu bunun . 
O, sadece ahenk ve sır dolu olan se
si dinliyor, onu seviyordu. La Kor
dera yaşını başını almış, binaena
leyh arkadaşlarından daha olgun 
bir varlıktı. Dünya ile ilgisi kalma
mıştı. Telgraf direğini de sırf rahat 
rahat sırt kaşımaya yarar cansız bir 
vasıtadır diye seyrediyordu. 

La. Kordera görmüş, geçirmiş bir 
inekti. Saatlerce çay,ırda yayılır, ge
viş getirmekten ziyade, düşUnerek 
vakit geçirir, kurşuni göke, sakin 
hayata, toprağa bakarak eğlenir, 

neş'elenir, bir yandan da zihnini aç
maya, işletmeye koyulurdu. 

Vazifeleri, onu beklemek, muhafa
za etmek olan çocukların oyununa 
katılırdı. Eğer gülebilmek hassası 

olsaydı, Rosa ile Pininin kendisini 
yani La Korderayı görmek, muhafa
za etmek, çitten a§arak, atııyarak 
tren yolunda dolaşmasına mani ol
mak gibi, ileri sürülen garip telle
re kahkahalarla gülecekti. Çiti aş -
maya da pek iştahalıydı sanki?!.. 
Onun tren yolu ile ne alış verişi var

dı? .. 

Çeviren: lbrahim Hoyi 
tadan silinince artık ona hiç bak• 
maz, ilgi duymaz oldu. 

Tren yolu, Rosa ile Pininde daha 
başka, yepyeni ve ho~ bir tesir bırak 
tı .llk önceleri sanki Uzerlerine doğ
ru koşarmış gibi gelen trenden te
laşa düştüler ,korktular. Bağrışarak 
oraya buraya koşuştular. Sonra, ya· 
bancı insanlarla. dolu yükile günde 
birkaç dcf a hızla kayıp giden bu de
miryoluna karşı garip bir sevgi duY.• 
dular. 

Lakin tren yolile telgraf direğinin 
vesile olduğu vak'alar Somonte me
rasını çevreliyen sükunet ve yalnız
lık denizinde kaybolup giderek pek 
çabuk bitiyor ve artık ne canlı bir 
kul ortada göriilmüyor, ne de öteki 
dünyadan bir ses, bir nefes duyul
muyordu. 

Inek ile çocukları günlerce, saçla
rı yakıcı güneşin altında, sıcaktan 

vira öten böceklerin sesini dinliye • 
rek, eve dönebilmek için öğle vakit
lerini beklediler. Ve uzun uzun, ke
derli öğlelerden sonra da suların ka• 
rarmasını gözlediler. 

Gölgeler uzadı, kuşlar sustu ve gö 
kUn en karanlık bir köşesinden şu· 
rada burada birer yıldız parladı. 

Çocukların ruhu, vakur ve asil gece• 
nin sessizliğinde aksediyordu sanki .• 
Ve orada, La Korderanın yanında o
turmuş, aradasırada ineğin boynun
da asılı duran çıngırağın çıkardığı 

seslerden bozulan rüyalı ve hulyalı 
bir sessizlik içinde yüzüyorlardı. 

Çocuklar biribirlerine anlıyama • 
dıkları, anlatamadıkları, kavrıya • 
madıkları, lakin sezinledikleri bir 
sevgi ile bağlıydılar. Yeşil bir elma.· 
nın yarısı Rosa, yarısı da Pinin idi 
sanki. Bu sevgi, inek anayı da sar
mıştı. La Kordera kendisini muha • 
faza ile vazifelendirilmiş çocuklara, 
bu sevgisini, nümayişsiz bir şekilde 
elinden geldiği kadar anlatmaya ça
lışıyordu. Mes6la, onların bütUn §&• 

kalarına tahammUl ediyor, uydur
dukları oyunlarda, hazan canı yans& 
bile yine ses çıkarmıyor, her zaman 
sabrını, itidalini gösterecek, ispat 
edecek vesileler buluyordu. 

Çocukların babası Anton de Chin
ta, Somonte mer'asını daha pek ye
nilerde satınalmış olduğundan L& 
Korderaya bUtün imtiyazile burada 
otlamak imklnı verilmişti. Keyfine 
diyecek yoktu. Zira önceleri, saval· 
lı La Kordera, sokaklarda dolaşJP. 
rızkını, yol kenarlarında biten fun· 
dalıktan ,kuru ottan çıkarmak mec
buriyetinde kalmıştı. 

(Sonıu yantt) 

ihtira illnı 
"Kahve tanelerinde mevcut muzır 

maddelerin bilhassa klorojen hamızı
nın izalesi için usul" hakkında alın
mış olan 27 Haziran 1934 günlU ve 
1807 sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahara devril· 
ferağ veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, lktısat hanında, 
Robert Ferri'ye müracatlan ilin o
lunur. 

Etrafına bakınmak için hiç te me
rak duymadığından, başını kaldır

maksızın en iyi, en tatlı lokmayı se
çerek, sessizce otlamak onun öz ve 
biricik zevkiydi. Ondan sonra, yere 
çöker, ya düşünür, veyahut ta yaşa
manın, eziyet çekmemenin neş'esini 
tadardı. En büyük arzusu ve ehem
miyet verdiği nokta buydu. Başka 
şeylerle uğraşmayı adeta tehlikeli 
bir gaile, bir dert biliyordu. Tren 
yolunun açılışı ile huzur ve rahatı 
kaybolmuştu. Hele ilk tren sanki ta 
yanından ge<;ermiş gibi görünce ödü 
patlamıştı. Taş duvardan aşarak 

komşunun tarlasına atlamış, ve bu 
manzaradan deli divaneye dönen, pa
niğe tutulan başka bir sürünün ara
sına katılmıştı. Ve bu korkusu, kor· 
kunç lokomotifin tünel başında her 
görünüşünde, kah artarak, kih ek -
silerek günlerce sürdü. 

İstanbul asliye 4 Uncü Hukuk mah· 
kemesinden: 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti tara• 
fından Unkapanında Yavuz.sinaıı 

mama.Hesinden Hacmbekir sokağında 
8-10 No. lı hanede otura.n tüccar 
Gazaros aleyhine; Unkapanında Ya
vuzsinan ma:hallesinde Hacıbekir so
kağında eski 8 ve 10 numara f ev kin
de odayı müştemil mağazanın beşte 
iki hissesi Etem ve saireden mahlu • 
len vakfa kalmış ise de· müddeialey• 
hin alacağından dolayı haciz edilmiş 
ve takip de edilmediğinden haczin 
bozulması isteğile 935/ 883 numara 
ileaçılan davadan dolayı dava arzu· 
hali adı ve adresi yazılı müddeialey· • 
he gönderilmiş ise de mahalli mez .. 
kfı.rde bulunmadığından bahisle geri 

gönderildiğinden mahkemece: ilanen 
tebligat yapılmasına ve muhakeme • 
nin 16/ 10/ 936 Cuma günü saat ı• 
bırakılmasına ve müddeialeyhe bit 

ay mühlet verilmesine karar verildi· 
ğinden müddeialeyh Gazaros ilin gU· 
nünden itibaren bir ay içinde mahke• 
meye gelerek dava arzuhali almadığı 
ve yazılı günde mahkemeye gelmedi• 
gı veya bir vekil göndermedi .. 
ği takdirde gıyabında nıuhakemeY6 

devam olunacağı ve bu baptaki da"~ 

Gitgide trenin zararsız ve geçici 
bir tehlike, korkusuzca lakin öldUr
miyen bir umacı olduğunu anladı. 

Bundan ötürü önceden almış olduğu 
tedbirleri azalttı, hafifletti ve başı
nı eğerek kullanmakta bulunduğu 
müdafaa vaziyetinden vazgeçti. Son
raları, yerinden kımıldanmaya lü -
zum gormeden trenin geçişine baktı . 

Nihayet, bu yürüyen deve karşı bes
lediği itimatsızlık ve antipati de or-

arzuhali mahkeme duvarına asılDlıŞ 
~uğu ilan olunur. (25545) 
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RÖPORTAJ 1 

Haftada 
\ 

BiLM ECEMiZ 
Yavrularım, R J • 1 · • · •• J •• "' •• •• 

1 

Köy kalkınmasında 
göğüs kabartıcı Örnek 

.. Siz~ bir kaç halta evvel ~adettiğim ıürprizi'! h.azırlıiı bit~~~ UYQUQ reszmterznz goruugunuz ı· . y .1 - • • • ' ' T b 
uzereclır. Pek.yakı~cla, belkı gelece~ h.afta. yetıftıreme:ue~ obur zmzr V ailSlnln J Qn Q eyonafz 
halta, TAN ııze clort sayfalık renklı bır mecmua verecektır. ı • 1 l • k l ? '' 

Bumecmuadanelerbulmıyacakıınız,neler! lnSantQ7 ne llSQn OnUSU7lG7. 
B?l.he,_cliycl! bilmeceler. " "On sene evvel çocuğunu zorla mektebe gön-
Sızı eglendırecek oyunlar. •• •• •• • • 
Resimli ve renkli hikayeler. deren koylu, bugun yavrusunu okutmak ıçın 
D~~a neler, ~aha nf'lcr: • . .. • • • • ı devleti zorlayıcı vaziyete geçmiş bulunuyor,, 
Musaade edın de hepsını bırJen ıoylemıyeyım. Bır kıımı yıne 1 

sürpriz olsun. 1 İzmir, 9 (Sureti mahsusada gönder'' 
Şimdiye kadar çıkan çocuk sayfalarımız sizi memnun etme- diğimiz arkadaşımızdan) - İzmirin 

rnişse, bu mecmuayı gördüğünüz zaman 6izi allecleceksiniz. sevimli valisi Fazlı Güleç'in yanma ı 
Şimdiden arkadaşlarınıza haber veriniz. Ve Cumartesi günü girmek için büyük bir teşrifata 1ü -

çıkacak T ANı bekleyiniz. Tan'ın çocuk mecmuaıı sizin en ıevimli 1 zum yoktur. Sadece, kapı önünde bir 
rnecmuanız ve eğlenceniz olacak.tır. ' iki dakika durmak ve sıranız g~lin: 

.\" li' ıt- ce vali odasının kapısını vurup ıçen 
Birçoklarınız bilmecelerin cevabını kapalı zarfla gönderiyor\ girmek kifayet eder. 

ve beş kuruş posta paraaı veriyorsunuz. Ben, vali Fazlı GUlecin yanma işte 
Halbuki bu kadar masrafa girmeye ne lüzum var. Bilmece CP- bu ne\i ziyaretçiler meyanında gir -

vabınızı açık bir zarla koyunuz. Zarlı kapamadan poıtaya verır- dim. Beni, kendisine minnettar ve mü 
seniz üzerine 30 paralık bir pul yapıştırmak kôlidir. teşekkir bırakan, misafirperverlikle 

.ııı * ıt- kabul etti. Yanındaki ziyaretçilere 
Bu hal talar artık mektep açılma haftalarıdır. Tabii siz elemek- rağmen istediğim mülakatı esirgeme 

tebe girmek için hazırlanıyorsunuz. Havalar bozuldu ve tatil bitti. di. Kendisine ilk sual olarak şunu sor 
Geç~n ıenenin yorgunluğu ela beraber gitti. Bu sene daha iyi çalış- dum: 
rnak, claha iyi &ınrf eeçmek ve daha çok öğrenmek için şimdiden _ lzmirin bu seneki istihsal vazi-
karar verin· Size eğlence olarak bizim vereceğimiz mecmua kafi veti nasıldır? 
gelir. - İzmirin b~ seneki istihsal vazi -

it- * • yeti, esasen istihsalde bir rekor yılı 
Gelecek halta buluştıığumuz zaman umarım ki memnun ola- 1~~ olan geçen seneye pek yakındır. Bu 

cakıınız. o~ ""'-= itibarla pek güzel bir mahsul yılı i -
AMCA çindeyiz, denilebilir. Tütün ve pamuk 

_____ _) mahsulü de geçen seneden iyidir. Faz 
lzmir Valisi Fazlı Güleç lzmir 

[ SA G L 1 K._T l_R_J 
it::::::============================ la olarak ekim mikdan da artmıştır. 

Belediye Reisi Behçet Uz'la beraber. Yalnız zeytinler, soğuk çarpması yü-

GULMEK 
Alimler 

İkisi de övünmekten hoşlanırlardı. 
A.ydm alnını kaşıyarak: 

- Ekrem dedi, benim babam dün
~a coğraf yas mı ezberlemek üzere: 

- Ekrem kızdı: 
- Pah! diye karşılık verdir.ıbenim 

le babam, dünya coğrafyası kaybolsa 
~·eniden yazacak kadar biliri%!. 

- Peki .. yleyse Asya nerededir? .. 
Ekrem biraz düşündü. 
- Onu babam bilir! dedi ve uzak

l~tı. 

Rüzgar yetmedi 
- Burada iki yeldeğirmeni vardı 

aeğll . '1 mı. 

- Evet! 
- Peki bir tanesi ne oldu? 
- RU~ar ikisine yetmediği için, 

bir tanesini kaldırdılar. 
- ? ! .• 

Bu na•ıl ölü kalabalığı 
Küçük bir çocuk sokakta katıla· 

takmış gibi ağlıyor, sarsılıyordu. Yü 
l'eği yufka bir Bayan çocuğa yaklaş
tı : 

- Yavrum dedi, neye ağlıyorsun? 
- Huhuhuhuuuu annem öldü, ba-

bam öldü, kardeşlerim, teyzelerim öl
(fij, Ben de paramı kaybettim şimdi. 

- Zararı yok yavrum ağlama. 
- Ağlama olur mu? Parayı bulma 

dan eve dönersem hepsi beni döver -
ler. 

---!t •• 

Bilgi ıahibi çocuk 
- Vahşi hayvanlar en çok nerede 

buıunur Sedat?! 
- Afrikada Bay öğretmen 
- Aferin Sedat! Bana üç tane vah 

'1 hayvan söyliyebilir misin? 
- Söylerim Bay öğretmen, bir as

lanıa ikii kaplan! _.,, . . .. 
Hayat tatlılığı 

- Küba adasında hayat çok tat-
11Ynıış, hatta dayak yemek bile tatlıy 
bıış Küba adasında! 

- Allah Allah dayak ta tatlı olur 
bıuYnıuş?. 
\._-Olur ya! Orada çocukları §eker 
"\Cllllı§ıyla döverlermiş ! _.,, ..... 

İki dalgın 
'r Ö~tmen de dalgndı, talebe de. 
ilrıh dersindeydiler. Öğretmen: 

ll - Söyle bakalım Mehmet dedi. 
:ttı IUıgi senede, hangi Kral, hangi 
ernıekette hangi tahta çktı. 

\1 ıtehmet hiç düşünmeden cevap 
erdi: 

ltı. - Filan senede, fıstrk kral, falan 
... ~ekette filan tahta çıktı Bay öğ
-"'"'llen ! 

- Merin oğlum otur! 

Hesabı kuvvetli yavrucak! 
- İki tavuğa 60, bir kilo domate

se 5, yarım kilo yağa 50 kuruş ver -
sem, bunların hepsi ne olur?. 

- Mükemmel bir yemek olur Bay 
öğretmen! 

Kaç türlü kılıç 
biliyorsunuz? 

2 

s 

Burada ahı değişik lisan konuşan insanların resmini 
goruyorsunuz. Bu resiınlere dikkatli bakın... Herbiri
nin ne milletten olduğunu ve ne lisan konuştuğunu bul
mıya çalışın. Bulunca resmin numaralarını bir kağıda 
yazın. karşısına da o numaradaki resimdeki ınsanın ne 
lisan konuştuğunu ya?.ın ... 

Bunu bitirince 'resimleri boyıyarak kağıtlarla beraber 
bize yollayın. Biz de doğru bulan ve resmi en iyi boyı
yanlanhm yüz kişiye gayet güzel hediyeler yollıyacağız. 

Geçen bilmecemizi 
doğru halletlen~er 

Hediye kazananların isimleri 
5 Eyllıl tarihli bulmacamızı doğru 

halledenlerin listesini neşrediyoruz. 

lstanbul okuyucularımız, bundan son 

ra hediyelerini ya~nız Pazartesi, peı

şembe günleri öğleden evvel idare -

nizden alnbı'irle!-. Taşra karilerimi

zin hediyeleri adreslerine posta ile 

gönderilecı>ktir. 

BiR MASA SAATi KAZANAN 
İstanbul lthal:'ıt gtlmriığU miimcy

yizi Enver kı.:ı Oya. 

BiRER DOLMA KALEM 
KAZANANLAR 

Salmatomrn:t polin memurların -
dan Ramazan oğlu Naci, Göztcpe is-

kon sokak 9 numarnda Celal. Sen 
Jorj mektebi talebelerind,·n l. M<•S~o 
viç, Ankara Kızılelma mnhnlle~inde 

61 numarada Öner, lstnnbul ku lise· 
sinden 101 Pakize. Balıkesir Ağırce
za Reisi km Fatma, < ;ırcsun Osma
niye mahall "'~i I~arşı sok:ılrt a 3 nu -
marada Alücddin. Pangaltı B:ı.y Sun
gur sokak l4!'! numarada Tosun Fik
ri. 

BiRER ÇOCUK HiKAYESi 
KAZANANLAR 

Eğfü babanız askerse belki ~eşit çe tasyon caddesinde 6'.! numarada Be

§it kılıçlar öğrenmişsinizdir. Fakat hiye, Arna\•utki)y birinci <'addede 90 

ailenizde asker yoksa belki kılıçların numarada Şakl, Beyoğlu 12 ir:ci mek 

çeşit çeşit olabileceğini bilmiyorsu _ tepten 64 Bahncddin. Kadıköy Mü

nuzdur. Size burada birkaç kılıç mo- hürdar caddesi .Mermerci Apartıman 

deli koyuyoruz. Bunlardan en başta- 3 numarada Ferdi. 

Burdur Sıhhat eczanesinde ~'. O -
nat, Giresun Kültür dire·dörµ CJğlu 

Yalçın, Maçka Tesvikiye Bayıı so -

kak Emsal a_!..artımanıııda Aybu, A

merikan kız kollcjinde Nasip Şevki, 

Malkara piyade alayı hesap memuıu 

oglu Necmi, Eliı7.ız 7 inci makam Am 
bar müdürli kızı Silzar., Erenkôy yo

'11 37 numarada lhsım Ersoy, Adana 
Mestan cami C'ivan 13~ numarada 

Meliha Taşkıu, Ankara hükumet c:ıd 

desi lnkılap mahallesi yuknn sokak 

ü nummada Muhterem, Tavşanlı Or 
man mühendisi o;!u Süreyya, Kon -
ya askeri orta mektep hesap memu
ru oğlu Hikmet, Cata~~a rerlıat Pa
şa caddesinde 15 nunıarada Fazilet, 
Diyarbekir Yemeniciler çarşısında 
dökmeci Memduh 

kıi bir Alman kılıcıdır. İkincisi bir AI BiRER KIT AP 
man Generalinin kılıcıdır. Üçiincü re- KAZAN ANLAR 
simde kıniyle beraber bir Japon kılı- Edirnekapı Ulubatlı Hasan sokak 

cı var. Dördüncü resimde bir İngiliz 50 numarada Dario, Tokat memleket 

Generalinin, beşinci de de ı 726 sene- ha.stanesi operatörü kızı Mefkure, ls 

sinde 1ngilterede kullanılan kılıcı gö- tanbul erl:el: Esesin den 4. 76 Celaled-

• üyorsunuz. 
• 

din, Ankara lEJlletpaşa mahallesi Bal 

TP.ENİ 

su 
Kt:NERİ 

ter koyup, e.syalan içerisine dolduru
yorlar. 

2 - Su kemeri: Kalifornfyada Ko
Jorado nehrinin ı,ulanru kullanabil -

şeyDern 

su akabilecek su boruları yapmakt.a
dırlar. 

3 - Bu resimde de beş mil uzak-

1 - Hava treni: Uusyada bir yer
den ötekine bir eşyayı çabuk götür
mek isteyince re.simde gördüğünüz 
gibi hir ta~·yarcnin arka ına birka~ 
balon bağlayorlar. Balonların aşağı 

taraflarına hirer f\andal gibi hirsıey-
mek için ~elik kafes üzerine beton ö- tan işitilebilen bir oparlörün resmini 

rülmüs l~erislnden milyonlarca ton görüyorsunuz. 

zünden zarar görmüştür. Umumi va
ziyet ortanın ruşağısmdadır. 

- Piyasa vaziyeti bu sene nasıl

dır? 
- Piyasa iyi açılmıştır. Ve sonuna 

kadar sağlam yürilmesi için tedbir 
alınmıştır. Milli bankalanmızm te.'2-
kil ettikleri tarış koruması, ilzüm 
fiyatları üzerinde nazım vaziyetinde
dir. İncir ma11~ulü zaten sa~lamrlır. 

Köy kalkınma hareketleri 
- İzmir .... mı.yetinde köy kalkınma 

hareketleri, faaliyeti nelerden ibaret
ti?. 

- lzmirde köy idaresi kUrulduğu 
gündenberi köyctilük işleri oldukça 
mühim hatveler atmıştır. Mektep yap 
tırmamış köy hemen hemen yok ~bi 
dir. Köy kalkınmasında en göğüs ka 
bartıcı şey, on sene evvel çocuğunu 
zorla mektete gönderen köylünün bu 
gün ço~ğunu okut"?.ıak için deYlcti 
zorlayıcı vaziyete geçmiş olmasıdır. 

Köylerde iktısadi inkişafa doğru atı
lan adımlar da oldukça kayda değer 
mahiyettedir. 

Son defa köylüni.in kalkınma işleri 
nin bütUI) Trakyada programlaştınl
dığmı biliyorsunuz. tzmir vilayeti de. 
bu progt11.mlama isini sıhhi. iktısadi 
ve imar kısımlarına ayırarak umumi 
hatlarını tesbit etmiştir. 

Hastane ve yatak aJecli 
Vali Fazlı Güleç bana beş yıllık 

köy kalkınması programının bir nüs 
hasını veriyor: 

- Kendiniz burada programımızın 
ana hatlarını tetkik edebilirsiniz, di
yor, ba.5ka sualleriniz var mı?. 

- Evet, diyorum. Bir de şunu sor 
mak isterdim. İzmir vilayetinin mek 
tepleri, İzmirin ihtiyacına kafi geli • 
yor mu?. 

tiyacnnızı tatmin edici netice verme
miştir. Bu işin de devlet elile yapıl • 
ması lüzumu alakalı makamlar tara
fından takdir edilmiş, ve lazım gelen 
tetkikler yapılmıştır. Yakında fenni 
ve medeni tesissatla bunun İktsat 
vekaletince hallcdileceğlııe eminiz ve 
ona intizar ediyoruz. 

lzmirin kalkınma programı 
- İzmir vilayetinin kalkınma pro

gramı hakkında malftmat verir mili -
niz? 

- İzmir vilayetinin ~imdiye kadar 
en çok ehemmiyet verdiği hizmet kül 
tür hizmeti olmuştur. Vilô.yetin büt
çesinde ne büyük kısmı ilk tahsili iş
gal etmektedir. Yeni işlerde yine bu 
mühim hizmete layık olduğu ehem
miyeti verebilmek için mali vaziyeti 
takviye etmek esası haklın olmuş

tur. Bu yıl umumi meclisimiz yollara 
ve iktısadi işlere köylülerin takviye
sine ait te9birler almıştır. Gelecek 
yıllarda turizm işlerini tanzim etmek 
ve oiıa ait tedbirlerle iktısadi bünye
yi takviye etmek kararındadır, umu· 
mi meclisten aldığımız bu kararla Ö• 

nümüzdeki yıl için bu vaziyete biz • 
met edecek müesseseleri kurma işle· 
rinin programile Vilayet umumi mec 
!isine çıkacağız ve bunu hem köylü 
için ve halk için bir varidat membaı 
olmak, hem vilayetin mali vaziyetini 
tak\•iye etmek gayesile hazırlıyaca

ğımız mühim kısmları vilayet elinde 
olmak üzere mmtnknmızda turizmi 
alakadar edecek sıcak ve içme sulan, 
tenezzüh yerleri olduktan başka bi· 
lirsiniz ki İzmir havalisi eski eser· 
ler bakımından da zengindir. Bu tn· 
bil membalar bize mesaimizin kuv • 
vetlenme ve hızlanma kuvvetini ver• 
mektedir.,. 

- lzmirde şimdiye kadar açılan -=============
mektepler ihtiyaca tamamen kafi de
ğildir. Henüz yüzde sekseni temin e
dilmiş vaziyettedir. Umumiyetle pek 
fena sayılamıyacak bir durumda ol -
masma rağmen yüzde yirmi gibi mü
him bir açığın Jztırap verici mahiyet 
te olduğunu söylemeği samimi olmak 
için lüzumlu görürüm. 

- Ya lzmir vilayeti hastaneleri 
ihtiyacı karşılıyor mu? 

- lzmir vilayetinde ikisi vilayetin· 
birisi devletin, üçü hususi olmak üze
re merkezde altı hastane vardır. Ka
zalarda da belediyeler tarafından a -
çılmış vilayetin müzahereti ile takvi
ye edilmiş birer dispanse~ vardll'. 
Bu hastanelerin yatak adedi ihtiyaç
ları müşkülatla karşılar olmasına 

rağmen başlarındaki zevatın güzel i
darelerile kendi vilayetimizden başka 
yakın vilayetlere de fayda temin etti
ğini sevinçle görmekteyiz. 

- Yaş meyve ihracatı meselesi? 
- Y~ meyva ihracı için şimdiye 

kadar yapılmış birçok tecrilbeler var 
dır. Bu tecrübelerin hiç biri bizim ih-

Nuri Patanın ~ğlu bir 
ameliyat geçirdi 

Bir müddetten beri şehrimizde bu· 
lunan Irak Hariciye Nazın Nuri Pa· 
şanın oğlu ansızın apandisitten has· 
talanmış, dün kendisine ameliyat ya 
pılmştır. 

Ameliyat muvaffakıyetle netice. 
lenmiştir. 

Dün, Cenevreye hareketi mukar
rer bulunan Nuri Paşa, bu ani has· 
talık yüzünden seyahatini tehir et
miştir. 

Çorapların kalitesi meselesi 
Çorapların çürük çıkması yüzün· 

den bir çok şikayetler yapılmış, Ti
caret Odası bu şik~yetleri nazarı 

dikkate alarak tetkiklere başlamış· 
tır. 

Fabrikatörlerin ilk toplnntısında. 

bulunan formül, kabul edilirse, c::o
raplar derhal dört kaliteye aynla
caktır. Ticaret Odası bu hafta içinde 
çorapçıları tekrar bir toplantıya da· 
vet ederek tahkikata bir netice vere
cektir. 
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radyomuz 
Sabırsızlıkla beklediğimiz devlet 

radyomuzun nepriyatı evvelki gün 
başladı. 

Gerek programm tertibi ve gerek 
bunun tatbikinde elde edilen muvaf
fakıyeti nekadar methetsek yeri 
vardır. Büyük bir memnuniyetle 
görUyonız ki bu işlerle uğraşan 

kimseler. bir radyo programının ne
lerden teşekkül etmesi lazımgelece
ğini tam bir prof csyonel zihniyetile 
anlamışlar ve memleketimizin halk 
ve münevver tabakalarının ruhi ih-

• tiyaçlarmı da idrak ederek her ba-
kımdan mükemmel denilebilecek bir 
çerçeve içinde zengin bir program 
tertip et.mişlerdir. 

Bu vesile ile şunu da kaydeaelim 
ki neşriyat saatlerinin tesbiti de 
ayrıca şayanı takdirdir. Meseli. öğ
le neşriyatının 12,30 dan 14 de ka
dıı.r yemek ve mesai saatlerine tesa
düf eden zamanlarda plak ile Türk 
musiklslle hafif parçalardan ibaret 
olması ve havadislerin de 13 ili. 13, 
25 arasında verilmesi bu kısım neş
riyat ne alakadar olabilecek dinle -
yicllerin hangi Hallerde evde bulu
nabileceklerini gözönUnde tutarak 
tertip edilmiştir. Filhakika. bUtUn 
Avrupa radyoları havadis vl plak 
neşriyatları için öğleyin zamanı 

muayyen bir saat tesbit ettikleri gi
bi dışarda çalışmıyan kimselerin de 
bu saatlerde hafif musiki ile kısa ve 
hoş bir vakit geçirmelerini temin 
için plilk neşriyatı yapmaktadırlar. 

Radyomuzun en mühim ve pro
gramın ikinci kısmını teşkil eden 
&kşam neşriyatına gelelim: Bu neş
riyat 18,30 dan 23 e kaaar devam 
etmekte ve çok mütenevvi kısımla
rı ihtiva etmektedir. 

Çay ve dans için ayrılan bir saat

lik dans musikisinden sonra çocuk

ların tam yatma zamanında Mesut 
Cemilin anlattığı 'hikayeler büyük 

alaka uyandırmıştır. Bu alakanın 

onlaM ilerde en iyi radyo dinleyici
leri arasına alacağına şUphe yoktur. 

Bunu müleakıp MUzeyyenin kll -
ı5lk şarkılara ve bunu takip eden 

artist Münür Nureddinin temiz ve 

y{ir sesile söylediği halk şarkıları 
' Türk musikisini sevenler için büyük 

lezzet kaynağı olmuıtur. Bunun bir 

eebebi de ,a.rkhlımn Dede, Hacı Arif 

merhumun ve ilahirl gibi bUyUk bes
tekarların repertuarlarından • se -

~ilmiş olmasıdır. 

Nihayet 21,30 da Kreisler ve 

Georges Betrrıınd gibi dünyaca ta -

nmmıı artistler tara.fından çalınıp 

anrejlstre edilen parça.ları takiben 

radyo orkestrası tarafından verilen 
hafif musiki konseri tenevvU ve ~en 
ginliği itibarile ilerle! için çok Umit 
\'erici bir keyfiyet olare. klclii:kki edil 
meldir. 

Netice olarak ·!}unu söy.liyelim ki, 
«!evlet radyosu ilk neJ$riya tile bfze 
beklediğimizden çok bUyUk UmiUer 
'\'ermi§tir. 

Hiç 3Uphe yoktur ki halkımızın 

göstereceği alaka. ve elde edilecek 
pratik sayesinde radyo neşriyatımız 
tekemmül ede ede en iyi Avrupa 
p08talllM araeına girmeye muhak
kak namzettir. 

• 1 
• 

T. M. Bleda 

A DV 
H~ftcaDolk 

Pazar, 13.9-1936 

İS1'ANHUL 
Öile ne5riyatı - Saat, 12,30 - 12,50: 

Plakla Turk mu11kl$i; 12,50 - 13,05: Hava
disler; 13,05 - 13,25: Plakla hafı[ muzık; 
13,25 - 14: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam ne$rıyatı - Saat, 18,30 - 19,30: 

Çay saati, dans musikisi; 19,30 • 20: Am
basadorden naklen varyete milzigi; 20 -
20,30: Mlınir Nurettin tarafından Turk 
mııslkisı; 20,30 - 21: Hıkmet Rıza ve ar
kadaşalrı tarafından. Turk musıkisi; 21 -
21,30: Erlka Morini, Alive Klein ve Kı 
rayzlerin plaklarından mlintehap sololar; 
21,30 - 22,30: Stüdyo orke&trası: 1 - Ros 
sini: Barbier de Seville (ouverture){· 2-
Stlauss: Vo dıe sltranen blulin (Va ser); 
S - Chopln: Noctume No: 15; 4 - len
sen: Serenade; 5 - Lehar: Pag;ınini (par 
çalar}: 5 - Grıeg: An den Fuhling; 7 ""T' 

Iarnefelt: Freludıum; 22,30 - 23: Anadolu 
Ajansı haberleri. 

BÜKUFS Aj 

• 7,30: Sabah neşriyatı; 12,10: Koro mu
sikısi; 12,40: Orkestra; 14,30 Konserin 
devamı; 15: Köylü neşriyatı; 19: Sibiçea
nu orkestrası; 20,15: Konieran&; 20,35: 
Şkeı;; 22,30: Haberler; 22,50: Radyo or -
kestrası (ıarkı ile); 23,55: Soh haberler. 

VARŞOVA 
18,15: Karııık konser; 19: Kilc;Uk orkes 

tra: 2ı: Plik (Mozart); 21,25: Siır; 21,40 
KonU$malar; 22: Eglenceli neşrıyat; 22, 
30: Piyano mu ikisi; 23: Spor; 23.20: Kti
çuk radyo orkestrası; 24: Dans plakları. 

lH'DAPt;şTt; 

19: Hikayeler; 19,30: Radyo salon or • 
keııtrası; 20140: (Glokcnblume) adlı plye
sı nakil; 21,25: Haberler; 22,45: Haberler; 
24: Çiıan muı;ikisi. 

U.t~l.GRAT 
20,30: Ulusal neşriyat; 20,SO: Çift pi • 

yano konseri; 21,20: Keman konseri; 22: 
PopUler tırkılar; 23: Yenilikler: 23,20: 
Konııer naklı; 23,50: Dans pliklarL 

~IO KO\'A 
Hl.15: Amator amelenin konseri; 20: 

Radyo piyesi; 21,15: Rus halk ijlrkıları; 
22: Yabancı dıllcrle neıriyat. 

ı•RAG 

19,SO: Almanca haberler; ı9,S5: Konu$
malar: 20,30: Offenbach'ın (Contes Hoff
mann) operası; 23: Haberler: 23,25: Pllk 
23,30: Almanca haberlerı 23,35: Karııık 
plaklar. 

\'İl'ANA 
(49,4 m. kısa dalga): 18,50: Karışık or

kestra; 20: Haberler; 20,10: Kon~erin de
yamı; 21: Slir; 21.05: Radyo piyesi: 23: 
Haberler; 23,20: Piyano - ı:;arkı; 24: Ko
nusmalar; 24,15: Dans musikısi. 

Pazarteti, 14.9.1936 

1 TANBUJ.1 

Öile neşriyatı - Saat, ı2,30 • 12,50: 
Pllkla Türk muııikiıi; 12,50 - 13,05: Hava
disdis; ı 3,05 - 13,25: Plakla hafif müzik· 
13,25 - 14: Muhtelif plak neşriyatı. ' 

Akfam ne:sriyatı - Saat 18,30 • 19,30: 
Çay aaati, danı muıiltiıl; 19,30 - 20: Mo
nolok (Pişkin Teyze tarlfmdan); 20 • 
20,30: Tıirk musiki heyeti tarafından kli. 
sik eserler; 20,0 - 21: Safiye ve arkadaş
ları tarafından Türk mu~ikisi ve halk ear 
kılın; 21 - 21,30 Solo keman: f Hubar • 
man, Krayıler ve Kanlı) ın birer plliı: 
21,30 - 22,30: Stüdyo orkestrası: ı -
Fetr11: Lustige Brudcn (Valzer); 2 -
Schebek: Seranata 1talienne: 3 - Gricg: 
Peer Gynt (suite); a) Brantranb; b) Ara
biıcher fanı: c) HenkChr; id) Solveiga 
lied: 4 - Lehar: Liebe ıeliıer Fraun 
(Fridericke); S - loncs: Geisha (parça
lar); 22,30 - 23: Anadolu Ajansı haberle
ri. 

BUKRF..Ş 
5,30: Sabah neşriyatı; 13,0 • ıs: Plak ve 

haber servisleri; 19: Radyo orkestrası; 
20,20: Konferans: %0,40: T-anırtnıııs sesle
rin pl~~ları; 21,ıs: Konferans; 21,30: Oda 
musıltısı Mozart, Kuarteti); 22,0S: Kon • 
ferans: 22,10: Sarkı (A. Orodutza); 22, 
30: Haberler: 22,45: Mandolin orkestrası· 
23.,20: Orkestra. ' 

VAR$0VA 
18: Küçük orkestra; Hl: Konutmalar; 

20,40: Piyano ve çift keman konseri; 21, 
05: Hafif parçalar, ,arkılar; 21,30: Ko -
nu,malır: 22: Fitelberg idaresinde senfo
nik konser; 23,15: Dafcılık neşriyatı; 24: 
Oanı pllldarL • 

BUDAP1'JŞTE 

18,!0: Orkestra: 19,20: Konferans; 19, 
50: Brıiksel operuı artısUcrinden Delmar 
piyano rcfakatile şarkı söylüyor; 20,30: 
Konferans; 21: Plik; 22,10: Haberler: 22, 

30: Fransu: oila musikisi; 23,20: Cazbantr----------------
24: Senfonik konser. 

JJEJ,ORAT 
20,50: İbranice şarkılar; 2ı.30: Belgrat 

operuında verilecek piyesi nakil; 23: Son 
haberler. 

lUOSKO\'A 
ı9,45: Rus halk şarkıları; 20: Muhtelif 

şehirlerden nakiller: 22: Yabancı dillerle 
neşriyat. 

PRAG 
18,35; Piyano konseri; 19: Konuşmalar; 1 

19,10: AlmjJnca neıriyat; 21,40: Opera ha 
v~ları: 23: Haberler; 23,15: Piyano konse
nı 23,40: Almanca haberler. 

\'İ\' A?\"A 
(49,4 m.kısa dalgalı) 18,30: Sesli film 

plikları: 151,10: Konutmalar: 20: Haber
ler; 20: Haberler: 21,10: Sürpriz: 20,40: 
Konferans: 21: Sarkılı musiklli radyo pi
yesi (Das Thomelc von Vlktring): 22: 
Piyano - keman sonaları; t23: H11berltr; 
23,10: Eilenceli musiki; 24,45: Daqs. 

Salı, 15.9.1936 

1STANBUIJ 
Öğle ne:sriyatı - 12,30 _ 12,SO: Plakla 

Türk musıkisi; 12,50 - 13,05: Havadis; 
13,0S - 13,25: Plakla hafif miızik; 13,U • 
14: Muhtelif plik neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat 18,30 - 19,!IO: 

Çay saati. dans musikisi: 19,30 - 20: ~on
fcrans (Dr. Salim Ahmet tarafından); 20 
20,30: Rıfat ve arlcadı:şları tarafından ı 
Türk musikisi; 20,30 - 2 ı: Mahir ve ar
kadaşları tarafından halk şarkıları: 21 -
21,30: Sololar: Adolf Boş, Krayıler ve 
Alexandre J\ipnis) in plakları; 2ı,30 !2 
30: Stüdyo orkestrası: I - Morene; Dle 
Schonen von v.alencia (Valzer); 2 - Ra
chml\nniniff: Elecie; 3 - Rachmannl -
noff: Serenade; 4 - Rublnstein: Bajade
ren - Fans (ans - Feramon); S - Lchar 
Zlgenner.liebe (parçalar); 6 - Mendel .
sohn: Lıed ohne vorte; 7 - Mendel
sohn: Fruhlingslied; 8 - Bizeı: Einlci -
tung zum acet Carmen. 22,30 • 23: Ana
dolu Ajansı haberleri. 

JlÜKRF~ 
6,30: Sabah neşriyatı: 13,40 - 15: Orkes

tra ve haber servisleri; 19: Plak; 20: Kon 
ferans: 20,20: Çift piyano konseri; 20,50: 
Konferans; Zl,05: Şarkılar; 21,25: Aktüa
lite; 21,SO: Senfonik konser; 22,SO: Ha -
herler: 22,45: Konserin devamı: 23,20: 
Pllk konseri: 23,45: Fransızca haberler. 

\'ARŞOVA 

18: Sumanın e erlerinden plaklar; 18.50 
Konuımalar: l!I; Çocı.tk neşriyatı: 19,10: 
Konferans; 20: Senfonik konser; 21: Ver
dınin Fauıt operası; 24: Danı plikalrı. 

BUDAPE. TE 
19,40: Çigan musikisi; 20,10: Ekonomiı 

20,50: Tarihi sahneler; 22: Haberler; 22 
20: Trio konser; 23,10: Rad10 salon or ~ 
kestrası; 24,20: Çigan musikisi. 

RELGRAT \ 
20,0: Milli nctriyat; 21,20: Pllk kons'

ri;3 23: Haberler; 23,20: Halk şarkıları. 

MOSKOVıA 

19,15: Edebiyat; 19,45: Beyaz Rus ear. 
kıları; 20: l>uşkinlnln suhclediji parça -
!ardan solist konseri; 21: Radyo operası· 
22: Yabancı dillerle neşriyat. ' 

J>RAG 
18,30: Halk bandosu ı 19: Musikili al-

manca neşriyat; 19,45: Almanca haberler; 
20,10: Karıtık ten program ıarkı, enstrU· 
man, orkestra); 21,15: Radyo piyeıi; 22: 
Orkestra; 23,15: Piyano konseri· 28 45: 
lngiliıee haberler. ' ' 

VİYANA 
(49,4 m. kısa dalga) 18,30: Oda musi

kisi Max Reger; 19: Konuımalar: 20: :Ha
berler: 20,10: Reporaj; 21: (Ein Valzer 
muss es sein) adlı musiki geçidi: 22,3S: 
Haftanın haber. icmali; 23: Haberler; 23, 
10: Keman muıııkisi: 24,05: Danı. 

Çarfamba, 16.9.1936 

BPKRJ<;Ş 

!!,SO: Sabah ne$rİyatı: 13,30 Haberlerle 
pllk konseri; 19: Radyo or~estrasıı 19, 
SS: Aktiialite: 20: Konserin devamı; 20, 
20: Konferans; 20,40: Plik konsert~ 21,lS 
Posta kutusu: 21,S5: Piyano konileri· 22 
10: Sarkıtır; 22,30: Haberler; 22,45:' Kü~ 
çük radyo orkestrası; 2,45: Fransızca ha-
berler. 3 

VARŞOVA 

ı8: KticUk orkestra; 19: Konıı&malar; 
20,10: .Piyano -. keman konseri; %0,30: 
Şu bertin eserlerınden koro konseri· 21 • 
Lirik musiki pllltları; 21,30: Konuı:na : 
lar; 22: Şopenin eserlerinden konnrı U 
30 Piyano - şarkı; 23: Spor; 23,l 5: Mu~ 
ılki enstantaneleri; 24: Dans pllltları. 

BUDAJ>f~!:E 
18,SO: Piyano - keman: 111: Konu.mı

lar; 19.30: Cazbant; 20.10: Konferanı; 20t 
40 Macar şarkıları; 21,40: Haberler; 22: 

Spikerleri tanıtıyoruz 

Bükrcş :radyosunun güzel sesli 
Spikeri ~fatmazel Elise 

Purisnie 

Perfembe, 1?.9.1936 

BÜKl~tJŞ 
6,30: Sabah konseri, 13,30 - IS Haber

ler ve pllk: 19: Orkestra; ı9,5S: Aktüali
te; 20: Konserin devamı; 20,20: Konfe • 
rans; 20,40: Verdının operalarından plak 
!ar; 21,10: Konferans; 21,25: Radyo or • 
kestrası; 22,30: Haberler; spor: 22,4S: 
Sandu Marku orkeıtrası 23,45: Haberler. 

\'Al~ŞOVA 
18: Salon musikisı; 18,SO: Küı;ük orkes

tra; 19: Konu&malar; 21: Radyo pıyesi; 
21,30: Konu~malar; 21,45: Haberler; 22: 
Leh tArkıları; 22,30: Oda musikisi; 2!1: 
Spor; 23,15: Plak konseri. 

BllDAl·}~ŞTJ<~ 
19: Dnns plakları; 20: Zirai neşriyat; 

20,15: Piyano konseri; 2cl,45: Dıı:; siyaaa
ya bir bakı~: 21: 1'iıçlık ıarkılar; 21,30: 
Budapeşte konser o~kestrıısı; 22,40: Ha -
herler; 23: Radyo salon orkestrası; 24,10: 
Çigan musikısi. 

Ul~ÔJRAT 
20,30: Milli neıriyat; 21: Senfonik kon

'er; (Sarayın orkestrası tarafından); 23: 
Haberler; 23,20: Koro konseri. 

MOSKOVA 
18,30: Operada verilecek piyesi nakil; 

22: Yıbancı dillerle ne5nyat. 

PRAG 
ıs.ıs: Şarkılı gayda musikisi: 18.45: Si

jr; 19; Çocuk şarkıları; 19,20: Konuşma
lar; 20,25: Dans musikisi; 21,10: Halk 
•arkılnrı; 21,30: Stüdyo piyesi; 23,15: As
keri bando, 

\'İl'ANA 

(49,4 m. kısa dalga) 18,30: Piyano -
,arkı: 19: Konuşmalar; 20: Haberler; 20. 
10: Polis neşriyatı; 20,20: Viyana musi
kisi; 21: Kliisik orkestra (Don Juan, Fa
usttın parçalar); 23: Haberler; 23,10: 
Kuartet muııikıı;iı 24,lS: Dans. 

Cuma, 18.9.1936 

BCKREŞ 
6,30: Sabah neşriyatı; 13,0 - 15: Plak 

konseri ve haberler; l!I: Sibiceanm orkes
trası; 20,15: 3Konferans: 20,35: Plik kon
seri: 21: Aktüalite: 21,0S: (LUCIA DE 
LAMERMOOR) isimli İ:>onizettinin ope
rası; 23,45: Fransızca - almanca haberler. 

VARŞOVA 

20,10: PopUler tarkılar; 20,%0: Mando • 
!in musikisi (şarkılı): 21: Piyano konseri; 
!l,SO: Haberler; 22: Senlonlk konser (Ros 
sini, Sensen); 23: Spor; 23,15: Hafif mu
siki; 23,50: Dans plaktan 

iıtJJ>APY .... 5l't; 
18,30: Radyo salon orkestrası; 19,10: 

Spor; 20,05: Beledi1e reisinin konferansı; 
20,35: Piyano refalcatile Çimbal musiki • 
si; 21,20: Vıyanadan nakil; 23: Haberler; 
2!1,25: Çigan musikisi; 24,20: Cazbant. 

BELGRAT 

20,50: Pllk; 21: Zagrepten nakil;l 23: 
Haberler; 13,20: Pllk. 

MOSKOVA 

20: Kom;er nakli; 22: Yabancı dillerle 
he&riyat; 

PRAO Opera orltestraaı (Dohnanyl nin idartsin
de): 23,20: Salon orkestrası; 24: Dana 
pllklarL 

BELGRAT 
18.10: Od& musikisi kuarteti; 18,40: Ko

nuımılar: 20,15: Halk ıarktları: 20,30: 

20,50: Radyo orkestrası: 21.!5: Pllk· 
21,30: Mizahi nesriyat: 22,30: Dans plak~ 
ları; 23: Haberler; 23,40: THo konseri. 

TUNA isimli musiki geçidı; 22: Koro mu
sikisi: 2,15: Pl3!k; 23,45: Rusça haberler. 

VİYANA 

(49,4 m k11a dalga) 19,lS: Konuşma -
19,45: Pllk; 20: Edebiyat; 21: Dinleyi- Jar; 20: Ha~e~lcr; 20,50: Mizahi ne,riyat; 

ellerin ısmarladıkları parçalardan; 22: Ya- 20,20: Verdının ALZİRA operası; 23: 
hancı dillerle netri1at. • Haberler; 23,10: Senfonik kon!;cr; 24,45: 

MO KO\'A 

PRAG Dans. 

18,40: Muhtelif: 19,45: Almanca haber
ler; 20: Konuımalar; 20,20: Emtnerich 
Kalmanın operetlerinden: 21: Konuema -
lar; 21,15: Halk tnu11iki11I: 22: Orkestra 
konseri; 23: Haberler; 23,lS: Plik; 23,45 
Fransızca haberler. 

\
1h'ANA 

Cumar~eıi, 19.9.1936 

BÜKkEŞ 

8,30: Sabah neşriyatı; 13,30 - 15: Ha -
herler: plak neşriyatı; 19:. Askeri bando; 
20: Konferans: 20,20: İngiliz musikisi 
(Plak): 21: Aktilatite; 21,05: Konferans· 
21,20: Küçük radyo orkestrası; 22,30; 
Haberler: 22,45: Dans musikisi: 23,45: 
Almanca fransrzca haberler. 24: Plak. 

1ler tıkftım gece!f'lrt.!tttClan sonra Tuivadb ne~elretı Madrlt radyo.!tt . . . 

( 49,4 m kısa dalga) ı8,10: .Avusturya 
musikisi; 19: Konuşmalar; 20: Haberler· 
20.20: (1919 - 1925 İenesi caz revüsü); 
2l,SO: Mıx Reierin varyasyohlarmlfan; 
22: Kuartet; 23: Akıam ;musikis!t 23,10: 
Yertl o"era vıMızltrı: 24.lS: lüfit mu.i
ki. 

VARŞOVA 

17: Sopran ıule •ollıt konıer <keman, 

12 • 9 - 936 

Tayyare 
Dünku keşidede kazanan numara
ları sıraya konmuş olarak yazıyoruz 

35 bin liralık büyük ikramiye 
20803 numaralı bılete çıktı 

Tayyare Piyangosu, diln öğleden 

sonra, Beyoğlundaki sinema salonun
da mutat saatte çekilmiştir. 

Dünkü keşidede, 35 bin liralık bU
yUk ikramiyeyi l20803) numara ka
zanmıştır. (29922) numara 12 bin li-

1 ra, 20,323 numara 10,000 lira, 1,7237 
numara 3000 Ura kazanmışl~dır. Ge 
ri kalan numaraların çekilmesine bu
giln devam edilecektir. 

35 bin liralık bUyük ikramiye çı

kan biletlerin parçaları, Ankara, Bur
dur, Elaziz ve 1st.anbulda satılmıştır. 
Bu biletlerin birer parçası, Bursa ve 
Jstanbuldan iade edildiği anlaşılmak
tndır. 

10 bin liralık ikramiye, ÜskUdarda 
Atlamataşmda 4 numarada Bakkal 
Rifata çıkmıştır. Kazanan numarala
n sıraya konmuş bir halde aşağıda 

bulacaksınız: 

35,000 lira kaz.anan No. 
20,803 

10,000 lira kaz.anan No. 
20,323 

12,000 lira kazanan No. 
29922 

3,000 lira kaz.anan No. 
1?237 

7846 
590 

9273 
9 66 

10653 
10 32 
11305 
11942 
12477 
12830 
13361 
13974 
14876 
15757 
16025 
16353 
16700 
16960 
17582 
17682 
18209 
18760 
19556 
19981 
20347 
20606 
20810 
21312 
21630 
22032 

1,000 lira kazanan No. 22561 
16003 22947 

500 lira kaz.anan No. lar 23366 
1351 33 o 3452 4382 5064 23558 
5964 8985 13355 13979 15274 23977 

15326 15744 15801 17780 20438 24490 
26185 29235 24811 

150 lira kazanan No. lar 25205 
25997 

: 992 26262 
439 148 1119 2227 

5967 6H1 7162 7236 
1037 11011 11034 11756 

12146 13732 15014 15997 
li309 
22859 
24606 
23334 

18539 
23046 
246 7 
28933 

19741 21155 
23171 23426 
25274 25185 

''103 27136 
12145 27473 
16829 27842 
21905 2 590 
21487 29268 
25823 29665 

8051 
8749 
92 3 

10158 
10675 
11029 
11356 
12039 
12529 
12850 
13404 
14019 
15185 
157 5 
16130 
16440 
16700 
17096 
17586 
17843 
18297 
18827 
19584 
19985 
20390 
20621 
20818 
21343 
21718 
22159 
22693 
23052 
23373 
23674: 
24051 
24624 
24907 
25310 
26001 
26347 
27251 
27477 
27971 
28747 
29365 
29734 

8178 
9146 
9346 

10248 
10716 
11041 
11372 
12103 
12637 
12868 
138M 
14097 
15255 
15856 
16165 
16472 
16719 
17279 
17590 
17938 
18500 
19045 
19697 
20135 
20105 
20655 
20959 
21418 
21751 
22198 
22743 
23109 
23382 
23708 
24272 
24694 
24938 
25361 
26017 
26420 
27301 
27535 
28040 
28788 
28400 
29740 

8265 
9171 
9516 

10375 
10747 
11056 
11544 
12181 
12734 
13031 
13868 
14669 
15389 
15912 
16181 
16477 
16879 
17330 
17611 
18061 
18536 
19078 
19775 
20153 
20485 
20766 
21036 
21607 
21821 
22388 
22791 
23192 
23413 
23856 
24291 
24753 
25066 
25667 
26175 
26538 
27317 
27809 
28318 
2922 
29!181 
29840 

8323 
9217 
9673 

10599 
10781 
11224 
ll754 
12452 
12765 
13246 
13908 
1480-i 
15680 
15993 
1634S 
16511 
16920 
17400 
17627 
18134 
18565 
19555 
19962 
20153 
20598 
20766 
21228 
21620 
21989 
224-49 
22815 
232S8 
23414 
23858 
24415 
24781 
25135 
25740 
26239 
26984 
27402 
27820 
28449 
29231 
:296.5-i 

100 lir;a kaz.anan No. lar 
'100 981 1260 1556 1714 
2799 2988 4166 4561 4705 
5012 5519 5798 6714 7685 
7758 7913 8595 8833 9043 
9442 9688 10245 10559 10813 

30 lira kazanan No. lar 
46 121 196 272 

544 562 972 1231 
i296 1305 1478 1542 

10899 13602 13649 14257 14308 
148S4 15489 16101 16898 11161 
17375 17402 19038 19041 19090 
19632 19788 20018 2008·1 20096 
20500 21704 21997 22025 22038 
22185 22910 23207 23494 23590 
23922 24525 27081 27438 27625 
27627 28455 28558 28958 29100 
29592 

50 lira kaz.anan No. lar 

1761 
2281 
3075 
3449 
4139 
4551 
4960 
6135 
6455 
6920 
7371 

20 68 140 554 
615 661 880 1089 

1180 1249 1'41 1481 
2259 2273 2317 2367 
2546 2632 2725 2771 
2981 3118 3252 3376 
3727 3813 4231 4265 
4329 4382 4428 4654 
4803 4883 4988 5112 
5334 5388 5474 5539 
6524 6597 6647 6747 
6833 6867 6903 6969 
7034 7187 7282 7314 
7541 75 6 7658 7682 

601 7925 
1159 8150 
2171 8567 
2441 8799 
2943 9200 
3450 9488 
4318 10022 
4794 10555 
5130 11028 
6109 12056 
6789 12655 
6981 13296 
7340 14526 
7803 14965 

piyano); 17,45: Konferans: 18: Yeni plik
lar; 18,50: Konuşmalar; %0: Köylü orkes
trası; 21,15: Yabancı ülkelerdeki yurddaı
Jara; 21,45: Haberler ve saire; 22: Piyano 
musikisi; 22,30: Dlaloı: 2!1: Spor; 23,15: 
Oda musikisi; 24: Dans plikları. 

BUJ>APF .. Şl'J<; 

19,10: Çigan musikisi; 19,50: Musaha • 
be: 20,20: Piyano ile ıarkı; 21: Sen ak • 
şam: 22,10: Haberler; 23,30: Radyo salon 
orkestrası; 2,50: Danı musikisi (pili\). 

15982 
16729 
16976 
17433 
17681 
18559 
19351 
19911 
20297 
20719 
21129 

21 Bohemy3en rece9i; 23: Haberler; 21264 
23,20: Bir lokantadan konser nakli; 24: 

BELGRAT 

Dans plikalrı 

MOSKO\'A 
20,20: Radyo piyesi; 21,15: Rus şarkı

ları; 22: Yabancı dillerle ne5riyat. 

PRAG 
17,05: Dans musikisi 18,IO:: Konuşma

lar; 19: GABY operetinden sahneler; 
19,45: Almanca haberler, konuşmalar; 20, 
ıs: Askeri bando; 21,10: Şarkı, enstrü • 
man, danslı hafta sonu; 22,10: orren -
bach'ın EVLİ ADAM KAPI ÖNÜN
DE isimli opereti. 23 15: Plik· 23 30· 
Sesli film plakları. ' ' ' · 

VİYANA 
(49,4 m. kısa dalga) 18,45: Sark musi

kisi; 19,15: Konuşmalar 20: Haberler: 
20,10: Eglcnceli plak musikisi: 21,20: Pi
yes; 23: Haberler; 23,10: Viyana musiki
ıl; 24,15: Dana 

22473 
22782 
23113 
23480 
23963 
24559 
25200 
25722 
26368 
26820 
27202 
27568 
28110 
28761 
29416 

1866 
2324 
3153 
3456 
4249 
4564 

1907 
2656 
3241 
3509 
4425 
4588 

5109 5311 
6290 6290 
6545 6568 
6923 7233 
7498 7635 
7987 8086 
8205 8377 
8581 8637 
80~6 8958 
0216 9243 
9561 9608 

10203 10263 
10566 10602 
11438 11522 
12107 12262 
12685 12718 
13424 12876 
14570 14612 
15134 15359 
16076 16143 
16806 16899 
17071 17133 
17475 17527 
17912 18337 
18906 18935 
19479 19602 
19924 19986 
20496 20568 
20729 20954 
21164 21179 
21300 21881 
22567 22630 
22842 22843 
23138 23362 
23591 23625 
23970 24096 
24602 24741 
25362 25378 
25854 25894 
26377 26397 
26896 26922 
27234 27280 
27661 2i771 
28182 28206 
28798 28852 
29811 29916 

2012 
2723 
3407 
3952 
4488 

4676 
5980 
6359 
6842 
7316 
7691 
8095 
8429 
8670 
9083 
9333 
9765 

10333 
106Ş6 

11533 
12297 
12730 
14224 
14825 
1'5519 
16436 
16901 
17245 
17608 
18355 
19243 
19792 
20028 
20615 
20963 
21264 
22169 
22761 
22988 
23329 
23831 
24097 
24948 
25556 
20142 
2.6604 
27120 
274/'SO 
27823 
28217 
29373 
29933 

3S:l 
1257 
1126 
2100 
2794 
3411 
~021 
4:503 

4853 
6054 
6361 
6858 
7321 
7748 
8149 
84'1 
8705 
91.26 
9480 
9886 
ıossı 
10196 
11669 
12soO 
12990 
14448 
149()8 
15736 
16640 
i695:ı 
1731, 
11651 
184J1 
19311 
19853 
20120 
20611 
2ıos• 
2111' 
2228~ 
2tr6' 
23020 
23433 
23841 
24216 
9518• 
2~· 
26184 
2e1fff 
21134 

zr41t 
Z'f92ı 

;~ 
29B1ı 



D-1-938 ================================== il A N =========================================• 

İZLANDAVA 
''T&:JA.1<,, AKINI 

Türk - lngiliz 
ticaret anlaşması 

No. a 

MAlll ANTUV~NEli" 
~om~nı 

BfrHA.l'TA 

ZARFINDA 

ÇIKAN KiTAPLAR 



-- ıu IAN 12 - 9 - 936 : 

lzmirin kurtuluş bayramında 

lzmirin Kurtuluı; h:ıyramı müna t-betne lzmırde biiyük ınerru,im yapılmış
tır. Yukanki resim. geçit resminde hazır bulunan hükünıet erki.nını ve 

kumandanlan bir arada göst~riyor. 

~ostancı Kızılay J!<urumu faaliyeti 

Evvelki ak§am 8Ünn et edilen çocııkUır 

Bostancı Kızılay Kurumu evvelki bahçesinde zengin bir programla 
akşam 33 fakir çocuğun sünnetlerini başlamış fakat, havanın müsaadesiz
yaptırmıştır. Bu münasebetle bir liği programın tatbikine imkan bı
çok zevat kuruma yardımlarda bu- rakmamıştır. lyi çalışan Bostancı Kı 
lunmuşlardır. Düğün, Bostanc.ı aile zılay Kurumunu tebrik ederiz. 

Samsun İdman yurdu galip 
I 

idman yurdu reisi, Ankara Gücü kaffle reisine bayrak verirken 

Samsun, (Tan) - Ankara şampiyonu AnkaragUcU ile Samsun şampi
)'OI\11 idman Yurdu arasında yapılan futbol maçı, 3 • ı Yurtluların gali
biyetiyle neticelenmiştir. 

Sandıklı Halkevindeki merasim 

Merasimde bulun anlardan bir grıup 

Sandıklı, (Tan) - Büyük Şefimiz ettikleri imzalı fotoğrafileri, kala • 
~tatürkle Başvekil lsmet lnönünün balık bir halk kütle.si önünde Halke
kazamız Parti ve Halkevine hediye vi salonuna talik olunm~. 

Küçük Haberi ! , tarafından muhtelif münasebetlerle 
=--------e_r _ __J verilen balolar, çok samimi bir hava 
~ Sivas, (Tan) - Sivas sr.or kulU- içinde geçmiştir. 

Bir çocuk beyni 
patlıyarak öldü 

l Mektep bahçesinden na
sıl düştüğü araştınlıyor 

Karagümrükte oturan Ahmet kızı 
Hayriye. 19 uncu mektep bahçesinde 
gezerken caddeye yuvarlanmış ve 
beyni patlayarak ölmiişti.ir. Belediye 
doktoru ölümü şüpheli .;ördüğü için 
reset Morga k<ı.lclın~mıştır. 

Bir sabıkalı yakalandı 
Sabıkalılardan Yalancı HaJ:kı dün 

Oniversite bahç~sindc birisinin cebi
ni karıştırırken yakalanmıştır. Hak
kının üzerinde 20 gram esrar bulun
muştur. 

Parmaklarını kaptırdı 
Kerestecilerde Alemdar Hanı al • 

tındaki kereste deposunda çalışan 
Salih, elini otomatik b.c:k1ya kaptır
mıştır. Salibin parmaklan kesilmiş
tir. 

Yangın baflangıeı 
Sultanhamamında Tah:ı;nin mo -

bilya mağazasının 3 Uncti katındaki 
tutkal sobasından yangın çıkmış, it
Wye ta.rafından söndürülmüştür. 
Mobilyalar sigortalıdır. Tahkikat de
vam etmektWir. 

İskeleye atlarken 
Dün, saat 15,30 da. Haydarpaşadan 

Köprüye gelen H~ybeli vapuru. iske 
leye yanaşırken Hayri adında bir yol 
cu atlamak istemiş, denize düşmüş
tür. Hayrl, ~s.rkçı H'!Jit taratmdan 
kurtarılmıştır. 

Gözünden yaralandı 
Azapkapısında ott•ran Hasan oğlu 

Dursun il~ lhsar. arasında bir mese
le yüzünden kavga çıkmış, Ihsan, e
lindeki teneke ile Dursunu gözünden 
tehlikeli surette yaratnmışlır. 

Nazirenin ceıedi 
Son yağmurlar sırasında Kasıın

paşa deresine dilş~rek boğulan ama 
Gülsumun kızı Nazirenin cesedi, dün 
Sabah Haliçte bulunmuş ve Morga 
gönderilmiştir. 

SALOn Dedikodusu 

Salonlann başlıca dedikodusunu 
tuvalet eşyası teşkil eder. Üç Bayan, 
bir araya gelince, hemen, kullandık
ları krem ve pudrayı 'biribirlerine 
medhetmeğe başlarlar. İçlerinde, 
pudrasını, kremini, rujunu, losyonu 
sık sık değiştiren Bayanlar pek çok
tur. 

Yalnız VENüS KREM1N1 ve VE
NüS PUDRASINI kullanmağa al~
mış olanlar, ömürlerinin sonuna ka
dar, onun sadık bir müşterisi kalır
lar. 

VENüS MARKASI, bqka bir mar 
kayı aratmıyacak hususi meziyetlere 
malik eşsiz markadır. 

Deposu: Nurettin Evliya Zade Ti
carethanesi İstanbul. 

bü futbol takımı, Tokat sporla maç 
yapmak üzere yakında Tokada gide
cektir. Futbolcülerimiiı, her akşam 
spor sahasında egzersizlerine devam 
ediyorlar. 
Adapazarı, (Tan) - Bu son haf

ta, Adapazarının bir balo haftası ol
muştur. Alay komutanlığı tarafın -
dan iki, belediye ve Avcılar Birliği 

lstanbul Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Komisyonumuzdan verilmekte olan ilanlar Eyli'ıl 
nihayetine kadar Haber ve Açık Söz gazetelerinde çıka
caktır. ( 286) ( 1203) 

KUMBARA Yarın KASA, Bugünkü 
öbürgün BANKA Olur. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

-- zade Han. Tel 22740 _ .. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı 
Perşembe 15 te 

lzmir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şamba 18 de. 
IZMlT - Pazar, Salı Per 

şembe 9,30 da 
MUDANYA - Her gün 8,30 da 
BANDIRMA - Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Perşem • 
be, Cumartesi 20 de 

KARABlGA - Salı, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı, 19 da Cuma 
17 de "Salı günü kal 
kacak posta gidiş ve 
dönüşte Lapseki ve 
lmroza da uğraya
caktır. 

Trabzon ve Mersin postalarma 
kalkış günleri yük alınmaz. 

(1192) 

G6z Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
• 

Cağaloğlu Nuruoamaalye cad. No. 30 
(CağaJoğlu eczanesi bitlflğl). 

Tel.22M6 

lstanbul asliye 3 üncU Hukuk 
Mahkemesinden: 

DAiMA KADER ! 
1 kramiyeler Kaynağı 

KADER GiŞES i 
B~ keşide dahi yine iki büyük ikramiye kazandırdı. 
29922 No. lu bilet sahibi Unkapanında Eski Zaman 
Sokağında 6 numarada Bay Aliye, 

12.000 LiRA 
ve 20323 No. lu bilet sahibi Yeni Çarşıda 33 No. da 
bakkal Bay Vasil ve Pavliye, 

10.000 LiRA 
verdi. Taliinizi denemek için siz de biletinizi mutlaka 

KADER Gişesinden Ahnız 
Adres: Eminönü, Valde Kıraathanesi yanında N o. 4. 
Tel. 23970. Şubesi: Beyoğlu, İstiklal Caddesi No. 109 
Tel. 43696 I 

Türk Anonim Elektrlk Şirketinin 
Anadolu Ciheti Abonelerine illn 
Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane Caddesin 

de SJ numaradaki Kadıköy Şubesinin 14 Eyli'ıl 193( 
tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy KaY 
makamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EVİ 
NE" naklediJecei?:i savın miisterielrimize ilan olunur. 

DİREKTÖRLÜK -_..,,,,,.,~ 

Kadıköy Havagazı __ ,, 
Şirketi Abonelerine ilin· 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane Caddesin 
de 83 numaradaki Kadıköy Şubesinin 14 Eyli'ıl t93f 
tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy J{aY 

makamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EVİ 
NE" nakledileceği saYın müşterielrimize ilan olunur. 

lstanbul Evkaf İdaresinin Kaba -
ta§ta. tramvay caddesinde 185 No. lu 
kömilr deposunda Minas Marsilyan 
ve Mokoviç aleyhlerine açın~ olduğu 
tashihi kayıt dava.sının icra kılman 
7 /9/936 tarihli celse.sinde ikamet 
glhlan meçhul olan milddeıa 

leyhim hazır bulunmadıklarından .. •••••••••••• DİREKTÖRLÜK ~ 
davacı vekilinin talebi veçhile durua
ma 12/10/936 saat 14 de brrakıllllJ3· 
tır. Mezkfır günde gelmedikleri veya 

bir vekil göndermedikleri takdirde ı lunacağı tebliğ makamına k~;,
haklannda gıyap karan ittihaz o- mak üzere ili.n olunur. c~-
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ilaçlarınızı Bah~• 
kapıda SALiH NECl Al den alınız. Reçetelerini& 

büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırla.tul'. 

ASRT SA·ç BOYASI Leke bırakmazt tabii gabit, 
bir renk temin eder. 

Yüksek Ziraat Enstitü
sü Rektörlüğünden: 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 

Baytar fakültelerine kız ve erkek ve orman fakültesine 
Yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki 
Şartlara uymak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
''Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını al
tnamış olanlar Enstitüye alınmaz,, ve Türk tabiyetinde 
bulunmak lvımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen 
gelecek olanlar orada okudukları Sömestrelerden, mu -
'-'affak olmuşlar ise ikisi kabul edilerek Baytart Ziraat ve 
Orman fakültesinin üçüncü Sömestrelerine alınırlar. An 
cak Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci 
ve ikinci Sömestrelerinde okunan Anatomi dersine de 
!lynca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
25 ten yukarı olmaz. Nihad talebe yüksek yai kaydina 
bağlı değildir. 

4 - Pat'asız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gös
terdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

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

6 - ~iraat fakültesine girecek talebe Ankarada Or -
rnan çiftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu 
staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak 
Yer çiftlikte parasız sağlanır. ''Stajiyer talebenin yeme
ıi, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine 
bu ~O lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devre
li içinde sonradan meydana gelen mücbir haller dışında 
olmak üzere, kendiliğinden stajıriı veya okumasını bıra
kanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan hükumetçe 
yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nil -
nıuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler y.ukarıda yazılı ra
pordan başka nüfus kAğıdrnı, 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 muctmele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
Ve 8 inci maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek
çeler gelmemiş sayılır 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 ba~vurma sırasına öre alınabilirler. 
\ 11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

12 - Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden 
tylülün otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan 
Sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 15) 
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Jandarma Genel komutanlığı Anka
ra Satınalma komisyonundan; 

1 - Ankarada müstaki! tabur ihtiyacı için aşağıda ya 
1tlr yiyecek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme -
leri hizalarında gösterilen günde yapılacaktır. 

2 - Eksil tine şartnameleri Jandarma Genel Komutan 
~ğı kurağındaki komisyondan paragız olarak alınabilir. 
b 

ksiltmeye gjrmek istiyenlerin şartnamelerinde yazılı 
clge ve ilk teminat makbuzile teklif mektuplarını ek -

•iltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermlı 
0Irnaları. ( 68 ı) (880) 
Ciııaı En az En ~okTabmin Dk Thale rUnU ve 

Kilo Kilo bedeli Teminat.t Saati 
Lira Liri. 

120,000 190,000 19,000 1 ~5 ~Ekmek . 18·9-938 Cu • 
ma 11 açık 

~ . ek8iltme 
· lttrnım biber 100 800 ıeo 18-9·936 Cu-

Sabun 
mali 

1400 1600 MO 
lleyaz K. UzUm 1600 1800 405 8983 

~.kuru of 
1195 

80,000 110,000 4400 19-9-36 Cu • 
martesi saat 

~arı 
10 da 

50.000 SOıOOO 1200 

0600 120 Uta 

SJ~ ... 
a~ızı yıkamak artık bir kDlfet dıllldlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO· 
DEN T dlf macunu bu kOlfetı ortadan 
klldırmı,dır. 

PERLOOENT çok zevkli oldulu gibi. 
ıoıua~nuzu. da aerinletlr. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif ya.zı ma 

kinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme
ye iştirak şartlan: 

1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilme
lidir.,, 

2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek ma-
kjnelerden bir adet. 

3 - Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fia t listesi. 
Ankaraaa Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylül 936 akşam saat on dörde 

kadardır. 
Banka tercih hakkım muhafaza eder. ( 1034) 

Yüksek öğretmen 
Direktörlüğünden 

Okulu 
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1 - Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat, Tariht Coğ
rafya, Fizik - Kimya, Riyaziye ve Tabiiyeı bölümlerine 
bu yıl dahi yatılı ve parasız talebe alınacaktır. 

2 - Okula girmek istiyenlerin yaşı yirmi beşten yu
karı olmamalıdır. 

3 - Talip olanlar, girecekleri bölümü gösterir bir 
dilek kağıdı, sağlık ve çiçek aıısı raporları, altı tane 4 - 6 
büyüklüğünde fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve Lise olgun
luk diplomalarının asılları veya liseyi bitirdiklerini gös
teren bir tasdikname ile Okul İdaresine başvurmalıdır
lar. 

4 - Pazartesi, Sah ve Perşembe günleri saat 14 ten 
18 e kadar kayıt yapılır. 

5 - Kayıt süresi 29/ EylUl/936 Salı glinil akşamına 
kadardır. 

6 - Bütün talipler, talip oldukları bölüm derslerin
den, Lise derecesinde yapılacak seçme sınavlarına &ire
ceklerdir. 

7 - Seçme sınavları aşağıdaki günlerde yapılacaktır. 
Yazılı sınavlar 

30 Eylul 936 Çarşamba Riyaziye, Fi.ıik - Kimya Saat 9 
1 B. Te&rin 936 Perşembe ~debiyat, Tabiiye saat 9 
2 B ,, Cuma Tarih, Coğrafya saat 9 

Sözlü ınnavlar 
a B Teırln 9 3 5 Cumartesi Riyaziye Fizik-Kimya saat 14 
5. B. Teşrin 936 Pazartesi Tarih, Coğrafya saat 9 
5. B. Teırin 936 Pazartesi Edebiyat, Tabiiye uat 14 

8 - Sınavlara gireceklerin, sıanvla.rdan yarım saat 
evvel okulda bulunmaları ve sınavlara girme fişlerini 
idareden almaları lazımdır. "108 5"h 
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Muğla Vilayetinden 
Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak olan ve müsa

bakası 1 Eylül 93 6 gi.inü yapılacağı ilan olunan Atatürk 
amtı, anıt kaide ve meydan planının taayyün etmemesin
den müsabakanın 30 Eylül 1936 Carıamba siliıüne talik 
edildiği ilirı olunur. l»J) JıaQt 

Birdefa 
gelip 
g6r0· 
nOz. 

TARSUS AMERICAH COLLEQE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Birinci teşrinde baılar. 

1152 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmiştır. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. 
Ticaret dersleri vardır. 

Levli ücret 220 lira, nehari ücret 40 liradtr. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. -

Nafıa Bakan lığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 713 O Jfra 

olan 2 3 O ton kok kömliril Bakanlık binasında teslim 
şartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 Eyllıl 936 tarihine raslıyan Cuma giinü 
saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve res
mi gazetenin 7 / 5 / 1936 tarih ve 3297 sayılı nltshasın
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alın
mış müteahhitlik vesikası ve 534 lira 7 5 kuruşluk muvak 
kat teminatları ile birlikte 25 EylUl 936 Cuma günü sa
at 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. İstekliler bu husustaki şartnall'!eleri parasız o
larak Ankara da Bakanlık Malzeme Mtidilr1 üğünden ala
bilirler. ( 719) ( 943) 

,.Merzifon Amerikan Okulu 
KIZ HAYAT OKULU 
Tedrisat 28 Eylülde başlar. 

Tam devJ"ell orta derece olduğu Killtür Bakanlığınca tasdik edilml§· 
tir. Türkçe, 1ngilizce, Fransızca okunur. Ev ldareıl Ticaret dersleri 

Yardır. 

Leyli ücret 200 lira, Nehari ücret 25 liradır. 
..___ Fazla malumat i~in Direktörlüğe müracaaL ----
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Dahiliye V ekiletinden 
ı - Ankarada Y enişehirde Vilayeler evi arkasında

ki sahanın tesviye ve tanzimi işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7077 lira 89 kuruş-
tur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni tartname. 
C - Keşif cetveli. 
D - Projeler. 
4 - İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz ohı

rakı Vekalet levazım Bürosundan alabilirler. 
5 - Eksiltme 28-9-936 tarihinde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 

7 - Teklif mekupları yukarda 5 inci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Dahiliye Vekaletine geti
rilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak~uz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderHecek teklif mektup
ları yine 5 inci maddede yazılı saate kadar Reisliğe gel
mi& bulunmaları şarttır. Teklif mektuplarının dış zarf
ları mühür mumu ile iyice kapatılmış olmaları &arttır. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez (937) 
(1199) 

Uzunköprü Türk Hava Kuru
mu Şubesi Reisliğinden: 

U zunköprüde yeniden yaptırılacak olan çalı~ma yeri 
binası 7-9-936 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık ekslltineye konulmuştur. Bedeli keşif 3023 lira 26 
kuruş olup muvakkat teminat 22 7 liradır. İhalesi 
22-9-936 Sah günü saat 14 te Uzunköprü Hava Kurumu 
şubesinde yapılacakır. İstekliler bu işe ait keşif evrakı
nı İstanbul ve Edirne Hava Kurumu Şubelerinde de gö
rebilirler. ( 1190) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umuıhf NeenyatJ tdare Edeo: S. SALIM 
~~Ut vt Neşrcyl\t TUri ~W ~~Ba11klrb yer TAN matbauı 
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.ROTBART LUXUO A 

En sert sakalları kolayca tıraş eden tıraş hı çağıdır. 

Emniyet işleri U. Müdür
lüğünden: 

1 - 936 senesinde zabıta memurları için diktirilecek 
azı 4270 çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeve ko
nulmuştur. 

2 - Kasket dahil beher takım elbisenin dikiş muham
men bedeli 411 kuruştur. 

3 -İhalesi 21-9-936 Pazartesi günü saat 15 te Emni
yet işleri umum müdürlüğünde müteşek:Kil komisyon 
huzurunda yapılaca~tır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruşluk mu
vakkat teminat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri lazımdır. 

5 - Bu bapta fazlaca malfımat almak ve şartnamesi
ni görmek istiyenlerin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
üçüncü şube müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

(682) (884) 

Siirt Halkevi Başkanlığından 
Halkevi Sineması için sessiz film sipariş etmek istiyo

ruz. Taliplerin şartlarını Siirt Halkevi Başkanlığı ad-
reôine bildirmeleri. ( 1049) 1386 

KARYOLALAR 
Fabrika fiatma satılıyor 

Asri Mobilya Magv azası AHMED 
FEVZi 

İstanbul, Rızapa§a yokuşu No. 66 Tel. 23407 

HASAN 
KUVVE 
ŞU UBU 
Zifı umumt, kan· 
sızhk ve kemik 
hastahklarına şl· 

fal tesirleri ~ok· 
tur. Çocuklar, 
Gen~ler, Gen~ kız
lar ve ihtiyarlar 
her yaşta istimal 
edebilirler. 

HASAN ECZA 
DEPOSU 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabll renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhl saç boyasıdır. 
CNGILIZ KANZUK EC2ANESJ 

Beyoğlu . lstanbuJ 

Satllık Piyano 
Mükemmel bir halde Kaps mar
ka bir piyano satılıktır. Hergün 
saat 2-4 arasında Pangaltıda 

Belvü apartımanmın 3 numerolu 
dairesinde görülebilir. 

• 
1'136 

Sevgili zevcim ve iki~- -Dr. t H SAN SAMI -

cuğumun babası Nihat, ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
bir müddett.enberi J>tn - Öksürük ve nefes darlığı boğma-
den soğumağa \'e geceleri dışanda ca ve kızamık öksürükleri için 
geçinneğe ba§ladı. Evde kaldığı ge- pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
celer bile, bana karşı bigane ,.e ade- ve ecza depolarmda bulunur. 
ta dargın gibi duruyor. Nihayet, bir fazla seviyor ve artık evden çıkını - ••••••ııilll••••••ıl 
akşam, diğer bir ze,·cesi olduğundan yor. Şimdi cildin unsuru pt>,mbe ren- 7·11 
bahsedince kalbim büsbütün kınla - gindeki TOkalon kreminde Biocel ta- Beykoz sulh hukuk hakimliğinden: 
cak sandım. Ertesi sabah hemşirem bir edilen cildi besliyen ve gençlestl- Sarıkamış icra dairesinde mevcut 
bana ziyarete geldi. ve ona bütün o- ren kıymettar bir cevher vardır. Her dosyasında adresi yazılı olan llyas 
lanı, çektiğim ıshraplan anlattım. beşerede bulunan hu Biocel cevheri Çavuşa. 

O, bana pek muhik bir nasihatte bu- ka3·holduğu vakit ciltte buruşukluk
Iundu: "Annelik hayatı \'e ev işleri, Jar zuhfır e<ler. 'Fakat tekrar verilin- Fa.ize tarafından aleyhinize açılan 
yüzünü çirkinleştirdi. Hiçbir Mkek, ce buruşukluklar zail olur. Genç hay- istihkak davasından dolayı ikamet -
evde yorgun ve buruşuk yüzlü bir \'anlanlan istihsal edilen bu Biooel gfı.hmız belli olmadığından ilanen da
kadm görmek sevmez. Sakın t'.esare- cevheri Viyana 1}nlversltesi profe- vet edildiğiniz halde duruşma günün
tinl kırma~·asm, çünkü ben, yüzün - sörU Doktor K. Stejskal usulü daire- de gelmediğinizdcn gıyabınızda du -
deki bunışukluldan seri ve emin bir sinde pembe rengindeki Tokalon kre- ruşmaya devam edilmiş ve davacı 
surette hale ve taze, yumu.,a.k ,.e minin t~rkibinde davasını şahitle ispat edeceğini bil-
gençleşmlş bir cilt temin edecek bir me,·cuttur. Her ak- dirmiş olduğundan iş bu ilan tarihin-
usul bilirim, dedi ve her akşam yat- şam yatmaıdan ev- den itibaren beş gün içinde bir itira-

df//f/11' 

ı 
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l2·9-936 

Norveçyanın 
1936 - 1937 bat mahıulü 

MORiNA 
ALIK 

v 

YAGI 
Halis Morina balığmm 
ciğerlerinden çıkarılmıştır. 

l'çmeai kolay• ve nefistir. 
Gayet temiz ve muakkam 
ve yeni Hasan markalı §i· 
şelerde satılır. Taklitlerin· 
den aalonmız. 1.4 litre 40, 
1h litrelik 100 kuru§tur. 

Hasan deposu 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

saraçhanebaşı. Hayrı·ye L·ısesı· Gündüz --· 
Horhor caddesı Yatı 

ANA - iLK - ORTA • LiSE - TAM DEVRE 
Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
tedrisatını yeni bir te§kilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi 
otobüslerile nehari talebe her gün evlerinden aldırılır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayit için her 

gün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon: 2 O 5 3 O 

~ Nişantaşmda .. Tramvay ve Şakayik caddesinde ~ 

Yatı 1 Şi ra i Lisesi ~ündüz 1 

ANA • iLK • ORTA • LiSE 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇlN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI TEŞ
KlLA TI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGiLtZCE kurslarına dokuz yaşın
·tan itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kayıt iş-
- lerinc CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 

Bilumum Mektepler Hastaneler 
Sanatoryumlar ve otellere Merinos yünUnden, Ankara tiftiğinden ve sair yünler .. 

lft: .... .....,..,. den sureti mahsusada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla. 
satmakta. olduğumu muhterem halka bildiririm. · 

Sipahi oğlu Hasan Hiisnii Bursa pazarı ~ 
Sultan Hamam 4/ 24: Beyoğlu istiklal caddesi 376 

Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma 
komisyonundan 

Cinsi / Kilo Tahmini Muvakkat 

bedel 
L. K. 

Teminat 

L. K. 

ihale gün- Günü Saati Nasıl olacağı 

lemeC: 

Ekmeklik un 668133 93538 63 5926 93 28 / 9 / 1936 Pa zartesi 16 Kapalı zarfla 

Sığır eti 128661 28305 42 2212 91 29 / 9 / 1936 Salı 16 Kapalı zarfla 

1. - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 Sayılı Jandarma okulları le ]. Hastanesinin 1 Eylul 
9 3 6 günlemec~nden 9 3 7 Ni san nihayetine kadar ihtiyaç lan olan yukarda yazılı ( 2) 
kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı J andar
ma Okul ordu evinde salahiyettar Komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 
2. - Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za kadar Komisyona teslirn 
edilmiş olacaktır. 
3. - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi ( 4) lira ( 6 7) kuruş mukabilinde 
Çanakkalede Jandarma satı nalına Komisyonunda verile bilir. 

İstekliler kanunun istediği vesikaları beraberinde bulundurmaları şarttır. ( 109 2) 

ihtira illnı • Gecel ·Günsel - Kız - Erkek ( Eski: inkılap) 
"Türbo makinesi, bilhassa müte· 

harrik kürek ayarlı su türbini" hak
kında alınmış olan 10 Eylfil 1934 
günlü ve 1840 sayılı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzere aha

ra devril! erağ veya icar edileceğin

den talip olanların Galatada, İktısat 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kayıt 

başka 

Kuranı ve Dırcktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülktimen 

muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve 
hergün 10 - 17 arasında okula müraoaat 

lstiyenlere tarifname gönderilir. 

hanında, Robert Ferri'ye müracaat- ••••• 

leri ilan olunur. 

Cağaloğlu, Yanık saraylar - Telefon : 20019 

Pazardan 
edilebilir. 

1271 
mazdan e\'Vel pembe rengindeki To- vel kullamldıkta az zınız varsa bildirmeniz ve duruşma 
kalon kremini kullanmamı ta\·mye zaman zarfında bU- günü olarak tayin olunan 19/ 9/ 936 -------------

1 

J 
etti". Hemen tecrübe ettim. Derhal tun bunışukluklar - cumartesi saat 10 da mahkemeye BAVLARATEKSAYT ~--l_S_T_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_lY_E_S_l_....::..lL_A._N_L_A_R_I _ _. 
cll<limin üzerindeki müeSE1ir 'tesire dan kurtulur. Sol gelmeniz ve gıyap masraflarını da ~ I - - . 
şa.5tnn. Birk~ hafta zarfında bütün muş, ihtiyarlamış bir duruşmadan önce ödemeniz lazım - Belediye matbaası için lazım olan muhtelif cins kağıt kapalı 
bunışukhıklanm zail oldu. Ve bir cildi gençleştirir. Ve dır, bu işleri yapmadığınız ve duruş-

.. . ~ k ma gun·· u··nde gelmedı"gıv'nı"z takdı.rde zarfla eksiltnv~ye konulmuıtur. Bu kağıtların hepsine 6683 lira 
genç kız yuzıinün manzarasmı al<lım. la.a al 10, 20 yaş da· 
Şimdi, ze,·clm, beni evvelkinden daha ha küçük gösterir. şahitlerin gıya:bmızda dinlenileceği KOÇUK iLANLAR 40 kurut fiat tahmin olunmu,tur. Eksiltme 14/ 9 /936 pazartesi gü 

ve tebeyyiln edecek hale göre karar nü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesini iıtİ• 
verileceği ilanen tebliğ olunur. Muhaaibe ihtiyacı olanlara yenler parasız olarak levazım müdürlüğünden alırlar. Talip olaJI· inhisarlar Umum Müdürlüğünden (25543) Uzun seneler ticari müessese ve lar kanunun tayin ettiği vesika ve 502 liralık ilk teminat makbus 

4281 sayılı Tütün Eksperliği nizamnamesi dairesin- !'!- !"'!!il!!""""'""'!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!"!!! fabrikaların muhasebelerini ve usu· veya mektubile beraber teklif zarflarını yukarda yazılı günde sa• 
1 

. l Sahibl:Ahmet Emin YALMAN - lü muzaafa üzerine idare etmiş bi -de ehliyetname a mak istiyenlerin 11 Teşrinıeve 936 at 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. (8.) (820) 
İ Umumt Neşriyatı Idare Eden: lançoya bihakkin vakıf tecrübeli bir 

tarihine kadar nhisarlar Umum Müdürlüğüne müraca- s. SALIM muhasip iş aramaktadır. Ihtiyacı o- -----

at etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra müracaatta ıanların Yenı· Postane arkasında Basi Muhasebe tefkilatında 40 - 50 lira ücretli açık memurluklar 
vardır. Lise mezunlarından istekli olanların 21 Eylul 936 Pazar· 

teıi a:üııüııc kada.rJıtidil ile müracaatları. (Q.)_ (1~241 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
bulunacakların ehliyetname alamıyacakları ilan olu- Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası ret hanında odabaşı Bay Sadıka M. 
nur. ( 1026} D. rümuzile müracaatları. 


