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Türkiye - Irak ve ark 
Irak Hariciye Nazırı 1ı.__,"---c_.,..,.,_Dill_:J Türk - ınıniiz dostluğu 

tekrar kuruluyor 
Nuri Ps. ile kO"u 

BiZE şôYLE SMü:oı 
Dört devleti bu 
lam dostlu unu 

kiye ilham etmiştir 

NURi SAIT PAŞA 

Madridde· 3000 kişi 
kurşuna dizildi 

.:-~ ... ~ ..... .i.oıl .... 

HÜKUMET KUWETLENİYOR 

UILERlD YARDDl 
t.. ~ 12 (Radyo· TAN) - Ispan 
&.,.~e bur ecnebi devletler tara 
~ top. tayyare vealre harp mal 

a&KWDmek AreWe yardım 

• 

m,atms l'autita mueleaini kGt'i 
,.,.ette halletme#e lcansr ~di. 

(Ltltftm içüd aayfadaki a°" 
telgraflan 01-p"'".) 

MONTRÔDEN SONRA 
Burada Kral Edvard VW e lyu'ıı yapılan 

samimi kabul lngiliz matbuabnı sevindirdi 

lnaiitere ile Türkiye arumdaki münuebetlerin yep. 
yeni ve ha7Jrh bir deYJeye airdiiine dair İngiliz ga
zetelerinde ııetriyat devam etmektedir. Dün Kabin 
radyom Lonclradan aldıiı bir teia'rafı bilcliriyordu. Bu 
telgraf~ "Bqvekil ismet lnönüniin mütehauularla 
birlikte Londraya aitmeli. Kral EclYarclm btanbula 
vuku bulan zİyaretİnin tahü bir neticesi aayıbr.,, denil
mekteydi. Diier taraftan Lonclrada çıkan Deyli 
T elgral pzeteai bu mevzua tahaia ettiii bir yazıda 
fU aözleri aöylüyor: 

Hariciye ve Dahiliye 
ekillerimiz Atinada 
ostça karşılandllar 

"Türkiyeye Boğazlar Ü• 

zerinde arzu ettiği hakkı te

min eden mukavelenin mü
zakeresi Türk - İnciliz dost
luğunu tekrar tesis etmiı 

ve ild ıqemleket arasmda 
yeni bir it beraberliği dev -
re8iııe yol açmqtır.,, 

~~~.Sa& 

vek samımi 
görüştüler 

..,...... Bana Krlmtl ct&n
kll ,.... lllDPI,..... ba"9-
lar aramda 100 metre lel'beat, 
•ırtil•ti birlncilllderinl ..... 
Yum spor aaJfaamdadlr. 

Deyli Telgraf, İstanbul
da Kral Sekizinci Edvarda 
yapılan samimi kabulden 
dolayı ~ &östermekte 
ve ~ - TIJtk ft!cim an
Ja1111aamm daha çok sıla te
cim münasebetlerine doğru 
mühim bir adnn teşkil etti
ğini kaydetmektedir. 

Bulgaristan da 
kabine buhranı 
Belgrad, 12 (Radyo - Tan) - Sof 

yadan gelen haberlere göre kablu 
buhranı Kral Borilhı isim gtlntı bay. 
rammdan sonraya bırakılmıştır. aı 
mildclet .ıarfmda kral aakerl garnl • 
mnlan ..,..,. edeCek, fakat ..,... 

rical De tema etmlyeceld:ir. 

Yaşardan 
üstün 

güreşçilerimiz 
Kaaımpqa klübü Yaşar 

ve arkadqlanyla 
müsabaka istiyor 

Berlinde ~ alartan. 
6i.N 6it """"' fGIJIPİyonlafrı 
•etiren Y ClfCIJ'UI lıtuaıNlcfı 6i-
7ilı ,.relin Ml1İnc:İnİ laôlG , .. 
11170na. ~ lıliibiin:le 
y ClfCIJ' &yannda, ltidt• °'"' ,.. 
neeei lıatlreff• ...... balan
Jrıfa Ueri airiilii7or N Ya,... 
ile ,.,.,,_,,.,,,,.. Kaun,,..,, ldi-
61 tarahndan. ~ r-
fırdı~~ s,,.n1. iiatiiı'lliilı ,.,... 
......,. ea ntaWJa 6ir,. 
olJ,,,_ ilaoe eden K.aun,.. 
fG ül,.,.e ltqeti a....wlan K .. 
rim; milli talıununmn siz 6-. · 
6elıleri olmı YClfCIJ', Acl,... oe 
Hmqinle lıenii wiir.Umni• 

' S'CD',,.....J'G ltaır oldrılünıa 
6ilJüVor. 
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~nkara mektubu 

Uyuş urucu maddeler kaçakçılan 
hakkında ağır hükümler konacak 
A nk~a, 11 (Hususi muhabiri-

mız yuıyor) - Geçen Şubat 
ayında Cenevrede topl&nan arsıulu
ıal bir komite, günden güne ehem
miyeti artan ve beynelmilel ilemde 
bir tehlike aalınıı halinde yayılan 

"uyu,turucu maddeler ticareti,, me· 
selesi üzerinde yeni kararlar almış 
ve karar suretlerini mümessillere da
ğıtmıştır. 

Cenevre anırulueal 8ıbhat komite
ıindeki mümeaailimizden Sıhhat Ba
kanhi'ma rönderilen bu mukavele 
sureti Ceaa Kanunumuzun uyuşturu
cu maddelere taalluk eden hükümle
rinde değişiklikler yapılmasını icap 
ettirmektedir. Sıhhat Bakanlığmm, 

tetkiklere HU olmak U3ere Adliye 
Veklletine gönderdifi mukavele met
ni üzerinde incelenmelere baflanmıt
tır. Ceza Kanunumuzda yeniden ta
diline !Uzum g'Örtllen esaslar bir ka
n~ proj11i halinde huırlanacaktır. 

Mukavele, uyuıturucu maddeler 
ticaretine kartı a.lınmuı ve Ceza Ka
nunlannda. yer bulması gereken 'id
detll tedbirler hakkmda ıayanı dik
kat hükümler ihtiva etmektedir. 

Cesa Kanunumu~a UYUffunıcu 
maJJeln 

T Urk Ceza Kanununun uyuttu
rucu maddelent tahsis edilen 

fiilleri bilhaua IOD 933 tadilinde üze
rinde ·en çok durulan ve bqtan bata 
değiştirilen bir kııımdır. Fakat anu
ulmıal komitede kabul edilen yeni 
aulan ihtiva eden mukaveleırih lkit 
devletlerinden olmamız dolayı•iyle 

Cesa Kanunumuzun icap eden mad
delerini, buna göre yeniden değ~ir
meyf ve mevzuatımıza bu yolda ka
nuııl hükümler· koymayı tuhhUt et
mit bulunuyorus. 

Vyuffurucu m.Uelerl• 
mücaJele 

U yuşturucu maddelerin doğur
dufu cih&nftlmul tehlike ile 

ta . cihan haririnin ortalarmda baflı
yan mücadele bütün hızıyla devam 
etmektedir. 1912 tarihli Lahey mu
kavelesinden sonra, 1925 ve 1931 se
nelerinde Cenevrede aktedilen kon-

greler arsıulusal hayatta, menfaatle
ri biribirine çok karı§mış olan mil
letlerin mevzuatında bu husus için 
şiddetli tedbirler almak üzere tehli
keyi hisseden devletleri masa başla
rında topla.mıttır. 

Nesiller üarinde en bUyük imha 
vasıtası olan ve içine yayıldığı mem
leketi, medeniyet yolunun bir kena
rında uuyur" bırakan uyuşturucu 

maddeler, en son 936 senesinde Ce
nevrede toplanan kongreye mevzu 
tqkil etmiş, ve bu kongrede bizim 
de mümessilimiz bulunmuştur. 

Tanzim edilen en son mukavelede, 
milletlerin hayati kabiliyetini manen 
öldUrdUğil kadar, iktııadt kudreti 
üzerinde de umulmadık tehlikeler 
doğuran bu maddelerin ticareti en 
büyük sayılmış ve cezaları o nispette 
şiddetlendirilmiştir. 

Mukaveleyi imzalıyan devletlerin 
ve bu arada Tilrkiyenin Ceza Kanun
larında yer bulacak olan en mühim 
hükümler şöyle hulasa edilebilir: 

Cua Kanunumuacı •İrecek 
hükümler 

U yu.şturucu maddelerin gayri
kanuni imali, şeklinin değiş

tirilmesi, istihsali, hazırlanması, elde 
bulundurulması, satılığa çıkarılması, 

aatınalmması, simsarlığı, gönderil
mesi, transiti, ithali ve ihracı; .milli 
kanunlara mugayir bir surette uyu•
turucu maddeler iııtih!!ali için ekmek, 
hasat etmek ve istihsal etmek. 

BUl.Un bu saydığımız fiillerin ~
lenmeaine tqvik ve yardım etmek, 
ortaklık yahut uzlaşma suçlarının 

kanunumuzda cezalarının ıiddetlen

dirilmesi ve mevzuubahs edilmemiş 
olanların illvesi lazımgelınektedir. 

Bu suçlar ayn memleketlerde i&
lenm1t"olduiu takdirde herbirl a.yn 
suç sayılacak ve ona göre cezalandı
nlacaktır. Bu suçlardan birini bir 
memlekette işledikten ıonra diğer 
memlekete geçmiş bulunanlann ayni 
auçu bir daha itlemeleri halinde, ilk 
suçlan, bqka memleketin kanununa 
göre cualandmlmıı olaa bile, teker
rUre eıu tefkil edecek ve ceza arttı
nlacaktır. 

Mithat Alamin cenazesi 
dün törenle gömüldü 

c 

t'~e Gl4Y.tl4an ow gorunU§ 
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Kuduzla 
mücadele 

• 
Her canh köpek için 

20 kuruş verilecek 
Kuduzla mücadele için bir kesik 

köpek kuyruğunu belediyeye getire
ne belediyece 10 kuruş verilmektedir. 
Fakat kesilen kuyruğa ait köpeklerin 
ekseriyetle öldürülmediği ve netice 
itibariyle bir fayda hasıl etmediği gö 
rülmüıtür. Bundan dolayı belediye. 
köpek kuyruğu yerine ba9rbot canlı 
köpek getirilmesini kararlaştınruı

tır. Canlı ba3rbot köpek getirine 25 
kuru§ verilecektir. Bu i§ köylere de 
teşmil edilmiştir. Bu suretle itsizlere 
de it çıkını§ demektir. Köpekler bele
diyece fenni ıurette itli.f edilecektir. 

İktisat Vekili 
Celil Bayar, Şark 
seyahatine çıkıyor 

İktısat Vekili Celi.1 Bayar, on güne 
kadar tark vilayetlerinde büyük bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Vekile 
başmtişavir Sami, dahili ticaret u
mum mildilrü Mümtaz, standardizas
yon bUrosundan servet refakat ede
ceklerdir. CclAl Bayar, bu seyahatin
de bilhassa Iğdırda pamuk i§ini ince
liyecektir. 

Parti kongreleri 
Bu ayın 15 nden itibaren 
toplantılara başlıyor 
C.H. P. Ocak kongreleri Eyhilün 

15 inci günU başlıyacak ve Teşriniev
velin 5 inci gününe kadar devam e
decektir. Teşrinievvelin 10 uncu gü
nü nahiye kongreleri toplanacaktır. 

Dün İstanbul vali ve belediye reisi 
ve C. H. P. UY~~ R~M Mu
hiddin Üstündağm başkanlığı altında 
Parti merkezinde vali muavini, kay
makamlar, ilçeyönkurul başkanları 

hazır olduğu halde bir toplantı ya -
pılmış, kongreler hakkında konuşul
muştur. 

Kongreler esnasında partili yurd -
daşlar tarafından Ueri silrülecek fi -
kirler ve dilekler hUkümetin icraatın
da esaslı yer tuttuğund8Jl kayma
kamlar, kendi mıntıı.kalarma ait mü
zakerelerde ham' bulunarak icap et
tikçe lazımgelen izahatı verecekler -
dir. 

Osmaniye iıtaıyonunda 
• yenilikler 

lstanbul radyosu devlet eline geç
tikten sonra tertip olunan progrAm, 
bütün abonelerin isteklerine cevap 
verecek kadar zengin ve dolgundur. 
Radyonun Osmaniyedeki gönderici 
postasında da birtakım yenilikler ya
pılmıştır. Bu arada eski mUrsile 
lambalan yerine yenllel'i konulmuış, 
postanın işitilme kabiliyeti arttml -
mıştır. Bu teknik yenilikler ııayeıdn
de, evvelce hoparlörde herkeııi rahat
sız eden uğultu, hayli azalmı~ ve neş
riyatın temiz dinlenilmesi temin olun 
muştur. 

lnhiıarlarda yeni tayinler 
lnhisarlarda tekaüde sevkedilen 

memurlardan boş kalan yerler için 
açılan müsabaka imtihanlannda ka -
zananlann münhallere yerleştirilme
sine b~lanmıştır. TekaUde eevkedi -
lenlerin de ikramiyeleri verilmekte -

Siyaset alemi 

Sovyet dil ilimleri 
yerlerine dönüyorlar 

Filistin meselesi 
A•ker Hv!tiyah: 

Londndan gelen haberlenı ılre 
Fililtin kanııklıklarmı butırmak 

için Mı\'ki takarrür eden İngiliz fırka
• bügun hare•t etmiştJ.r. Daha 
evvel y o 1 a ç ı k a n y e n l n&,· 
kumandan G e n e r a 1 D 1 1 J 
ise yann Hayf aya munsalat etml' 
olacaktır. Bu fırkanın Filistine mu
vualatı ile oradaki İngiliz kuvveti~ 
rt Ud mlallne çıkaeağı için beş aydall 
bert devam edip giden kanııklıklars 
Rllratle 10n \'erilmesi limit olunmak· 
tadır. 

Heyet reisi, memleketimizdeki te-
11\asları hakkında beyanatta bulundu 

Souyef Gli"!leri 
Üçüncü Dil Kurultayına i•tirak 

için bundan bir ay kadar evvel latan
bula gelmi§ olan Sovyet alimleri he
yeti namına heyet bB1kanı ve akade
mi azuından lskender Samoiloviç, 
dün a]qam, lıtanbul gazetecilerini 
Beyoğlundaki Sovyet ba~konsolo• -
hanesine davet etmif, heyet namına 
ıu beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiyeye yaptığımız bu son 

ıeyahatte, TUrk Tarih ve Dil Kurum
ları, İstanbul Univeraite!i neşriyatı
nı gördükten aonra, Türkiye Cüm
huriyetjnin son zamanlarda, kültür 
ve ilim sahalarında da, siyaset ve o
konomi sahalarında olduğu gibi, müs 
ta.kil bir yol tutluğunu ve büyük 
muvaffakıyetlere ulaştığını memnu . 
niyetle mu,ahede ettik. Türkiye cum
huriyetinin Ulu Önderi ve Türk kül
türünün, ilminin büyük rehberi Ka
mil Atatürk bizi kabul ederek teref
lendirdller. 1startbul ve Ankara mu. 
zelerinde, kUtüpha.nelerinde çal~ır· 
ken oralarda raaladığımız güzel ıa
natlar ve ilim eserlerinin hakikaten 
cihanşümul bir hazine te§kil ettikle
rini gördük. Şimdi vatanımıza dön
düğümU:ı bu sırada, Türk hükumeti
nin ve TUrk llimlerinin. edil'lerinin 
bize karşı gösterdikleri çok ....samimf 
ve dostça hüsnükabule, Sovyet heye
ti namma en samimi tetekkürlerimi 
bildiririm.,, 

Bu aözlerden sonra, önümüzdeki 
Pazartesi günü, Türk sporcularını 

Sovyet Ruayaya götilrecek olan va· 
purla dönecek olan Sovyet heyeti 
başkanı !akender Samoiloviç ham' -
lanmıt olan büfeye Jllat!tecileri da -
vet ederek kadehini latanbul matbu-
atı "hldimleri,, ,erefine kaldırmııtır. 

Sovyet aliminin tetkilıleri 
Dil Kurultayı bittikten ıonra, Sov

yet heyetini tqkil eden il~ lli.mden 
Meoç&nlnof ile Hacı .Abdullah oğlu 
Ankarayı ziyarete gitmiflerdir. İl
kender Samöiloviç ise latanbulda ka
larak, Beyuıttaki umumi kütüphane 
ile TUrk ve islam e.erleri kUttipha
nesinde "Orta Asya Türkleri edebi
yatı" hakkında yapmakta olduğu a
rattırmala.ra dair tetkikatta bulun
muştur. 

"- Burada kaldığınız müddetçe 
bqka faaliyetlerde ve temaalarda 
bulundunuı mu?.,, 
"- Tabil. Bir taraftan, yalnıı 

TUrk JrilltUr tarihinde değil, dünya 
kültür tarihinde de rol oynamış olan 
Üçüncü Kurultay meaelelerine itti-

•mefecilerle bir arada 
rak·ederken, bir taraftan TUrk edip
leri, llimleri ile görü,tUk. Böylece, 
iki doıt memleket araamda.ki ilmi ve 
edebi rabıtalar daha kuvvetlendi. 
Türk Tarih Kurumu A•bqkanı Ha.
yan Afet, Ttlrk Dil Kurultay Bq
kanı ve Kültür Bakanı Saffet Arı
kan, hariç memleketlerle kUlttlr ra
bıtalanna yardım komitealnin baka
nı Menemencioğlu, Türk Dil Kurumu 
Genel Sekreteri Dilmen ile l'Öriltüp 
fikir mübadelelerinde buluııduk. 

Türk • Sovyet ilim mecmuaıı 
nefreJiliyor 

"- Bir Türk - Sovyet ilim mec

muMı neşredileceğinden bahsedilmiş 

"ti. Bu huıuıta malfunat verir miai

niz? 

Fili.itinde devam eden ve bu mem• 
leketln umumi hayatını felce uğnt
trktan bqka blrt-0k kanlann dökW• 
mMine Hbep olan kantıklıklara son 
\'ermek üzere ta\·assutu istenf'n trak 
Hariciye nuın Nuri SaJt Papnın 

b u ı tl n netrettltımlz b e y a • 
natma ıöre tnıtlterenln bu kuvve~ 
lert ıöndenneel, ihtiyati bir t.edblr 
uyılahlllr. Bu lhUyatt tedbir uye
•inde lnrfltere htlkOmetl tarafından 
tayin olunan tahkik koll\Jayonunun 
faallyet-4' J(eçerek haklı ve maJnı1 

tlklyetlert dlnlemeeine lmkln hl8ıl 

olaeaktır. Nurt 8alt pqaya ~ön tah· 
kik koml•yonu belki de 1nJ(llll man• 
dumm ıeraltlnden oldup llert •ttrtl· 
len yahudl yurdunun artık tee.ti9 
etmlt oldufunu anlar ve mohaeeret 
almunı durdurmak zamuunm pldl· 
lfnl tavwlye eder. 

bak Hariciye Numnm bu c1tttftn. 
ee ve mtttaıeuı ıtUphe yok ki IOD d~ 

reee ehemmlyetHdlr. 
Allkadar taraflann, mtttanadt b

ntıklrklara Ht Otlkeaek maMyette o
lan bu mtttale&Yf nuan dlklcat.e a. 
caklan ıttphe ıötunnn. 

Almaıtyanın •ÖyleJikleri: 

Son hır.ita l~ifcle Alrnaftyada yftk· 

selen llftlllerin söyledikleri 'öylece hu· 
IU. olunablllr: 

"Almanlar, Yahudi Bolft!Vfldlll De 
mücadelenin önderidir. Almanlar, 
kendi memleketleri içinde bu hareke
tin kökllntl kırdılar ve Yahudi Bolşe
vikliğlnden korkulan kalmadı. Ne 
yazık ki ba§ka memleketlerde vazl· 

yet bu merktt.de detU. Bunun en can• 
b f&}ıidl de ispanyadır. ispanyanın 

feci vaziyeti Yahudi Bol~vlkliğinln 
mahiyetini tefhlr ettlil halA• ,. .. -J • 

l!iu.ı.UJıu ~ınıyor ve uyumıyor. Hal• 

bukl Bolpvlldlğln pyMI, düny&J'I 

Yahudi molobma kurban etmek• 

tir.. tl&h ... ,, 
Alınanlar, ıttphe yok ki, istedikleri 

pbl dlltlinmekt.e serbesttirler. 
Fakat bu Çfıflt dllfllnlltlln insanla

" sulhe kavutttıraealmı iddia etmelı 
her halde yanlıttlr. 

. O. R. DOCRUL 

- Biliyorsunuı ki 1933 te, reçen

lerde ölen Sovyet llim Akademisi 
Azasından Nikola Mar, Tllrkiyeye 
yaptığı ilmi seyahatten sonra, bir 

Sovyet - Tllrkiye Uml rabıtalar komi
tesi teşkil etmişti ve komitenin Ba
kanı olmuştu. Ölümünden sonra bu 
komitenin bakanlığı bana verildi. 

Mecmuayı bu komite nesredecektir. 
Rtı d~!a, !atanbulda, mecmuaya Tilrk 
arkad~lanmızın iştiraki meseleleri
ni görUştük, ve ,unu memnuniyetle 
kaydetmek i11terim ki, görU§t.Ui'Um 
edip ve ilimler arasında Sovyet kUl· 
tür hayatile allkadar birçoklannı 

gördüm. Diğer taraftan Sovyetler 
Birliği halklan TUrkiyenin kültür ve 

il.im hayatına büyük bir allka gÖIJt&

riyordu. İşte akademimizin ne§l'ede· 
ceği mecmua, bu allkaya bir cevap --------------
teşkil edecektir ve mecmuanın ilk Palamut bolluiu batladı 
nüshası, basılmak üzeredir. Senede Son (Ünlerde boğazda mUhim mlk .. 
dört defa çıkacak olan mecmuadaki tarda palamut tutulmu§tur. Balıkh.,. 
yazılar tUrkçe ve ruııça olacaktır. neye ııevkedilen balıklar, piyuaya 

Ma tbua t Umu m M üd ürünü n 
telırafı 

Kurun gazeteııinin Yazı MUdürU 
Sırn Uzelll'nin ölUmU münuebetile 
Matbuat Umum Müdürlüi\lnden p
zetelere bildirilmek üzere lıtanbul 
Basın Kurumu Bqkanlıima ,u tel
graf ıelmiştlr: 

"it... Sırn'nın ölümü münaaebetile 
Bum aileeine b&f ıaiı diler, derin te 
111Urlerimizi bildiririm.,, 

Matbuat Umum MUdürU 
VMat Necllm Tör 

çıkarılmaktadır. Bir gün evvel u tu-
tulduğu için 20 kuru9a ıatılan pallı" 
mutlar perakende olarak bet kurU • 
ıa kadar dtlgmü.ttür. 

Muayene memurlan 
f azlalattırıhyGr 

Galata yolcu salonunda gtımrO• 
muayenelerinin çabuk yapılması iQIS 
muayene memurlarmm fazlalqtrrıl• 
muı ka.rarlaetmlın11tır. Bu, yeni ı•• 
lonun in§umdan ıonra tatbik edilr 
cektir. 

o ·-
MUeuif ve feci bir otomobil kaza

lmdan IOIU'& vefat eden Marq meb
UIU Mithat A.laınm cenuemi dün bü
)'Uk merulmle kaldınlm19tır. 

dir. Renda, .. hrimizde bulunan vekiller, 
mebualat; generaller ve ukerl erkin, -------------------------------------------

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Hayda.rpqa nUmune haataııeeinde 
ihzar edilen cenue ve tabut, Türk 

_ bayrafma ıanlı olarak Haydarpqa 
lakelesine getirilmif ve ŞirketihaYrt
yenin n numaralı va.punı ile Sirke
ciye naldedilmiıtlr. Vapur, ıaat 11 
buçukta iskeleye yanl,fmrş ve cenaze 
merasimi buradan bqlam11tır. Ta -
but, vapurdan eller üz.erinde karaya 

.cıkanlmıştır. 

Büytik Millet MeclUıi, Vekiller, 11-
tanbul, Ankara valileri, Parti te,ki
latı, 1t Bankası, Spor reşkilltı ve dl
fer teşekküller namına g'Önderllen 
J4z kadar ~elenk, eenue alaymm 
•rı önünde tafmmqtır. Tabutu, Bü
dk Millet Meclili llel8l A.bdiUl\alik 

lstanbul vali ve belediye reiıi, emni
yet mUdiri, iktıladl müeueıeler er • 
kanı ve doatlan takip etmiflerdir. 
Alayın etrafında a1ker ve polla mUf 

reaeleri yer almqtır. Şehir bandosu 
alay Beyuıda ceiinceye kadar de -
vamlı olarak matem havuı ça.lmlfbr. 

Cen.. alayı, bUyUk bir kalabalık 
halinde Ankara caddeai, Divanyolu 
tarikiyle Beyazıt camiine celınif, bu
rada cenaze n&mazı kılınmıetır. Bun
dan aonra tabut cenue otomobiline 
konularak Edirnekapıdaki phitliğe 
gönderilmlt ve ıözyl,flan arumda 
Alla.hın rahmetine tevdi edilmi,tlr. 

Bu büyük ziyadan dolayı merhu
mun ailesi efradına, akraba ve dost
larına a.btrlar temenni eder, en ıa
aıLml t.aıiyetlerhnizi tekrarlarız. 

13.9. 1936 
PAZAR Bugünkü Hava : BULUTLU 

Buıün hava bulutlu ıeçecelctir. Hararet 1 
derecesinde mUhim tenezıUller ıHrülmelr
tedir. Havı, ıeçın haftıya nuıran hayli 
ıoiumustur. Tazyik, dünkü vaziyetini 
muhafaza edecektir. RUzılr, ılmal iıtlka
metinden eaıcektir. 

Dünkü bava 
Dün hava, lı11men bulutlu ıeçmiıtir. Ha

raret ıölıede en c;olı: 22, en az 14, ıüneıte 
azami 56 derece olaralı: kaydedilmlıtir. 
RUtubeti niıbiye % 55 dlr. Tasyilı 760 mi
limetredir. Rüzglr, ıimalden HlliJedı •a
uti 8 metro ıliı'atle CllllİJtif, 

t uncu ay Glln: 257 Hızır: 131 
1355 HICRl 1152 RUMl 

Cemazlyellbır: 26 Sl Atuıtoı 
Güneı: 5,31 - Oile: 12,10 
ikindi: 15,41 - Akşam: 1822 
Yat11: 19,51 - Imıik : 3,57 

ÇAYLAK FIRTINASI 

Geçen aene bugün 
Ge<en ıene burUn haY&, açılr ıeçmiıtir. 

Hararet, ıölıede en çolı: 24,l, en az 16,3, 
ıüneıte azami 59,3 derece lraydejilml•tir. 
Rütubeti niıbiye yilıdı 70 dir. Tazyiki n•-
1it1tl 7MI !ftilim•tre ı:oriibnüa. rii..ıdr, deli-

1 1 2 a 4 • 

8 7 8 8 1011 12 

~ 14 111j8 17 18118 

20 21 22 23 24 2&128 

27282990 1 . 
,ik lıtikımetlerden 11niyedı vuati S metre 
ıiir'aUe eamiıtlr. 

G eçlft hafta G\lmrilk Mıahaf.,. 
ınemurlan ılli aelciı lraçalıc;ı ~ 

bir,ok da ka,ak eıya yakalamqtır. 

* 1 ıtanbalda J&pdacalr lnlrdlp 11'1• 
dHinin 1eri icia Bılıdiyecı '!!!. 

pdan tetkiklerin neticeai teabit e~ı:.. 
mektedir. Bunlar, bir rapor halıll • 
tehircilllr mütehauıaı Proıt'a •ırUI 
cektir. 

S ebıe Halin~ ltlYI edilecek .... 
lratlı binanın lntaıma, Betedt1' 

biitı;eıi hülrilmetı;e tudik edildi;isı6,... 
1alı:mda baılanacı'ktır. 

A 1ca1 ldareai,*Heybe!i~da iıketetl~ 
difer adalarch oldufu ribl ~-· 

tondan yapmak Uıere tetlrilı:lerı bl;u• 
mı,tır. Buraya yapılacak iskele 

~:-:::.::.::::ı;.;:cakt;J 

• 
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Yazan : Ziya Şakir 

Sa~lık 
CğQtlerı 

TAN 

Briç mesele•İ . '~ 
F red Astaire 
nasıl oynar ? 

13 - 9 - 936 

Radyo 
Yeşil ordunun gizli teşekkülü bu 
suretle esrarengiz bir hal alıyordu 

ispanyadan gelen 
yeni öğütler 

Hekime nasıl müracaat edileceği 
sakkmda., İspanyada bir hekim ho
casının verdiği öğütleri geçenlerde 
yazmıştım. Yine o hekim hocası bu 
sefer hekime müracaat edildikten 
sonra hastanın ne yapacağını bilme
si için yeniden on tane öğüt gönde
riyor. Bunların hepsi bir günlük ya
zıya sığmıyacağmdan şimdilik altı 
tanesini söyliyeceğim: [lspanyol he
kim hocası dünyanın hastalarına 

sağlık öğütleri göndereceğine kendi 
hemşerilerine biraz medeniyet öğüt
leri verse daha iyi der, diye düşünür 
seniz hakkınız olur. O hocanın ken· 
disi de şliphesiz böyle diişünür, fa -
kat kendi hemşerilerine söz anlat • 
mak elinde olmasa gerek.] 

• R. ıe 
... v. 10 s 1 
-?- A. R.. ıo 5 J' 

• A · 7. 'I • D 5 
• rG:/:<tı D . ~ D v 8.€ 

+ A R .D 'I W E + 8 . 3 . ..< 

Danslannı kendi tertip 
eden artist, hazan filmin 
yapılmasını 2ec'.ktirir 

Bugiinkü pr'?gram 
İstanbul 

Öile neşriyatı - Saat, 12,30 - 12,SO: 
Plakla Türk musikisi; 12,SO - 13,0S: Hava· 
disler; 13,0S - 13,25: Plakla hafif müzik; 
13,25 - 14: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30 - 19,30: 

Ayni zamanda, başka bir mahzur 
da zuhur etmişti. Muntazam ordu 
kuvvetlerine, ayni sistemde silah, 
cephane ve ayni §ekilde elbise ve 
teçhizat temin edilmesinde büyük 
mü.~külata tesadüf ediliyor; para 
darlığı yüzünden, kıt'aların layikile 
;a~esinde bile mühim sıkıntılar çeki
liyordu ... Halbuki Kuvayı )Jilliye ef
radının hemen büyük bir ekseriyeti; 
mükemmel aba elbiseler, me~in ce
ketler giyiyor; kat kat fişeklikler 

asıyor; mükemmel filintalar kulla -
nıyor; isyan sahalarında ele geçiri -
len parlak atlara biniyor; ele geçir
dikleri bol para sayesinde lokanta -
larda mükemmel yemekler yiyordu.. 
Tabiidir ki bunlar, kıt'a efradınin 

gözlerinden kaçmıyor; bölüklerde 
birtakım dedikodulara sebep oluyor :. 
du. Ve bÜnun neticesi olarak ta iki
de birde efrat firar ediyor; doğruca 
giderek Kuvayı :Milliye müfrezeleri
·ae iltihak eyliyordu. Bu hal ise mat 
'tıp olan ıslahat ve intizama ~kte 
ıeriyordu. 

Kuvayı lfilliye müfrezelerini ordu
ya ilhak etmek, hiç şüphesiz ki çok 
bü)i.ik bir fayda temin edecekti. Fa
kat, bir buçuk senedenberi her türlü 
serbest ve kontrolsüz harekata alış
mış; ve gördükleri hizmetler muka
bilinde de bu imtiyazlara hak kazan
mış olan bu efradı bir anda askerli
ğin demir çerçevesi içine sokmak pek 
müşkül bir keyfiyetti. Onun için 
bu mesele, zaman ve hadisata hıra· 
kılarak şimdilik, perakende milli 
kuvvetlerinin bir araya toplanmasile 
üç büyük müfreze teşkil edilmiş; 
bunlara da (Kuvayı Seyyare) denil
mişti. 

ı - Birinci Kuvayı Seyyare (Et
hem Beyin sUvari ve piyade mUfre
zelerinden mürekkepti.) 

2 - ikinci Kuvayı Seyyare ( Ço
lak lbrahim Beyin süvari mUfreze
leri) 

3 __.! U çüncü Kuvayı Seyyare (ls-
tnail Hakkı Beyin müfrezeleri). 
Bunlardan.m aada: 

A - Cenup cephesinde, Miralay 
Refet Beyin idaresinde; (Demirci 
Mehmet Efe) ve (Kara Ali Efe) -
nin zeybek kuvvetleri. 

B - (Sarı Efe - Edip Bey) in ku
manda ettiği süvari müfrezesi. 

C - (Bursa - Orhangazi) Kuvaıyı 
Milliye efradından mürekkep olmak 
üzere (Dağıstanlı Cemal Bey) in 
idaresindeki (Gök Bayrak piyade 
müfrezesi) (1). 

lşte; Ankarada (Yeşilordu) teşki
latı müteşebbislerinin, Kuvayı Milli
yeyi ele almak istedikleri zaman; 
vaziyet, bu merkezdeydi. 

nırun ilk devresinde asilere şiddetli 

bir darbe indirdikten sonra, Ankara
ya çekilmiştt. 

İ§te o zaman, Etem Beyin kazan
dığı şöhretten istifade edilmek iste
nilmiş. Etem Beyle müzakereye gi
rişilmişti. 

• Teklif Etem Beye cazip gelmişti. 
Bu i~in başına bi?.zat kendisi geçi -
rilmek şartile Yeşilordu miiteşeb

bislerinin arzularına muvafakat ey -
lemişti. Ve o günden itibaren de ar
tık (Yeşilordu) nun gizli teşekkülü, 
hususi bir mıı.hi~;et alıvermişti. 

+D'I S +G3.2 
• A-3 

• V. 986 .J 2 
.. 6 . 5 
+ v. 8. 5 

Kağıtlarr (S) vermiştir. Müzayede 
nasıl olmalı ve bu el hangi taahhütle 
ve nası1 oynanmalıdır? 

. Bu meselifilİn halli 15 Salı sayı

mızda çıkacaktır. 

10 EylUl Perfembe sayımızda 
ftkan meselenin halli 

Çay saati, dans musikisi; 19,30 • 20: Aın
basadörden naklen varyete müziii; 20 -
20,30: Münir Nurettin tarafından Türk 
musikisi; 20,30 - 21: Hikmet Rıza ve ar-

1 lı:adaşları tarafından Türk musikisi; 21 -
l 21,30: Erika Morini, Alive Klein ve Kı 
1 rayzlerin pliklarından müntehap ıololar; 

1 j 21,30 - 22,30: Stüdyo orkestrası: 1 - Ros 
1 sini: Barbicr de Seville (ouverture); 2-
1 Strauss: Vo die sitranen blulin (Valser); 
1 J - Chopin: Nocturne No: 15; '4 - len-

sen: Serenade; 5 - Lehar: Paganini (par 
çalar); 6 - Grieı: An den Fuhling; 7 -
Iarnefelt: Freludium; 22,30 • 23: Anadolu 
Ajansı haberleri. 

• ••••••••••••••••••••• 
Günün program özü 

Pazar, 13. 9. 1936 

llA.Jı'.&F MUS.t:Ki: 
Fakat, acaba (Etem Bey), böyle 

mlihim. nazik. ve son derece dikkat 
1 - Hekimle karşı karşıya g·elin

ce, her şeyden evvel, hastalıktan 
blisbiitün kurtulmaya niyet etmelisi-

•• ,, r 
20 İltanbııl: Varyete müziii. 

21.30 latanbul: (Roasini, Straasa, Chopı.n. • ve itina tedbirlerine ihtiyaç göste - • recek olan bu teşekkülü, - memle
ketin dahili ve harici siyasdiııi sars
mıyacak şekilde - idare kudret ve 
kabiliyetine malik miydi'! 

• +l 

Bu ~uale ceYap verebilmek için ev
vela Etem Beyi tanımak icap t!der. 

2 - Hastalığınızın sebebi hakkın- + -· _ D 
da her ne düşünürseniz hepsini heki- " R. v. 9 . 1 n H 
minize söylemelisiniz, fakat fena l 0 W . E 
h 1 f b

. • . + ,....,. v. 10 
uy arınız, ena. ta ıatlerınız varsa 

onların da hiçbirini saklamamalısı .1 + ·--- S 

• o.v 
• ı.+.3 

+5. İ.f 

+ f\ 
Etem Bey, Umumi Harbin son 

günlerine kadar hemPn hemen an
cak kendi muhitinde tanınan bir 
şahsiyetti. Kiiçük biraderi Binbaşı 
Tevfik Bey. Umumi Harp içinde 
Bandırmada ahzıasker kale>mi. (ef
rat divanı harbi reisi) idi. Ve bu 
mühim vazifede de, gerek hakkani -
yete riayet etme~i ve gerek o zama
nın suiistimallt>rine girişmemesi yü
zünden birçok kimselerin ta~dirini 
cel betm işti. 

Etem Beyle, büyük biraderi Reşit 
Beye gelince: bunlar, tamamile ay -
kırı bir meslek takip etmekte ,bil-
hassa hükumetin vaziyetini işkal e

decek işlere girişmektelrdi. Harbin 

sonlarına doğru; Gönen, Karacabey, 
Kirmastı ve havalisindeki Çerkezler 

nxz. En gizli düşüncelerinizi bile he· 
kiminize söyliyebilirsiniz, çünkü he· 
kim sizden işittiklerini sizin yanı
nızdan başka her yerde unutmakla 
mükelleftir. Hekiminizle konuştu

ğunuz vakit yalnız lüzumsuz, fayda
sız tafsilatı söylemekten çekinirsi
niz. 

3 - Hekiminizin yalnız bir defa 
sizi muayene etmekle kat'i bir teşhis 
koyabilmesi her vakit mümkün de
ğildir. Birçok defa hastalığın cinsi
ni ve sebeplerini anlamak için idrar, 
kan, mide usaresi ve daha başka 

maddelerin tahliline, röntgen ışıkla-

rile muayeneye lüzum olur. Bunları 
yaptırtmaktan çekinmemelisiniz ve 
hekiminizin işini kolaylaştırmalısı

nız. Hekiminiz nekadar derin ve ne
kadar tafsilatlı muayene isterse si

arasında bir kaynaşma husule gel - zinle o kadar iyi alakadar oluyor de
mişti. Yüzbaşı Kazım Bey isminde mektir. 
biri, kıt' asını terketmiş: başına bir 4 _ Hekiminizin size söylediği 
kuvvet toplıyarak dağa çekilmişti. sözleri, ilic:: tarifler'ni, daha başka 
Ve bu asiler, (Krzılhançer) isminde türlü tedavi tariflerini iyice dinleyi-
bir de cemiyet teşkil etıniş1erdi. (2) niz. Sözünü hiç kesmemeye çalışınız 

• 2 

y A·P 
+ A.D 
.+,A.3 

Kozsuz oynanıyor. (S) 

bütün leveleri yapar. 

Leveler: 
1 - Trefl (A) sı. 

oynar ve 

2 - Trefl (3) sü. Bunun iistiirıe 

yerden bir küçük karo 
3 - Kör (A) sı. 

4 - Elden pik (2) sini oynayıp 

yerden (R) ile alır. 
5 - Yerden pik (A) smı oynayıp 

elinden kör (D) sini atar. 
6 ve 7 - {W) atmış bulunacağı 

kağıtlara göre kör (5) lisi ve karo 

(A) sı ile, veyahut karonun (A) sı 

ve (D) si ile yapı1ır. 

Sakarya sinemas!11Ill (Eski El-

Cemiyetin zahiri maksadı, hükU - ve sözlerini tekrara ıuzum bırakma- hamra) en ufak ses dalgalarını bile 
meti cebrederek harbe nihayet ver- mak ı'çı'n dı'kkatle dinleyı'niz. net' olarak alan en son model sesli 
mekti. Fakat bu maksat etrafında 5 _ Sonra da onun nasihatlerini 
toplananların bazı ş.r.kavet hareket - noktası noktasına tatbik ediniz. Ba- makineleri yola çıkmıştır. 
lerine giriştikleri de rivayet edil
mekteydi. 

(Arkası var) 

(1) Sonraları (Sarı Efe) nin kuvveti 

(33 üncü süvari alayı); Gök bayrak müf

rezesi de, (61 ünci piyade alayı) nammı 

almştı. 

(2) Mütareke esnasında lstanbulda te

şekkül eden (Kızıl hançer) cemiyeti ile 

bu teşekkülü biribirine karıştırmamalıdır. 

zı kimseler hekimlerinin tavsiyeleri
ni kendi keyiflerine ,yahut dostları
nın sözlerine uyarak az c;ok de<'tişti· 

rirler. Siz ki akıllı kişisiniz, böyle 
yapmayınız. 

Teşekkür 
Feci ve meş'um kaza neticesinde 

aramudan ebediyen ayrılan kıy -
metli babamız Maraş saylavı Mitat 
Alam'ın gerek cenaze merasımıne 

ve gerekse tetlgrafla bizi taziye et· 
mek suretiyle acılarımızı paylaşan 

sayın dostlarımıza ayri ayrı teşek
küre imkan bulamadığımızdan çok 
içten gelen teşekkürlerimizin gaze -
tenizle iblağını rica ederiz. 

Fred Astatr~ 

Bir artist ile dansör bir artist ara
sında büyük bir fark vardır. Halk, 
iyi bir dansörün ayak hareketlerini 
beş, on dakika lezzetle seyreder. Fa
kat bir filmde, bir dansör.artist, yal
nız dansetmekle kalmaz. Onun dans 
etmediği zamanlar da. vardır. Çünkü 
en sabırlı ve dansı en çok seven \>ir 
seyirci bile, bir buçuk saat mütema
diye~ dans seyredemez. • 

Filmde, dansın da bir mantığı, bir 
sebebi olmalıdır. Bu itibarla, dansör • 
artist, oynayacağı filmdeki danslan 
bizzat tertip etmek mecburiyetinde
dir. 

işte, Fred Astaire böyle yapar, ve 
böyle yaptığı için muvaffak olur, ve 
her yeni bir rol yapacağı zaman, der
hal filmin mevzuunu alarak tetkike 
başlar. Bundan başka Fred Astaire 
dansların musikisini hemen daima 
kendisi tertip ve tesbit eder. Bazan 
bu yüzden filmin başlanmasına geci
kildiği de olur. Zira Fred henüz mu
sikiyi tertip edememiştir. Meseli, 
Fred, son yaptığı "Swing Time" isim
li filmdeki daruıınm musikisini bir 
buçuk ayda yapabilmiştir. · Bundan 
başka, musiki bulunduktan sonra, 
150 saat kadar bir vakit, dansın tec
rübeleri ile geçmiş, ondan sonra fil
me başlanmıştır. 

Bu sene Fred Astaire'in • gayet ta.
bil olarak Ginger Raggers'le oynadı
ğı Top - Hat filmini görebileceğiz. 
Eğer çabuk biterse, Swing Time 
filmini de görebilmemiz ihtimali var. ,.... 

Lehar, Grieı) • 

22 Varıova: Eilenceli neıriyat. 

23.30 Varıova: Küçüle orkestra. 

19.30 Budapeşte: Salon orJı:eıtraaL 

22 Belcrad: Hallı: p.rJı:ıları. 

21.15 MosJı:ova: Ruı halle şarkılan. 

OPERALAR: 
20.30 Prar: Offenbacb'm "Conteı Hoff.ı 

mann" operası. 

OPERETLER: 

21.05 Vlnna: Ratbo opereti. 

SOLOLABı 

21.30: EriJı:a lı!orinl, Xrelsler (pllk~ 

23.20: Viyana: Piyano • pr.la. 

DANS MUstKtstı 

1!1.30: IıtanbuL 

23.50: Bet~ad. 

24.15: Viyana. 

•••••••••••••••••• •••• 
Pek elim bir ziya 

HB.li asayişte Yüksek Erkamhar • 
biye mektebinde hocalığı ve Topçu 
mektebinde müdürlüğü ile orduya 
ve evladı vatana ilim ve irfan nuru; 
zamanı harpte, bilhassa Çanakkale 
muharebatmda topçu müfettişliği ile 
düşmanlara ateşler saçan; vatanın en 
mühim hidematmda fevkalade mesai 
sartetmekle maruf; Erzurum mevkii 
müstahkem kumandanlığında.. ve en 
son Ankarada Mildafaaii Milliye Ve
kileti fen ve san'at müdürlüğünde 
iken tekaüt olan Topçu Generali Ha .. 
san Kıpçak vefat etmiştir. 

Cenazesi Pa,. .... _,,_ .. ,~ ... 6unJ sa.at 
onoeşte üöztepede,Itfaiye sokağında. .. 
ki köşkünden kaldırılarak merkadl 

Bu hafta ••mıııı~ mahsusuna defnedilecektir. 
!RENE DUNNE'un tatlı ve Allah rahmet eylesin. 
Muhrik sesi RICHARD DIX'in 

şöhreti 

Saray Sinemasm1n 
bk programını teşkil eden 

SEYAHATTEN AVDE1' 
Bir buçuk aydan beri A vustury• 

ve Almanyada mesleki tetkikatU 
bulunan diş tabibi Reşad Methi E!°" 
kan seyahatinden avdet etmiştir. 

Bu sırada, (Çolak lbrahim Bey); 
Zile, Yozgat ve Erbaa havalisindeki 
asilerin bakiyelerini temizlemek ve 
o muhitteki isyan ateşini bir daha 
parlamıyacak surette söndürmekle 
iştigal etmekteydi. 

EVLENME 
Emlak sahiplerinden Hamza Beş

li'nin kızı lsmetpaşa Kız Enstitüsü 
öğretmenlerinden Enise ile Kurmay 
YÜzbaşı Sırrı Öktem'in nikahları 10 
Eylôl perşembe günü Beyoğlu evlen
me salonunda, düğünleri de o gece 
Park Otelde yapılmıştır. Yeni evlile
re bahtiyarlık dileriz. 

6 - Hekimliği ancak hekimler bi
lirler. Onlar da uzun yıllar pek ge
ni$ ve derin derslerden ve yine uzun 
yıllar pratik yaptıktan sonra hekim· 
liği öğrenebilirler. Hekim o}mıyan -
larm size sağlığınız için verecekleri 
öğütlere inanmayınız. Hekim olma
dan sizin sarfü~nıza karışanların 

verecekleri öğütlerin zararlı olmak 
ihtimali faydalı olmak ihtimalinden 
pek çok ziyadedir. Hekimlerin hari
cinde, size öğüt veren kimseler, ecza
cı, masajcı. elektrikc;i. kökçü gibi az 
çok fen adamları bile olsalar yine 
sağ!Jirynız ic;in onlara kulak asmavı
nız. Gerçekten fen adamı kendi ih-

Damadı Ihsan Umar 
Kızı Mihriban Umar 

tisasından başka işlere karışmaz ... 
Bazan gazetelerin ilan sayfalarında 
gördüğiinüz, birçok dertlere deva 
ilaçların faydasına inanmak, Şüphe
siz bilirsiniz ki, derin bir saflık olur. 

KAHRAMAN 
HAYDU D 

emsalsiz filminde 
her seansta salonu doldurmak
tadır. Bu filmin mevzuu mües· 
sir, sahneleri hareketli olup 
bilcümle lüks ve mizanseni göz 

kamaştırmaktadır. 

Hafif yemekler - Haşlama köft.I 
sebzeli, ıspanak püresi, erik kompo8" 
t.osu. 

Diğer müfrezeler de, diğer isyan 
sahalarında ayni vazifeyi ifa etmek
telerdi. Etem Bey ise, Yozgat isya-
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- Ne ise, gelemedim... Celil Ma
hirin canı çok sıkkındı. Ben, ne ol
dun? diye soracak oldum. Aman 
efendim, sen misin soran? .. Ilk ön
ce, bana bulaştı. 

Fofo birden kaşlarını çatmıştı: 
- Ben, ağzımı kiraya mı verdim? 

Onu karşılıksız mı bırakacağım? .• 
Ben de onun ağzının payını ver
dim. Bunun üzerine, başladı sizi çe
kiştirmeye ... 

lclilin sesi titriyordu: 
- Neler söyledi? 
- Çoook! .. 
- Peki, neler söyledi, canım? 
Fofo, bir adım geıi.lemişti: 
- Çok rica ederim, Iclal Hannn

.cığım, hiç üzerime varmayın, söyli
yemem; tekrar etmeme, terbiyem 
müsait değildir. 

Iclal, dehşetle Urpermi.§tı ~ 
- Peki, neden! Ben, bu adama ne 

raptım? 
Fof o, dudaklarını bOkUI: 

Mahıuut YESARi 

- Darılmayınız, gücenmeyiniz, 
tcla.J. Hanımcığım, kabahat sizde ... 
Yüz verilmiyecek adamlara yüz ver
diniz. Size acıyorum ama, biraz çe
kiniz, cezanızdır. Bu kadar da ka
pılmak olur mu, canım?.. Sizi, bir 
kenara çekip kaç defa söylememiş 

olsam, ne ise... Sağ olunuz, hiç te 
söz dinlemediniz. O kadar paraya 
yazık değil mi? 

Iclil, onun bu sözlerini dinlemi -
yordu: 

- Celil, sonra ne yaptı? 
- Ne yapacak, homurdandı, ho-

murdandı, oturdu ... O gece, arkadaş· 
lar sizde çok eğlenmişler.- Celil, 
bunları duyunca, kuduruyor; kendi 
kendini yiyordu. Sonradan duydum, 
o gece Kuvart'la. da kavga etmişler. 
Celil, tekrar size gelirdi ama, pek mi 
gözü korkmuş, yoksa körünü mu öl
dürmek istemiyor, her nedense, uğ
ramamış ... iki gün sonra, baletler, 
dekor ressamları, Celili bir sarıe sar-

dılar, sormayın. 

- Neden? 
- Hepsi para istiyor. 
- Para vermemiş mi? 
Fofo, acıya acıya güldü: 
- Celil para verir mi? 
Birden yüzü değişiverdi: 
- Hem suçlu, hem güçlü ... Para 

vermediği, küfrettiği bir tarafa, sen 
kalk, kızlardan birini döv ... E, buna, 
Allah ta razı olmaz, kul da... Ama, 
ne dövüş, görmeyin. Sad.rettin Bey, 
oradaydı; zavallı kızı o, kurtardı. 

- Hangi kız? 
- Fani. Siranuşun arkadaşı ... Bu-

nun üzerine, baletler, hep birden 
kalktılar, tiyatroyu bıraktılar... Bak 
tım, iş tatsız gidiyor. Ne galanın ve
rileceği, ne de oyunların başlıyacağı 
var. sun•uııah turneden, bana mek· 
tup yazıyordu. Bir hafta oluyor, 
geldiler... Mükemmel iş yapmışlar ... 
Ben, gitmediğime çok akılsızlık et
mişivı··· iyi payla beni çağırdılar ... 
Sun'ullahm kansı, çok hasta.. Za -
vallı zayıf kız; bataklık sıtmasına 
hummasna mı, ne tutulmuş.. Ben, 
Sun'ullahm kumpanyasma girdim. 
NMıl fena mı ettim! 

- iyi etmişsin Fofocuğum. 

LOKMAN REKDI 
Ila ve ten: ÇIN PORSELENLE
R! ve renkli Silly Senfoni 

Ve lclal, sesini yavaşlatarak sor· du: 
du: 

- Peki, kumpanya ne oldu? 
- Celil Mahirin firmasını mı so-

ruyorsun? 
- Evet ... 
Fofo, içten yaralı insanların şika

yetiyle, hıncıyla anlatıyordu : 
- Celili dinlerseniz temsillere 'baş

lıyacaklar ... 
Alayla gözleri parlıyor, avurtlarını 

şişirerek kolunu havada savuruyor
du: 

- Dekorlar bitecek.. Baleler ha
zırlanacak ... Gala verilecek, neler ol
mıyacak, neler!. .. 

Birden kaşları çatılıvermişti: 
- Bu kadar senelik artistim, h8.

la bunların yalanlarına alışamadım .. 
İnsanın yüzüne karşı yalan söylU
yorlar ... 

lclil de dayanamadı, acı acı gül
dü: 

- Yale.n da, dolan da artist, on
lar ..• 

- Ne doğru söylüyoorsunuz, İclal 
hanımcığım... Fakat affedersiniz, gü 
cünüze gitmesin, bir şey söyliyece
ğim; bunu biraz ge<1 ... 

Gözlerini manalı manalı kırpıyor-

- Biraz pahalı öğrendiniz ama, te
miz öğrendiniz ... 

- Bu da, bir kar sayılır. 
- Orası öyle ... Celil Mahir, etrafı-

nı kolay kandırmıya alışmış, artık 

karşısındakilere 'bakmıyor, ald.ırı.ş et
miyon herkesi de inandırırım, kan
dırırım sanıyor. Benim, işlerin yüril· 
miyeceğini çoktan aklım kestiği için; 
ne evet! ne de, hayır! diyordum. 

Neme 18..zmı., boşuna yorulacağım?. 
Gala verilecek, temsillere başlana
cak ... 

Güler gibi, hınç! dedi~en sonra 
başını geriye itti: 

- Hiçbir şey olacağı yok ... 
Birden durdu, gözlerini açarak tc-

18.le baktı; başını, onun göğsüne yak 
!aştırdı, sol elinin baş ve işaret par
maklariyla genç kadının paltosunun 
yakasını tuttu; dinle! haber veriyo
rum ! Nah, işte şu duvara yazıyorum 
dediydi, dersin! Boşuna söylemiyo
rum! der gibi sarstı: 

- Pardon! Hiçbir şey olacağı 
yok! dedim. .. Tövbe, yanlış söyledim. 
Neler olacak, neler .. Gala verilecek. .. 

İclalin yakasını bıraktı, elini ağzı
na götürerek bir kahkaha attı: 

Ağır yemekler - Su böreği, kot
let pa.ne, gözleme tatlısı. 

- Hem, ne gala verilecek ... O gü:ıı1 
bir işim olmasa da gidip görsem .... 

Ellerini biribirine vuruyordu: 
- Gidip görmeyi çok isteriJXl· .. 

Çünkü, gala değil, rezalet olacak. Ba
let diye, Galatadaki tulUatçı kahV&' 
lerinden eski şantözleri, kantoculatS 
toplar .. Programa solo, düet, kuvar
tet diye numaralar koyar. Ar~ 
dans artistikler, neler istemezsi01 

neler ... 
tcıa.ı, derin bir şaşkınlık içinde, bil' 

nalmış, dinliyordu: 
- Tabü ben, sizin kadar, si$l~t 

kadar bilemem. Mademki rezalet, di
yorsunuz... Galadan vazgeçsin... ....~ 

Fofo, yüzünü buruşturarak 1''" 

lümsedi: 
- Olur mu? Elden bilet satıld1··' 

Hatta:- gişeden bile! •Ai 

tclfil, Celil Mahirin şikayetıetiP' 
düşünerek duraladı: 

- Gişe de işledi mi! 
Fofo. acıya acıya bakıyordu: ruıı" 
- Biletlerin satıldığını billYO 
İclil, merakla. sordu: . 
- Hepsi mi! UtJ" 
Fofo, dudaklarını bükerek di}Ş 

dü: ' '(Arka!•~ 
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Gündelik gazete 
BapnMıarriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, clürtiat, samimi 
olmak, lrariin pseteai olmaya 

ça1.,ma1rur. 

1 GOnOn meseleleri j 
Hlla din kavgası 

AvrupM& artık dla k&vp11 kal
madı, yerini 8llUf kavsua aldı, dlyo-
rus. 

• Fakat düa aldıjmu Macar paete-
lerbüa bili haUma dba duygulamu 
tahrik ederek Türkler aleyhlııde nea
ri,.t .Japtıklarma tUılt olduk. 

Bundaa birkaç J11 evvel de rını ........... 

guetelerl bu hatayı yapıDlll&rdı, 
w •edeme t.elau' ediyorlar. 11 .. ~ 
eu: Macarlar 250 yıl öaee Buda 16" 
bfr ve kaltthl TürldNdm abn,.ıar. 
Bunun aJmmaeı tenflne de bunda 
mu•vam bir he)'kel dikmişler. 

' 

Seba lıültiiriinlin Y ememlelti eıerlerlnlen blr P/I 6rou 6-

Milteump Macarlara göre B•"Ja. 
ma aluull Tiirklerla AvnıpadM 6ko
ftlutunun bir ba§lanpadır. Ve garp 
lurl8tfyuılık aleminde bir cUnf tbay
nm gibi tee'lt edllmeldlr. 

Ita.lya.Iııiı 

dlkdigi 
göz 

Maear pr.et.elerl btttthı luıılla o 
saa• btlytlk bir heyecan lçlndeftee'lt 
etmeye davet ediyor. · 

Maear gazetelerini ba Tlb:lr cltlt
ıınulılm& 1eVkeden Mbebl anlamıyo. 
l'UL Bls Maearlar\ ırkdafmm lilr mil
let olank IJlkUtlmb lçla aeverlz. 
0aJan kal'fl ayn bir 9et'ıtmlz VU'· 

dır. Bunu her vetOe De bbar1 etmeıı9 

yeı:ıl 

t.ea de sevkalınz. 11acar1staM Pltıe 
Ttlrklerta de onda ayni MWgl De 
llarpJanchklarn blllyorm. Seba 

O halde Maear guet.elednln ba 
lllJ.'U.rk cltlpıanhtr" • tebep! ae f 
Halkı ve btltttn A vrapayı ı ba hMl

teyl ta'lde tahrik eden guet.e dlfOr 
ld: Melıkesinin 
... tarihi hAdlae blse g,&terlr kt, 

blDıllMA Orta A Vl'Upa devlıetlerl an-
anla tam bir teuattt ...... hlUdlm 
lltlrmellt.e4tr. lla ldl§tlk ht9dbn~lk
ler ne mman blrlblrlertncle aynhr· 
lanaow...._.. _...., .... 
n.r ftMN'Jldjr. ~ bDhuaa Avnı-
puun ba I09mr muayyen bir bttyttlr 

esrar dolu 

devletin lltlha ve hınnu uyandır· 
ID&ktlıchr .,, 

Ba fıkra bbe ............... ~ 
IEl.ı11&&&. 

memleketi 
Maearlar Orta Avrupa oevıe1ıten1a1 

l!lovyet Rmya telıllkMlne kartı bir· 
leetbmek ldyorlar. Bm.tlyanblı 
bir bal vuıtuı olarak lndlanmaya 
IÜllJOl'lar. llırl9tlJallhlr bir ta.raf. 
... lılllmbpa, öte taraftaa Boltevlk
Dtm dttpwu«luı. Orta Avrapa mll- v 
......_ dla dUJplaım tahrik et- Bir müddet evvel, Seba 
IDÜ ve oalan Ttlrlden ve Sovyet.lere . . • 
1sarp tahrik etmek Rretiyle bu melıkesının yurdunu 
-.ellerla• vumak latlyorlar. havadan görerek f otoiraf -

ea atşuet ıtnıne ,eydlr hulle&. larla tesbit etmek üzere, tay-
• yare ile bir Fransız heyeti 

~ilrkçe propaganda vasıtası gönderilmiı ve bu kafilenin 
Dibi akf&ID radyoda ıı- dalpla- hareketi, cesur tayyarecile-

11 kanotmrkea kuJaPna bir tttrk~ rin kum fırtınalarına tutula
._ Q&l'Pt.1. rak geriye dönmelerile neti-

Jfenk ettim. Ayar edip CUnledlm. celenmiıti. Simdi Yeme • 
lleıpad merkesl törk~ havadis veri· . ' 
tordu. 8peaker bir TUrk. 8eU8 bir nın kuı w uçmaz . ~ervan geç • 
~ kon111uyor ve atmUn haberle- mez daglarına, uç defa seya
tlal okafordu. ş~e kadar büyük hat etmek suretile, zengin 
Avrupa merkeslerladea fransızca, malumat edinmi§ olan bir 
laamiee, Almuea ltltmeye ......... Alman aliminin tetkiklerini 
~ bu 1e& pek bot ıörUndtt gözden geçireceiiz. 
'e '.l'tlltıoeam de bir propaganda il- S b , f .. 
-... tuM lmDMdmMI mllU pnı- e a nın e aanevı ve meç-
'tramı0 okpdı. bul kültürüne, yeni yeni ı-

• şıklar tutan bu vakıf ane e-
ihtıklrla mücadele tütleri, cesur ve kahraman 

Seyahat edenler hlUrler ki l'mıa- alimin kapalı yemen ülkeai .. 
"-tan cltlnyanm en uem memleket- ne kadar uzayan seyahatle • 
leaıtact. blrkllr. Kambiyo koparabl- rine borduvuz. 
........ , yahut Atmaya gitmek imli&-
~ btllanlar onda lmlarmm elhaz. 
-- hamlar, ......... öyle clö
'-ter. 

Böyle oldup halde IOB plen Ya
.... suetelerlne '8l9 yeni Metak
.... httldbnetlnla • blytlk faaliyetle
~ blıl de lhtllr&rla mtieadeledir. 

~- lfetehM ...,. cdddi ted
.. almq, lhtlkAr yapanları tlddet-

eenı....1ınwya b.rar Yeftlllttlr. 
ıııı.\ı~tla&Ja alapet.le bWe hayat Od 
~-pahaluhr· ................ 
-~ __..tmM antl)'le hayatı 

~-· .... efmlttlr.Jl'a-
" baalana ..... llaJU U.rhMle-
• e..ırt pilı • olmqtar. 8ı.4e MM-

~ l9dlkal bir lhtlklr ........... 
.,_ ftl'dlr. 

Fazlaca cenubu prblde olan 
budnkü Yımen ile Aair, 

Arablatan yarmı adıamna tabiat 
ve ikliın hakımmdan en müalt 
parçumı te,kil edmier. Bu ytla
dendir ki bu luama daha Romalı
lar, "Talihli Ara.bWtan,, m&numa 
olarak "Arabi& l'elix,, admı ver
miflerdi. .İfte, Sebahıann vatanı 
buruıydı. Melikenin diyan da bu
ruı ola prektU •• 

Burada, derin vldller1n kenann
dan yUkaelen muauam d&tlar, 
400 metreden fula lbtlf'mlarla 
röklere kafa tutar. Bu irtJtalar, 
yazın muntua.m bir ylfmur mev
almialn vücuda celm..tn• ~ a. 

IE 
carak, dünyanın en gtlzel kahveat. 
nl yetiftlrlrler. Buranın halkı fev
kalade çalıfkanchr. 2000 metre dı· 
rtnlljindekl vadilere doğru uuyan 
yamaçlarda Traçalar kurulmak au
reWe tarlalar meydana getirtıW,. 
tlr .• Her dafın tepe1inde, ,atolar, 
.nöbetçi kuleleri görün Ur. Köyleri· 
nl, reialerinln oturduğu yerleri de 
buralara kurmuflardır. Aç komfu
lan tarafından ıık ıık bukmlara 
maruz bulunduuklarmdan ve köy
lerini yaymaklçln de ellerindeki a
rui mUeaıt olmadığından, Yemen· 
lller, evlerini on, on dört kat olarak 
yapar, içine yerle9lrler. Taraçalı 
tarlalarla ıUılU yamaçlann tepe
sinde diş gibi sivrilen bu evlerle, 
volkanik arazinin cuip renklefi. 
insanda bir maql diyvı hissini ya
ratır. 

Ç lSUer ortumdakl bu, Tara
çalı phlrlertn aakinlerl ça

lıfkan ve yerletmlt in1&nlardır. 
Ancak kolllful&rmm l&lrnılarmı 
karphyacak kadar da aert ve cen· 
glverdlrler. Bundan bqka f&y&DJ 
haynt derecede hUrrlyeti 11verler. 
Hio bir kavmin boyundurufu aıu. 
na slrmemlt olan Yemenin tarihin
de el&Nt IÖdyle Uade edilebilecek 
tek b1r Wlle 79ktur. 

Acaba Yem• bu llfatlarmı, S. 
ba'dan mı alıyor T Bebalılar kimdi T 

Bu IOl'l'UDun cevabım vermeden 
önce, kabul etmell)'ll ld Sebanm 
efsanevi servet ve medeniyetini bu 
memleketin menaib temin edeme -
miftir. Hattl burası, bize kadar in· 
tlkal eden emerlerl de hepinıim hay
retten hayrete drUkllyen Seba 
medeniyet ve ihtlfammı besllyecek 
kadar mt1mbft ve mahsuldar da de 
fildir. 

Yemenin payitahtı San' atlalrl 6üyülr cami 

Seba, Nil vadisindeki hıaanlar 
yahut yUksek medeniyetleri kendi 
kaynaklanndan çık&rtllllf olan Me· 
zopotamyalılar gibi coğrafi vaztye
tı hereeye milaait bir yer defildi 
Seb&.lılar kUltUrlerlnl yaratmak 
içln muhtaç olduktan materyali 
dıfardan ıetıren, tüccarlardı. Tari
hin en eski devirlerini bile ıöz ö· 
nüne getirirsek ıörUrUz ki, iktisa
di bakımdan kUltUrU yUksek olan 
halk kütlelerine doğru en uzaktaki 
akvam dahi k<>1ıtıuş, bunlar dojnı 
dan doğruya teması temin edeme-
mişleree bile, vasıtalara bat vura
rak medeni hölrelerlı t.emaaa ~eç
mlflerdir. 

Bu ticarete vurta olan halk 
l8e Mım mahkdkltm4an 

da anlatıldığı veçhile bizim zaman 
heaabnnııdan 9000 1ene evvel A
den körfezi etratmda oturan ve 
Sami bir kavim olan .PUntlulardı. 
Fakat bu,Une kadar kendilerinden 
biH intikal etmlt tek bir tarlht ri
vayet, tek bir tartht efl&llelerl dahl 
yoktur. Bu akvam uman h .. bıı. 
mmdan 1000 aene evvel iç Arabta
tanın tinıalinden inen laml akftlll 
tarafından itaate almmıt vı ticaı
Ntlerl dahi onlara ppılftlr. Bun
lar Seba devletini kurarak blltUn 
dUnya tehirlerlle tem&M pçmlf ve 
ticaretlerlnl alablldlllne ıenltlet • 
mitler bu 1&yede ellerine seçen ..... 
vetl memleketlerinin kWt11rUne 
harcıyarak taheaerler yaratm!fl~ 
dı. 

Roma devleti Seba'nm elinden 
bu tlcuett kurtarmak için · naflle 
ufratıyordu 

Bu lktmadt bUnyede bir yank 
açmak ancak, htrlatlyanhfı kabul 
etmlt oluı Habeflller vuıtulle •-

N 
ki Roma lmparatorlanndan BU· 
yUk Konstantin zamanında mUm· 
kUn olmut ve ancak altıncı asırda 
lran devleti bu ticarete el koymaya 
muvaffak olabüuıJftir. 

D ıtnya lktısadiyatma blkim 
olmak bakımmdan glrlfll· 

miş olan mücadelelerde Seba kül· 
tUrU de föçUp ıttmiştlr. UçUacü a
sırdan beri yaşayan Hallenizmin 
memleket içine girmeaine k&l'fl mü 
cadele edilmekte ohlufundan, her
kee bununla meJruI oluyor,yrkılan 
medeniyeti tamir ederek ayakta 
tutabilecek lnAn w maJıeme bu
lunamıyordu. Slraylar ve mabetler 
~ökUyor ve b1r daha yapılanuyor
lardı .• BUyllk l&ll'itlerin Mert olan 
ıulama teaiaatı harap oluyor. Bu
nun harap olutu ve tamirine lmk&n 
bulunamayrtı memleket lktıudiya. 
tını btllbUtUn hırpalıyordu. 

Böylece Marib barajı, yani Seba 
payıtahtmm etrafmd&Jd Martbt 
sulayan baraj ıöçUp fidiyor cenn.ı 
gibi Yetil ve güzel vahalar yeniden 
çöl . oluyordu. 

Bir samanlar Aıyanm hutneı .. 
rini yüklemif olan kervanların va
hadan vahaya geçerek yol aldık!~ 
n Yemen yt.ylumm prk kenarla
n, muhteeem tehirler yeni ba.,tan 
bedevilerin gölü oımu, ve buralar
daki medeniyet kum clai1an tara
fmdaıı örtWmU,tUr. 

H ıwetın ortaya çıkmumdan 
eonra buralarmm mtlalil

manlar içhı mukaddes makamat 
sayılmuı yUzllnden klfirlerin 1e

yahatl azim bir mesele oldufu için 
Arablatan bugUn, dllnyanm en u 
etlt edDeblJmt9 mfJCJnıl bir .,.,.. 

• 

l r arlh konuımalarıf 
JVlilli reaim a•ıerıai 

Oegea IÖll Ahıpeıt Blnia YaJmy, 
bir nllm ............ 70klak ....... 
,......a. Bugtla ..... bir miW ...... 
galerim.lzbı yokluğunu Türk ta.rlbl 
nelkahn ve kaJ'uk)an beknnm4u 
p.termeye ç.Nqaoapa. 

Bir vakaaUvls zabrtlarmm yahut 
umumi bir taribJ.a aatırlan anamdan 
IÜJllük YBf&1lllllllZI, klyaf et.lerlmlzi, 
zevklerimizi ve umum manzara ve 
dekorwıu t.bit etmek lmki.nsıubr. 

Devrin an'ane ve bıamflannı, sevgi 
ve sevlderbd kıyafet ve tuvaletleri
ni t.ereıuıüm eden ıllrler, hatıralar ve 
1eyalıatnamelerln; ve nihayet halkm 
anonim bir hatıra defteri olan gaze
telerill yanmda Olllllyet tarihbıln en 
MDP kayaaldanndan biri de IWim
clir. 

Fakat nekadar yuıktır ki mllU 
tarihimizi te\'8lk ve tezyin edeaek 
mllU bir !'Nim galerisinden mahru
muz: Ge9IDlt uırlarda btuıbula 
celmll ecnebi aanat.lirlama kaleaa 
ve luplanndan oılmut eeerier eli. 
mhlde JePne vMikalar olank dola. 
ııyor. 

Onun içindir ki, İstanbul beleıilye. 
s1D1ıı Gizel Sanatlar Akademlalnde 
açauya muvaffak olduiu Türk Re
sim Tal'lhl aloau, m1Di bir rfJlim P
lertal lçba ~ clelerll bir temel taşı 
olur. Burada Ud küçük not tilerlnde 
durmak latlyorum: 

1 - tl'nivenit.e ldltöphanfJlbade 
bdncl Abdölbunlt devrine ah bir fo. 
tolnf albtlmleri koDekalyonu vardır. 
Bu albümlerden bir tanMi de ı.tu. 
bulda Sanayilneftle mektebbade d
mıt bir resim aerglslne aittir. Yabam 
•ekadar yuıktır ki, bu klifeler tethlr 
edDen tablblann ayn ayn kopyaları 
defU, duvarlarm fototrafıdır. llr 
klftede on bet, ylnnl tablonun mln • 
yatttr akisleri ıörWilyor. Ba aldaler. 
dea de birçok aanat.klrlarm abldeler1m-. memleket .............,. 
ıtlnlük hayatmıqa alt birçok kıymet
U veelkıl•r brraktrinu ubyonız. 
Bu tablolann, reslmlerbı urllan ba
ıttn nerededir! BllıdfınJ. Fabt her 
halde b~funun yeri bir mllJi resim 
ıalerlsl olmalıydı ı 

2 - Cihan harbi içinde lstanbal· 
da bir Tilrk re11amla.n ..ıonu ~•
~ Ba Nloacla TUrk tıııaıan ya
f&YlflJDm, memleket ..........ıa.n. 

ve harp sahnelerini tethlr etmlttL 
Bugün almanca tertip edllmlt ktiçtlk 
risalede olllaroı sönük birer kopyUl
nı ıörttyoruz. Bu tablolann uıllan 

nerededir! bilmem. Fakat her halde 
blrçofunun yeri bir mllli resim pa. 
risl olmalıydı. 

DUtUntltilD. daypnun, 1*f11111t 
.Ue ve cemiyetin bat döndü.ren bir 
lnk•IAbm parnıakJan arumda bir ha
mur gibi yoiruJorken, ber kmmum 
tembit etmek nekadar rıor bir ittir! 
Gelecek nesle en sengin tarih kayna. 
fi hiç şttpheeb ki bugtta mahrum bo
lundulum111 bir reıdm plerlal ollcak 
tır. 

Reşat Ekrem KOÇU 

ıu olarak yatmaktadır. Burada, 
cofrafl ve ktllttlrel bir ketif yap
mak niyetinde olan her ilim iqba 
iki .. Y mevzuu bahistir: 

- Hayatım ve llhhatini ortaya 
koymak! .• 

Yemen yaylumm ıarkmdald S. 
ba medeniyetinln harabelerine ıtm 
diye kadar bllytlk emek ve mu,. 
ldlllerle ancak Uç lllın fidebtlmit
tlr. Blrinclll l'ranm Anıaud'tur, 
Arap elblMU ıtytnerek bndiaine 
Arap lt1ltl verwek ıttmiftlr. <>te
kiler dı l'ranm Halby ili A lmıı 
Gluer'dlr. 

Bunlar da yerli Yemenli YahucU 
llfatlle ıttmlflerdlr. Arnaud, Gla
HI' ancak Seba mellkMlntn muh· 
tef9ID payitahtı olan llarlbe D• 
dar fidıbllmltlerdir. ''Cof., la Nec· 
rana kadar rtdebllmek aaadett yal 
mı Hal6ry'ye nuip olmuttur. Fa
kat bu llimlerin UçU de hüviyetle. 
riniıı anlaşılacağından ve öldürU· 
leceklerinden korkarak hemen h .. 
men aathl olarak etratı ıaztten p. 
girmekten bafka bit .. Y y&p&mae 

IDJl1ardır. 

D oatum Hermann "· Wfa. 
mamı'la birlilrüı 1927 de 

ilk defa olarak Yemene llrdilim 
uman büyük harpten IOlll'a mu.. · 
takil bir hal a1nut olan İmam Y ah 
yanın memleketin •ki kWtUrll iJe 
yalandan allbdar oldufunu he
nU. biliyordum. Blsl görünce Al· 

(Arblı 8 lncl sayfada); 

• 
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Asker goruşu : 

iki milyonluk Alman ordusu 
harbe nasd haz1rlanıyor 

Yakında 16 yaşındaki gençler de askere alınınca 
bu yekun iki buçuk milyona çıkacak 

~lmanyamn mtltemadiyen BiWı -
1anmuı mwleel bUtttn Av:upayı de
tin derin dilftlııdüren, devletler ara
IDıda bUyUk lliWl y&rlflDa yol açan 
eıı btlytlk memeledir. Almanya, yarm 
-- girecekmif gibi ?ıazırlanmakta 
•e dakika kaçırmad•n hazırlıklarmı 
tamamJamağa bakmaktadır. 

Almanya llOD günlerde askerlik 
laiametmı ild millliDe çıkarma.ğa ka -
-.Z. vermlf, bu •uretle Alman orduau, 
bem kemiyet, hem keyfiyet balmnm-
4an, U&Jl\l derecede bllyUmtlf ve kuv 
•etıenınJftlr. Bu ordu ytlzbinlerden 
değil, llÜl)'Onlardan müteşekkildir. 
l'tugoıı Almanya ild mllyonl .ık bir or 
duya maliktir. 

Bu ordunun nud tefekkill ettiğini 
ilah edelim: Bu ordunun 350,000 .. 
kerı Relchvehr diye tamhr. Ve klmi
len muallem ve tecrilbeli ukerlerden 
JbOtaseıkktlclr. Buıtbtk\l Alman ordu 

un Jdlçilk sabit kadrosunu da 
DnnlJaP tefkll edeceklerdir. Bundan 

1914ı • 1915 •nelerinde doğ -
o1ul 1,100,000 pat vardır. Bun 

larlD hepd de talim g6teeek ve hepsi 
il aabr'..aı ! "A SaJıdııjmas qu 

Şeker istihlikimiz 
artarsa 4 yeni 

fabrika kurulacak 

7 
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Sivas-Erzurum 
· yolunda inşaat 

Çetinkayada hararetli 
bir çalııma var 

Erzurum, (Tan} - Sivas - Erzu
rum demiryolu Uzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir. Açılması yakla
f&Jl 112 inci kilometre ,Malatya - Si
vaıı - Erzurum hattının birleştiği 

noktadır. Çetinkayada hararetli in
,aat faaliyeti göze çarpmaktadır. Bü
yük yol etrafında, birçok binalar 
yükseliyor. Yakında hattın mera -
simle açılış hazırlıklar;ına başlana -
ca.ktır • • 

Sıtmaya karşı •• 
Yalovada yapılan müca
dele iyi neticeler veriyor 

Yalova, (Tan} - Kazamızda yedi 
11enedenberi artma mUcadele faaliyeti 
vardır. Bilhaua bu 1ava,, 932\,-den 
sonra arttınlmıft,ır. BugUn, kaza da
hilinde 11ivriıinek yok denecek kadar 
azalmı9tır. Sıtma mücadele te9kilitı 
1 doktorla 4 11ıtma memurundan mü
te9ek\dldir. Bir ııtma muayene evi 
vardır. Burada hergUn yüzlerce art -
malı tedavi edilmektedir. Sıtma mü
cadeleel Uzerlnde çahfıldığı gibi, sür
fe mUcadele11ine de aynca ehemmiyet 
verilmı,ur. 

Azılı katiller 

Altı kişiyi öldüren iki 
suçlu ölüm cezasına 

mahkum oldular · 
Sına, (Tan) - Altı kitiyi öJdür

mekten 1Uçlu Torik, Hampar ve 0-
haneein ağır ceza ma.fıkemeaindeki 

• d~rutmalan bitmlı ve Hampar ile 
Ohanea hakkında ölUm cezası verile
rek evrak temyiı mahkemesine gön
derilmiftir. 

• Sıva.a, (Tan)' - Yıldızelinin Ke
\'it köyünden 60 yaıındaki lbrahi -
mln önUne çıkarak &ltmdaki atı alıp 
kaçan Rept, altı 11e.ne ağır hapis ce
zuma çarpılmııtır. 

lneıölde' Halkevi binaıı 
Inegöl, (Tan) - Harap olduğu 

tçln tamirine lüzum götterilen hü -
kdmet konağı botaltılmı,tır. Daire -
ler, kuabanm muhtelif yerlerinde 
bulunan kiralık evlere na.kledilmif -
tir. Bu dairelerin yıllık icar ~delle
ri 1300 lirayı geçmektedir. Buglin
kU vaziyete röre, daireler daha bir 
müddet böyle hUkftmet konağından 
uza.kta kalacaklardı. ÇUnkU, kona -
ğm yenilettirilmeei yolunda atılan a 
drm, •dece binayı bopltmak ol
muıtur • 

Kua.nm Parti idare heyeti, yeni 
bir Halkevi blnuı yaptırmaya ka • 
rar vermiıtir. Yapı malzeme11i hazır
dır. Genel 11eknıterliğe rönderilen 
pllnm tudild bekleniyor. 

lzmirin kurtuluş günü •• 
Ortalıkta müthiş bir kaynaşma var. Herkes, 
İzmir sanki yeniden alınıyormuş kadar sabırsız .. 

Büyük geçit resmitıi seyretmek 
ihtiyar bir kadm sevitıç 

için toplanan halk 
gö:: ya§ları döküyor 

arasında 

İtalyanın göz 
dikdiği 

yeni memleket 

Tayyare piyangosunun 
keşidesi tamamlandı 

(Başı beşincide) 

man heyeti vasıtasile payitahtın Kazanan num~raları sıraya 
35 kilometre timalindeki Hugga 

köyU civa.rmda bulunan bir hara- konmuş olarak yazıyoruz 
bede hafriyat yaptırmağa karar 
verdi. Çok mutaassıp olan halkın, Tayyare Piyangosunun betincl ke- 20406 20468 20738 20830 20840 
hazine arayan Avrupalılara taar- fidesine dUn de devam edilmittir. 21060 21069 21146 21250 21295 
ruz edeceğinden korktuğu için t- 35 bin liralık bilyllk ikramiye An- 21587 21698 21735 21798 21803 
marn Yahya kumandanlarından karada, Hacı doğan mahallesinde 21856 21898 21956 22339 22389 
Şerif "Abdullah,, kumandasında kunduracı Mehmede, Burdurda, za- 22425 22591 22795 22803 23215 
refakatimize yüz asker verdi. bıt katibi Tahsin Aksoya, lstanbulda 23290 23328 23560 23574 23638 

Oldukça müşkül şerait ve ahval yeni köyde, Keresteci Zühtü soka· 24598 24659 24699 25156 25218 
altında iptidai vasıtalarla yapılan ğında, Bayan Fatma ve Despinaya 25234 25403 25546 25646 25660 
bu hafriyat netice8inde ortaya, dUşmü9tUr. Fatma ve Despina, dün 25764 25875 25879 26019 26022 
Güneş ilahı Daht Bahdan'm ma- bayilerine giderek otuz ~ bin lira- 26109 26330 26415 26460 26582 
bedini çıkartabildik. 193l ve 1934 mn onda biri olan 3500 lirayı alıp a- 26629 26643 26703 26705 26887 
seyahatlerimde ise bir çok hara- ralarmda paylqmışlardır. 27159 27204: 27206 27904 28309 

12 bin lira, Kırşehir, ortaokul mu- 28351 28401 28417 28457 28501 
beler bularak kitabelerin kopye- siki öğretmeni Zekiye, Tekirdağında 28534 28803 28998 29013 29255 
sini aldık ve bir kısım malzeme hususi muhasebe katibi Mustafaya 29394 29411 29471 29650 29690 
topladık. Fakat Seba Ulkesinin ve terzi Neıetle Sabrinin aldıkları 29713' 29742 29916 
santralı olan Cof ile Necran civa- müşterek bilete isabet etmiştir. 
rındaki asayişe güvenemediği için Ayni numaralı bilet, Abaray pos
lmam Yahya oralara seyahat et- tanesinde Bayan Nebahetle dört ar
memize izin vermedi. Bunu müte- kadqına (1200) lira kazandırmış
akıp 1934 te Fransız tayyarecileri tır. 

buranın havadan fotoğraflannı al- Unkapannda, Eekizaman eokağın-
mıya giderlerken geriye dönmeye da 33 numarada Ali de 12 bin lira 
mecbur kaldılar. kazananlar a.ruındadır. 

Bir zamanlar Seba melikesinin 10 bin lirayı Akhisarda Sakarya 

30 lira kazanan No. lor 
747 1203 1304: 14()5 

1670 1755 1891 214' 
2202 2251 2530 2~ 
3066 3108 3273 34~ 
3583 3611 3817 3941 
4187 4582 4666 4805 
5041 5213 5473 5.581 
5783 6027 6056 6308 
6498 6540 6723 6S38 
7052 7241 7309 7393 
7614 7831 8032 8182 

Izmir. 9 (Sureti mahsusada lzmire 
giden arkadaşımızdan) - 8 Eylul... 
Akşam saat 21... Bucadan kalkan ve 
içi tıklım tıklım dolu olan otobüs çok 
bozuk bir yolda hepimizi bir tarafa 
silkip atmak isteyen bir hırçınlıkla 
kendini taştan taşa çarpıyor. Elimin 
var kuvvetile otorduğum kanapenin 
kenarına yapıştığım halde ikide bir 
sıçrayıp kafamı otobUsiln tavanına 

çarpıyorum. 

hükümran olduğu bu çöllerin Us- inhisarlar memuru Ahmet EyUp ktzı 
tünde tarihi örten kalın bir esrar Feriha, OskUdarda Atlama ta9mda 
perdesi vardır. Tarihi kadim bakı- 54 numarada bakkal Rifat, Beyoğlu 
mından bu perdenin kaldınlmuı Yeni~hirde, Bakkal Vasil ve Pavlo 

' bütün dünyayı ali.kadar eder. kazanmıflardır. 

367 
1465 
21~ 

2624: 
3540 
3965 
4829 
5763 
6342 
6940 
7468 
8527 
8894 
9187 

8550 
8930 

8648 8739 8782 
8954 8983 9(XS1 

Buca - iz.mir yolunda 
Bir durak yerindeyiz. Bulunduğu -

muz yer kapkaranlık ... Yalnız otobU
siln iki ışıklı gözU, yolun delik bağrı
na saplanmış. Ne oldu acaba? Şoför 
neden otobüsten atladı? Yolcular 
birbirimize bakıyor ve soruyoruz: 

"-Ne var?.,, 
"-Neden durduk?,, 
"- Burası neresi ,, 
Bu eanada ,oför kapıdan içeri ba -

finl llOkuyor: 
"-·Bir llatik patladı . ., diyor. 
Otobilsten indik. Tozlu ve bozuk 

kaldırımlı bir yoldan ilerliyoruz. lz
mir fuarının ve bUtUn evlerinin ışık- Herku, 3evinç ve ne§e' içerisinde 
lan bir ateşböceği ordusu gibi karJı-

zd morundan en açık yeşiline kadar ren-mı a ..• 
Çok yUrUmeden Kemer istasyonu - girenk elbise giyen kuaba kızları, 

na geldik. Istasyon karşısındaki kah - hır sUrU köy delikanlısı, birçok şık 
ve, hıncahınç dolu. Davul, zurna se!'I- giyinmiş genç kız ve kadınlar arasın
leri içinde oynayanlar var. Bir ara- dayım. 

baya yakla,tık: Bir nine ile ba,bafa 
"-Nereye?,, 

Kaldırımın bir kenarında adeta ba-
"- Bizi ilk otomobile kadar götü- yılmış gibi oturan seksenlik bir ka.dı

rünUz.,, 
Sokak mUthif kalabalık. Halk ne,'e 

içinde. 
Şehir, daha bu geceden Kurtuluş 

9enlikleri yapıyor, diyorum. 
Yorucu bir yolculuktan sonra lz

mire varını, bulunuyoruz. 

Bayram ~ece.i 
Fuar çok kalabalık. Ankara Palas

ta bir tek oda kalmamı,. Koridorlar 
ağız ağıza dolu. Otel mUsteclri diyor 
ki: 

"-Bu gece böyledir. Civardan ge
len halk, bu geceyi burada geçirmek 
için birbirlerile yan, ediyorlar.11 

KöylUnUn gittiği otelleri görseniz 

na soruyorum: 
"- E, nine ... Nasılsın. Kaldınma 

pek halsiz oturmuşsun. Yorgunsun 
galiba 7,, 

"-Yorgunum evladım. Ama ne 
yaparsın Böyle günde yorgunluk din
ienir mi?,, 

ihtiyar kadın anlatıyor: 

Diyarıbekirde ıpor hareketleri 
Diyarbekir, (Tan) - Vilayet mer 

kezinde bilyük bir gençlik ve spor 
hareketi görülmektedir. Bu hareket, 
bilhassa Halkevinin sporcuları ve 
klüpleri himayesi altına almasından 
sonra başlamıştır. Evin spor şubesi 

de çok canlıdır. Futbol, tenis, voley
bol, hokey ve cirit ehemmiyet kaza
nan aporlanlan olmu§tur. Halkevi 

bahçesi arkasında güzel bir fut~l 
sahası ve tenis kortu yapılmıştır. 

12 EYLVL CUMARTESİ 

Paralar 

A lıı 

Sterlin 634,-
1 Dolar 124,-
20 Çek kuronu 84,-
20 Belçik• fr. 80.-
20 Drahmi 21.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Franıız fr. 162,-
Liret 165,-
laviçre fr. 816,-
Florin 12.-
Avuıturn tilin 22,50,-
Mark 28,-
Zloti 21,-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yen 32,-
fsveç kıırona 31,-
Altın 951,-
Banlınot 243,-

Ç e Jı le r 
Londra üzerine 
Pariiı üzerine 
Nev7ork 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 

la t ı ı -634,-
126,-
88,-
83,-
23.-
15,-
52,-

162,-
170,-
120,-
84,-
24,-
30,-
23,-
24,-
25,-
34,-
33,-

952,-
244,-

' 
637,25 

12,05,50 
0,79.22,50 

10,09,20 
4 70 

2,43,75 
53,81,25 

35 bin lirayı kazanan biletin bir 
parçuı, Arkadq matbaumda ça
Iıtan Turgut isimli bir genç tarafın-

10074 
10858 

dan dört keşidede takip edildiği hal- 11812 
de beşinci keşidede reddedilmittir. 12245 
Başkasının eline geçen bu bilete 35 12862 
bin lira isabet ettiğini öğrenen Tur- 13477 
gut, şimdi son derecede müteessir- 14037 

dl~ 14918 
DUn çekilen numaralan sıraya 15491 

konmut halde qağıda bulacaluımız: 16464 

15000 lira kazanan No. 
12464 

3000 lira lıazanan No. 
1202 

1000 lira kazanan No. lar 
6422 
11430 
16846 

16996 
17538 
18893 
19405 
20004 
20397 
21301 
21658 
22243 
23003 

SOO li;a lraanan N o. lar 23642 
611 680 1332 1948 2703 24255 

2987 3794 3895 4253 4918 24611 
5040 5220 5888 6014 6784 25206 
9808 10155 10489 10506 11020 25981 

11419 11979 12876 13952 14290 26642 
14484 15601 16482 16541 17521 27203 
17528 17784: 19424: 19434 20179 28107 
20191 21304 22398 23031 23057 28426 
24130 25346 26200 2624 7 26583 28860 
28101 28378 28518 28842 29547 29552 
29662 

9613 9726 9924 9990 
10081 10132 10169 10319 
108:'59 11196 11508 11890 
11823 11861 11876 1189' 
1~351 12510 12584: 12105 
12894 13035 13121 1318' 
13788 13835 13962 14035 
14118 14322 14807 14821 
15098 15170 152M lMffd 
15724 15832 15927 16161 
16506 16614 16959 16991 
17019 17157 17302 173 .. 
17666 18325 18486 187rs8 
18946 19091 19268 1936' 
19471 19616 19677 19891 
20018 20182 20208 2036I 
20580 20618 21022 2112' 
21352 21441 21512 21~ıf 
21762 21921 21944° 22030 
22347 22408 22617 22924 
23145 23159 23509 23541 
23654 23768 24034 u121 
24269 24314 24485 245,'Jt 
24677 24681 24913 24939 
25378 25468 25468 2M1't 
26051 24252 26384 26393 
26886 26916 27003 21160 
27483 27514 27562 28000 
28124 28129 28374 2M26 
28454 28476 28545 28718 
28975 29334 29457 29150i 
29637 29691 29758 29161 

MOKAFAT 
150 lira kazanan No· laT 20 bin liralık mükafat en eon çeld• 

6917 8367 12218 13162 14581 len şu 40 numara arasında beşer yi1' 
15233 19876 20072 20312 20439 lira olarak taksim edilmiştir. 
21240 21771 21807 22267 23088 

19434 3794 28842 l2876 14jBj 
29662 16482 29547 1948 ııo20 

23282 23409 23~3 25599 28531 23057 5888 2703 4918 5040 
28647 17784 26200 28518 26583 ıa:JJ 

100 lira kazanan No. lar 
299 1283 1469 1773 1793 

2183 2521 2855 3173 3635 
4340 4579 5216 5516 6686 

6384 20179 10506 25346 98()8 
2987 10155 6014 4253 15601 

28101 18424 11419 23031 2()430 
11919 1151s 15541 3895 e1ı 

7157 8488 10591 10898 12762 __________ .,.., 

Külleme hutahtı mücadeleıi hayret edeniniz. Alt kattaki tqlık-
Sivu, (Tuı) _ Koyulhiaar kua- lara kadar yatak yapılmış, bahçelerde 

emda 10n rtınlerde ağaçlarda kUlle- uyuyan çoluk çocuk, hep görülecek 

"- Bugün, 9ehrimin en büyük 
bayramıdır. Çünkü, o muzafferiyet -
ten sonra memleketimizde bir daha 
silah patlamadı. Bu, yalnız lzmirin 
Kurtuluşu değil, bu bütün memleke
tin ate9ten 'kurtulduğu gündür. O 
gündenberi kulübemizde rahat rahat 
oturduk. Oğullarımızın yasını tut -
madık. Elbette ki, 9 EylfılU çok seve-

Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 

1,17,03 
\ll,20,25 14148 14992 15621 16550 11312 lzmirde şehit Müncibey 

17761 19235 19383 20201 24070 mektebini bitirenler 
24203 24518 25632 26285 26969 

me hutaııtı görillmU9tUr. Ziraat eli- halde ..• 
rektörlUğU, hutalığm mahiyetini tet
kik ettirmif ve ıirayetini önleyici 
tedbirler almak üzere mücadele aç
Dllftlr. 

Sivuta naf ia itleri 
t 8rvu, (Tan) - Bu eene baıan -
lan nafia itleri aruında çok kıy • 
metli ola.nlan vardır. lki ay içinde 
Zarada 10, Yıldısellnde u menfez 
ve bir büyük köprü yapılmııtır. Su
,ehrlndeki büyUk köprü ve menfez
ler inf&atı devam etmektedir. 

Diyarıbekirde kawn •• karpuz 
bolluğu 

Diyarbekir, (Tan) - Diyarbekir
We bu sene kavun ve karpuz mahsu
lü çok bereketlidir. Nefaset itibarile 
emNline U11tiln cinalerin fiyatların
da da büyUk bir ucuzluk vardır. lh
racat ehemmiyetle devam etmekte • 
dir. Memleketin her tarafında bili
nen methur Diyarbekir karpuzlan • 
nın aruında beheri .O kilodan fula 
gelenleri vardır. 

9 Eylultle /:zmir 
9 EylCll ... Izmirln en büyük gUnü ... 

lstili. ordularının ve Emperyalist bir 
holun kmldığı o büyük gün .. 

Sabah saat sekiz buçukta balkon
dan meydanı dolduran kalabalığa ba
kıyorum. Bu kalabalık içinde güzel 
köylü kızlan, nineler, çocuklar, lzmir 
i'çileri o kadar çok var ki. .. 

Müthif bir kaynaşma görülüyor. 
Herkes, Izmir sanki yeniden almıyor
mu, kadar sabırsız. Genç bir subayın 
k19laya ve hükumet konağına bayrak 
çekmeei bekleniyor. Ellerinde yiye
cek şeylerile kaldırnnların üstünde 
bağdat kurup oturanların arasında 

yemişçiler, sucular durmadan gezi -
yorlar. Bilhassa, köylü kalabalığı, 

köylünUn memleket bayramlanna 
ka~ı gösterdiği ali.kanın en büyük 
bir if&retidir. Halk arasına karışmak 
için, hlkim manzarasına rağmen, An
kara Palasın terasasını bırakıyorum. 

Köylüler araıınJa 
En 11Ualü baf örtüaünü takmış köy 

kıllan, yerli krep dö,enlerln en acı 

rim.,, 

8u&tDERvtş 

lzmirdeki Ankaralı gençler 
lzmir, (Hususi. Muhabirimizden) 

-lzmirde bulunan Ankaralı gençler, 
Izmirli kardeşlerile birlikte Kurtulu, 
bayramı münasebetile Kal'fıyakaya 

giderek Atatürkün anasının mezan
nı ziyaret etmiştir. Bandonun çaldığı 
istiklal marşından sonra nutuklar 
söylenmiş, bir dakika sUkiıt edilmif 
ve mezara çelenkler konulmu9tur. 

Iaveç kuronu 
bpanya pe.zeta 

la Banbıı Mil 
• • N 
• • Hamiline 

Anadolu % 60 
" % 100 

Şirketi Ha1fi7e 
Tramvar 
Bomontı Nektar 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankan 
Oımanh Bankaaı 
Sark Merkes Eczaneıi 

Bilecikte pehlivan güretleri l • ı i 1ı r a z le r 
Bilecik, (Tan) - Tayyare Cemi- Türk Borca ı 

yeti menfaatine yapılan gürq mUaa- ,. • II 
bakaları• çok heyecanlı geçmi§tir. GU ,, " III 

Erıani A. B. C. 
reşlere Ad8.lı Cemal ve Edirneli Ço- letikruı Dahlll 
ban Mahmut pehlivanlar da gelmif - Sin• - Eraurmn t ' 
tir. Küçük ortayı Gökpmarlı Selim, • n 
büyük ortayı Bursalı Hüseyin kazan- M ı • ı r I a la v l 11 • r l 
m~ır. 1886 I 

Mahmut pehlivanla Türkiye ba,. 1903 il 
pehlivan ikincisi araaında yapılan gtı. 1911 III 
reşte, her iki pehlivan da biribirlerinl Ta lı v 11 a t 

101,50.-
95,-

bir hayli yormu9lardır. Bir aaatlik Rıhtım 
mücadeleden 11onra Mahmut, hasmmı Aıladol• I ve n 

ın 
kündeye getirerek venmistir. Mümutil 

4,lll,50 
1,97,49 
3,04,50 
7,21,86 

as,-
10.-
ıo-
25,-
41,50 
16,-
17,-
9,30 

ı2,!'IO 
12,IO 
ıı.-
:Z7,50 
3.50 

2U7 
22,15 
22,25 
97,25 
96.75 
Ç9.25 
99.25 

102,50,-
96,-

10.25 
45.-
46,50 
41,-

28402 

50 lira lıazanan No. lor 
21 141 176 388 
~8 625 1318 1409 

1751 2297 2583 2715 
2982 3088 3276 3353 
3670 3743 .075 4271 
4681 4886 5207 5329 
5865 5942 6312 6321 
6486 6815 6825 704:2 
7219 7336 7853 7964: 
8280 8515 8630 86~ 
8805 9202 9630 9794 
9900 101.0 10199 10284: 

10568 10635 10644: 10723 
10~ 1051 10958 11066 
11207 11933 12306 12597 
12809 12870 13015 13086 
13150 13224 13231 13277 
13886 14187 14205 14214 
14382 14432 14458 14592 
15112 15208 15276 15306 
1M68 15602 15778 15850 
16336 16799 17130 17156 
17392 17465 18090 18161 
18248 18394 18644 18949 
19258 ,9334 19508 19!';96 

401 
1736 
2790 
3660 
4611 
5612 
6412 
7144 
8073 
8793 
9798 

10352 
108!4 
11103 
12618 
13144 
13840 
14242 
14922 . 
15344 Tzmlr, (Hususi Muhabirimlzd,OJ 
16007 - Şehit MUncibey mektebinin bu -: 
17318 neki mesunlanna dlplomalan -..::. 
18151 aimle verilmlftir. Yukanki ~ 
19096 yeni mezunları muallimleri Ue 
20321 arada göateriyor. 

ı 
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Bütün kasaba halkı, bu epiz ve kahraman adamı 
görmek için evin önünde toplanm lardı. Dertli 

Hasan, Prens gibi ikraın görüy rdu 
'- ....... - 1ıa - 1llllCll ..... 
~ Yana 1111' adımla il· 

Maliye tayinleri • 
MAl21 ANTUV~NETi 

~011Jb..nL 
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Eyüpteki verem dispanseri açıldı 

Açılış nıerasimin~en bir g&rünü§ 

İstanbul Veremle mücadele cemi- İstanbul mümessili general Ali Ça • 
yetinin Eyüpte in3a ettirdiği verem Imılı ile Srhhat Direktörü Ali Rıza 
dispanseri, dün saat 16 da merasimle Baysun ve birçok doktorlar hazır bu
açılmıştir. Resıniküşatta Hilaliahmer lunmuşlardır. 

Askerlik Sahne ıan'atkirı olmak • 
iatiye9 kızlar 

Şehir Tiyatrosu Direktörlüğünden: Aakerlik dairesine davet 
Dram ve Operet kısımlarında sah - • 

ne san'at.ki.n olmak veya Balet kad- Tilm Aı;. D. Başkanlığından: 
rosunda çalışmak Uzere orta tahsili- Edremit askeri hastanesinden te -
ni bitirmiş genç kızlar almacakbr. kaüt olan Tabip Yarbay lstanbullu 

Heveslilerin, i.ilelerinin muvafakat 300 doğumlu Hilse)in oğlu Mustafa - .. ----------· 
kağrtlarile ve iki fotoğrafla 20 Eylfıl nın Seliıniyede Tüm Askerlik Dairesi S 1 H H İ K A N Z U K 
tarihine kadar mektupla müracaat- Başkanlığına müraacati. 8 A L S A M İ N 
lan. • 

Tiyatromuz tarafından bu sene 
teşkil edilecek Koro heyetinde, sah

neye çıkmaksızın, çalışmak istiyen 

güzel see:Ii kadın ve erkeklerin fotoğ

raf ve adreslerile 20 Eylfll tarihine 

kadar müracaatları. 

HALK OPERE:rl 
Narlıkapı Şafak Tiyatrosundaı 

Bu akşam 21.45 de: (Halime). 
Yarm akşam Kadıköy Süreyyada 

(Deniz havası) 

No. 247391 Tarih 5/ 12/ 935 
317521 " 1/10/ 935 
318040 " 7/10/ 935 
317520 H 1/ 10/ 935 
25590 .. 4/ 7/ 935 

İstanbul İthalat gUmrUğünden al
dığım numara ve tarihleri yukarda 
yazılı irat makbuzlarım kaybettim. 
Yenileri alınacağından gaip makbuz
ların hükmü yoktur. 

Sürat mensucat fabrikası Art.in 
Avedisyan 

KREMLER 

• 

lstanbul Liseler allm satım komisyonundan; 

Erzakın cinsi 

Sabun 

Yumurta 

Kaymak 

Un 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen 
Bedel 

Lira K. 

7400 2442 

Adet 4425 
295000 

Kilo 1705 
1550 

22500 

llk 
teminatı Eksiltme şekli 
Lira K. 

183. 15. Açık eksiltme. 

331. 88. Açık eksiltme. 

127. 88. Açık eksilfme. 

Kapalı Zarf. 

Gün saaf 

15-9-936 
Salı günü 

Sa: 13.30 

15-9-936 
Sah günü 

Sa: 14 

15-9-936 
Salı günü 

Sa: 14.15 

Göz Heklmi 

Dr. Şükra Ertan 
Zilhrevi ve cilt hastalıktan mütehassısı , 

Dr. Hayri Ömer 

\ Makarna irmikli 
ve kuskus. 
Şehriye 
trmik 

9400 
2200 

15-9-936 
Sah günü 

Sa: 14.30 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 80 
(Cağaloğlu eczanesi bltifiğl). 

Tel.22566 

Oileden sonra Beyoilı:ı Aiactmli 
brtmnda 133 No T~I. 435815 

( Fransızcayı çabuk ve kolay öğretirim) 
En Ustün, en kolay metot budur. Bir kılavuz, bir konuşma ve beş ki

tap 1 lira (Anadolu TUrk Kitap Deposu) nda. 

Türk Anonim Elektrik Ş rketinin 1 
Anadolu Ciheti Abonelerine Hin 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane Caddesin 

de 8-:J numaradaki Kadık~y Subesinin 14 Eylfil 193f 

tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy Kay 

makamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EVİ-
NE,, nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

• DİREKTÖRLÜK _. 

Kadıköy Havagazı 

Abonelerine ilin 

Sirke4:imizin Kadıköyünde Muvakkithane Caddesin-
• 

de 83 numaradaki Kadıköy Şubesinin 14 Eylul 1936 

tarihinden itibaren İskele Caddesinde Kadıköy Kay

makamlığı karşısında "ELEKTRİK VE GAZ EVİ-

NE,, nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. 

&nner, earlfID, kumral her 
tene tevafuk eden gtizellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşukluklan klmilen giderir. 

~ şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamln yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündUz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamln acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balaamln acıbadem 

gUndUz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandık.lan yegane sıhhi krem-
lerdir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Ademi iktidar 
Bel Gevşekliğine 
en tesirli bir ili.ç SERVOIN'dir. th
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa 
gönderilir. Sirkeci Merkez Eczahane
si Ali Rıza. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Antikacı S. Hayımm iş-
leri hakkında İflas idaresince izahat 

verilmek ve icap eden kararlar itti-DİREKTÖRLÜK .. ______________________ 1 haz edilmek üzere alacaklıların top-

----------------------- lanmasma lilzum görülmU§ olduğun-
elillflllfllllllff l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll!! dan alacaklılann 17-9-936 Pel'§embe = T • • k H K B • • • • k :S günü saat 11 de İkinci İflas dairesin
$ ur ava urumu uyu = de hazır bulunmaları iflas idare ka-
5 5 rarile ilan olunur. (25580) 

llWÖW &lM@@~l\JJI - - CiLDirtiZi ;i Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
:S 8 el ke,ıde 11. Birinci tefrln • 938 dad1r. 5 Tehlikeden koruyuıfuz 

~ Büyük ikramiye ~ = -
~ 200.000 Liradır ~ - -= = 5 Aynca : 30.000, 20. 000, 15,000, l 2,000, iS! 
§ 10.000 liralık ikramiyeler le (50.000) liralık iki 1 
E adet mükafat vardır... _ 
iiitııı111111111111ııt111111111111111111111111111111111111111111fJ11Jllllllflll~ 

Herhangi bir kremin ona 

lüzumu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 

olabileceğini derhatır edi-

niz. Hiçbir krem sir.e Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz 

2700 6700 502. 50. 

Zeytin yağı 12000 6840 5 13 ~apalı Zarf. 15-9-936 
Salı f!ÜnÜ 
Sa: 15 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kuru çalı fasulya 
Kuru barbunya 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Kırmızı 

Kuru soğan 
Sanmsak 
Patates 

" 

8900 
6700 

10200 
" 6000 

6500 
4400 
2750 

28500 
410 

43500 

6997. 524. 78. 

3617 271. 29. 

3879.20 291. 94. 

Kapalı Zarf. 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

15-9-936 
Salı günü 

Sa: 15.J 5 
15-9-936 
Salı günü 

Sa: 15.30 

15-9-936 
Salı günii 

Sa: 16 

Bursa pirinci 36800 8832 662. 40. Kapalı Zarf. 15-9-936 
Salı günü 

Sa: 16.30 

Beyaz peynir 16100 5957 446. 7 8. Kapalı Zarf. 15-9'-936 
Salı ~ünü 

Sa: 17 

1-Komisyonumuza bağlı Yatılı liselerin yukarda miktarı. muhammen bedellerile; 
ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazdı erzaklar kapalı zarf ve açık 
eksiltme suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme istanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak -
tır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni 
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen 
saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri: İlk 
~em}natlarını belli gµ!lvye saatten önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye 
ıle lıseler muha:;ebecılıgı veznesine yatırmaları. 

3 - İsteklilerin şartnameleri komisyon sekreterliğinde görüp okuyabilecekleri ilan 
olunur. (729) 1177 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak Gaz, Benzin ve yağlar on 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (9423,65) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve ihale 25 Eylül 1936 cuma günü 
saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağından is
teklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile teklif mek
tuplarının Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 5 ) 

ı1 TACETTİN GÜRTAN 
'I 
il BüYüK HOBilYA MAGAZASI 

Birdefa 
gelip - -goru· -nuz. 

lstanbul Asliye Beşinci Hukuk nısll 
kemesinden: Bedros lskenderyanlll 
Beyoğlunda Hamal Başı caddesinde 
74 No. lı Rum katolik mektebi müdU• 
rU Doretea Nikola Kalavasi ve Be
yoğlunda Sıraservi sokağında 226 nıl 
maralı evde Mari binti Dubini V6 

Bernardet Dubuni ve ölü Pasent ou· 
buni veresesinden anası Atina aleyb• 
lerine ikame olunan davadan dolayı 
13-7-936 gününde Mahkemede bazıt' 
bulunmaları hakkında ilanen yapıJaO 
tebligata rağmen mahkemeye gel " 

mediklerinden haklarında gıyap ıca -
ran verilmiş ve muhakeme 15 - 10 -
936 Perşembe günü saat 14 de bır&• 
kılmış olduğundan o gün ve saa.tt' 
tarafların hazır bulunmaları ve a1'si 
takdirde tekmil vakalan kabul et • 
miş addolunacaklan tebliğ yeril1' 
geçmek Uzere ilan olunur. (25591) 

. ,,,,, 
Sahibi:Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı idare Edeli: 
8. SALIM t 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Lirrti!~ 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matb,,_-
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Açık Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankarada Polis ve Jan-

darma Mektebinin çamaşır ve yemek asansörleri inJaat 
Yo tesisatıdır. 

· .. ~esisatm tahmin edilen bedeli 4246 liradır .. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje, Grafik. 
İsteyenler bu şartnam.eyi ve evrakı 21 kuruş mukabi

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28/ 9/ 936 tarihinde pazartesi günü sa

at 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında 
açıık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 318 lira 
45 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka 
1/ 6/ 936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede ya, 
zııh saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(824), (1188) 

Betonarme KöprCi lntaatı Eksi t ne lllnı: 

Nafıa Vekileti 
Şose ve Köprüler Reisli~inden: 

,- Sinop Vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 
~31500 lira keşif bedelli Karasu köprüsü inşaatının ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi 29/ 9/ 936 sah &ünü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 15 7 ,5 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 2362,50 liradır. Eksiltmeye gir -
mck isteyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesi
kasını haiz olmaları ve bizzat mühendis olmadıkları ve
ya· bir mühendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde 
asgari 1 O metre açıklığında betonarme bir köprü yapmış 
olıJuklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

• Teklif mektqpl~ a9/ 9/ gl6 aah sünü aaat ı.s e 
kadar Ankarada Sose ve Köprüler reisliğine verilmesi, 
lazımdır • ( 7 6 8) ( ı o 91 ) 

lstanbul GQmriikleri Satış işleri 
Mldlrlü§Onden: 

Gümrük satışından İstanbulun iki sayılı ambarındaki 
C. C. Markalı G. S. 65650 kilov e 9848 lira değerindeki 
.bqzuk toz şeker İstanbul gümrüğündeki Satış Müdürlü
ği.ince kapalı zarfla satılacaktır. Şartnameler parasız bu 
nıi.dürlükten parası verilir. Arttırmaya ait zarflar 30/ 
9/936 günü saat 16,5 da satış salonunda açılır. Mu -
~akkat teminat 7 3 9 liradır. İsteklilerin Ticaret Odası ve
ıikalarını teklif zarflarına koymaları şarttır. Mektup -
lanıı 30/ 9/ 936 günü saat 15,5 ğa kadar Müdürlüğe ve
rilmesi ,bu saatten sonra zarf alınmıyacağı ve ihalenin 
nıerkezden sorulacağı ilan olunur. ( 12 21 ) 

lıstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankanın mah olan: 

f ~ Kocaelinde Kozlukta Kabristan caddesinde sağı 
bakkatl Zerrecan vereseleri hanesi, solu yol arkası Hacı 
kiyok bahçesi, önü yol ile mahdud· Marmara U ssübahri 
kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığının tahtı isti
Carında bulunan maa bahçe bir bap mağaza 

2 - Kocaelinde Kozlukta Moskof oğlu bostanı, şarkı 
tariki has, şimalen yukarıda hududu yazılı mağaza bah
Çe~i, garben mübadillerden Hüseyin çavuşun hane bah
ksi, cenu ben tarik ile çevrilmiş arsa. 

3 - .tl sküdarda iskele araba meydanında Ta han f ab
likası. 

4 - 'Fahan fabrikası yanında iki dükkan. 
5 - tl'sküdarda Hayreddin Çavuş mahallesinde Se

llmpaşa Taş sokağı 10 No. lu hane. 
Yukarıda cins ve hududu yazılı gayri menkuller peşin 

teya beş taksitte satılmasına karar verilmiştir. 
. Şartnameleri görmek ve fazla malumat almak isteyen

lerin Bankanın Kocaeli ve İstanbul ıubelerine müraca • 
ltları. 

Açık arttırmaya iıtirak edeceklerin birinci gayri men
Jtuı için maktuan (500) diğer gayri menkull~rin her bi· 
ti için (200) zer lira nakit veya bu kıymette milli ban -
11alardan birinin teminat mektubunu ve yahut bankaca 
la;vanı kabul olan tahvilat ve hisse senedatı vermeğe 
lbecburdur. 
Açık arttırma 15 - 9 - 936 salı aünü saat 2 de İstan 

~Ziraat Bankaıunda yapılacaktır. (707) • 
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iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTÖRLOGONDEN: 

1 - nk, Orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatı
sız talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 
edilebilir. 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda. yeni talebe alınacaktır. Okula girmek la· 

:!yenlerin. bir an evvel müracaa tlan tavsiye olunur. 
4 - Eylülün onbeşir.e kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin 

müracaatları kabul edilmiyecektır. 
fi - lstiyenlere kRyıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir 

Şehzadebaşı, Polis karadolu arkasında. Telefon: 22534 
1192 

.--Türk Maar.f Cemiyeti-... 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana
caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
Memur, kardc, çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu
adeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktin-
de lise direktörlüğüne müracaatları. (55) 

il 

Pazarhkl• Eksiltme lllnı 

Nafia Vekiletinden: 
1 - 3-9-1936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide 
Musiki nıuaJlim mektebine ilave olarak yapılacak çalış -
ma odaları ve jimnastikhane inşaatına istekli çıkmamış 
olmasından ötürü yeniden ayni ıartlarla ve pazarlık usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruıtur. 
2 - Bu işe ait &artnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
D - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname (Fenni prtname) 
E - Keşif cetveli . 
F- Proje 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş muka· 

bilinde yapı işleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretile ve 25-9-1936 tari • 

hine müsadif Cuma günü saat 16 da Eksiltme Komis • 
yonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 183 5 lira
lık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesin • 
deki evsafı haiz olması ve bundan başka bu büyüklükte 
bir yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden alın
mış yapı müteahhitliği vesikası almış bulunması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikaların 3 üncü maddede yazılı saat -
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine veriJme-
si şarttır. ( 77 S) ( 1088) 1402 

-----------
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_ Karacabey Mer;nos Yetiştirme 
Jandarma Genel komutanlığı An- Çiftliği Müdürlüğünden: 
kara satına ma komisyonundan: 

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

2 - Metrosu 5 2 kuruş tahmin edilen yazlık kuma
şın ilk teminatı 5488 lira şartname bedeli 424 kuruş 
olup pazarlığı 24/9/936 Perşembe günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. Pazarlığına 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk temi
nat makbuz veya Banka mektupları ile belli gün ve sa
atinde komisyona başvurmaları. ( 7 6 6) ( 1O51 ) 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresi için nhnacak font boru ve ek parçaları 

15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 412,50) liradır. 
4 - Şartname ve listesini &örmek isteyenler hergün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 25 Eyllıl 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın· 
dan o gün saat ona kadar teminatlarila birlikte teklif 
mektuplarmı Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 6) 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak demir boru ve teferrüatı ile 

çimento ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6690,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (501,78) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler hergün · 

Yazı İşleri kalemine, isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın
dan o gün saat ona kadar teminatlariyla teklif mektupla
rını Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 34) 

Nafıa Vekiletinden: 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 360 • 300 üncü ki

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

1 - Münakasa 28. 10 - 936 çarşamba günü ıaat 
10,30 da Ankarada Nafıa Vekaleti Demiryollar tnıaat 
Dairesindeki münkasa komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla 7 - 5 - 936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gaze 
tedc iJan edilen talimata göre verilmiı müteahhitlik ve
sikasını ve isteklilerin liakal 5 O metre tulün de demir 
köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmıı olduğuna 
dair fenni ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkQr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 28-
10 - 936 çarşamba günü saat dokuz buçuğa kadar De
miryollan inıaat dairesine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. ( 813) ( 1146) 

1 - Karacabey harasında müteıekkil Merinos yetiştir
me çiftliğı için iki ağıl inıaatı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Beherinin keşif bedeli ( 7 443) yedi bin dört yüz 
kırk üç lira (22) yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 15-9-1936 tarihine müsadif salı günü sa 
at 15 te Bursa Bayt1r Müdürlüğünde toplanacak Meri -
nos yetiştirme çiftliği inşaat komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı her iki ağıl için ( 111 7) 
bin yüz on yedi liradır. 

5 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C-Proje 
D - Nafia şeraiti umumiyesi 
6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları 

ve 2490 No. Ju kanun tarifatr dahilinde eksiltmeye işti -
rak eylemeleri ilan olunur. (841) 1201 

kapah zarf usullle eksi tme lllnı 

Kırklarelı Nafıa müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip zuhur et

mediğinden bu defa yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulan iş Edirne - İstanbul yolunun Babaeski kaza
sı dahilinde 4 2 + 2 2 O inci kilometrodaki betonarme ola
rak yaptırılacak köprü olup inşaat keşif bedeli ( 10696) 
lira 8 7 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye; ıose ve kiraır inıaata dair 

fenni oartname 
E - Hususi ıartna..me "Bayındırlık Bakanlıtı tarafın

dan inşa edilecek betonarme büyük köprüler hakkındaki 
fenni şartname,, 

F - Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 
İstekliler bu ~artname ve evrakı fen niyeyi ( 5 3) kuruş 

mukabilinde Kırklareli Nafıa Dairesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 Eylül 936 Pazartesi iÜnü saat 16 

da Kırklareli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (803) lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan 1-6-936 tarihin • 
den sonra Nafıa Vekaletinden almmıı ehliyet vesikası, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz etmesi lazım
dır. 

5 - TekEf mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Dairesinde ge· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Poeta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 71 O) 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 243.57 kuruı olan Beyoğlu Kaymakam bi· 
nasına yapılacak 3 tane projektör ile tenviri açık eksilt· 
meye konulrnuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunda yazılı 
vesika ve 19 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14 Eyh'.il 936 pazartesi günü saat 14 de Dainıi 
Encümende bulunmalıdır. (B) (724) 



Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
LİKÖR_ ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV. MALZEMESİ verilir. 

.. 

Aynca: Hediyelerle berab er alacağınız kur'a numaralar ile yılbaşmda çekile
cek BÜYÜK YENlCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli 
zarif bir F ord otomobili ve ya bunun yerine bir F ord kamyonu veya F ord 

traktörü, 230 liralık BLA VPUNKT RADYOLAR 1, REVUE SAAT -
LERl, lÇKl SERViSLE RI, SOFRA TAKIMLARI v. a ..•• 

"~ADEMi IKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

• 
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Tabletleri Her eczanede arayınız. 

Eski FEYZiATi 

v.ıııı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
Kızlar ve erkekler i~in ayrı bölUklerde: Ana, illC Orta ve Lise sınıflar1 

Kayıtlar başlamıştır. Kayıt ve tafsilat için hergUn mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gön
derilir. 

Arnavudköy, tramvay caddesi Çlfteaaraylar. Telefon: 36.210 

Nişantaşında ~ 

IŞIK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız Webe kaydı için her gUn milracaat edilebilir. 
Istiyenlere mektep tarlfnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi 

DAIMONdır. 
Bunlar1 görmek 1 iteraeniz 

iZMiR SERCiıSinDE 
83 - 92 nu 

BASKÜL 
"Seca., Marka Alman BaskWle
ri gelmiştir. Son derece hassas 
ve Olçüler kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 
maralı pa- .. __________ _ 

F ABRiKANIZI 
•• • 

ATOLYENiZi 
SATÜ fE9

ye 

Kurdurunuz 
En iyi randman ahrsınız. 

Tekmil tesisat. 
12 ay vade ile yapılır 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ılinları 

Semti meşhur ve mahallesi . Cadde ve sokağı N o. sı 

Aksaray, Şiirmetçavuş. Arapmanav. 
Kocamustaf apaşa, Canba - Eski cami. 
zıye. 

Aksaray, Ba bahasanalemi • Cami • 

1 o - 16 
9 

Çarşı'da Terlikçilerde 21 - 2 3 
Çelebi oğlu Aiaeddin. 
Ayvansaray, Korucu Meh -
metçelebi. 
Çelebi oğlu Alaeddin. 

Yenicami avlusunda 53-89 
Kuyu 1 

Yenicami avlusunda 49-94 

Yukarıda yazılı mahaller 9 3 7 senesi mayıs nihayetine 
' zere açık arttırmaya konmuştur .. İstekliler muhammen 
' nisbetinde pey akçelerile her aber 16 Eylül 936 çarşamba 
berlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat 

Cinsi 

Hane 

Muhammen kirası 
Lira K. 

22 
Cambaz Mustafa 
mescidi. 5 
Cami içinde büyük 
oda. 2 
İki dükkan ı 
Dükkan. 3 
Fevkani Korucu 
Mehmet çelebi camii 5 
Maklup dükkanın 
nısıf hissesi. 2 
kadar kiraya verilmek ü-
kirasının yüzde 7 buçuğu 
günü saat 1 S e kadar Çem
kalemine gelmeleri. 

(979) 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No. Semti n mahalle1fli Sokağı 

1098 Ortaköy E. Dere boyu cad. 
Y. Ortaköy deresi 

Emlak No. Cinsi \ 'e His. 

E. 28-30 Bahçeli kagir hane-
Y. 26 nin 3/ 16 His. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

40Q A. art
tırma 

viyana mü .. -- TİFOBtL ----
racaat e - l S l 

2012 Üsküdar Yeni mahalle E. Karamanlı 
Y. Karaman oğlu 

2072/ 2 Kasımpaşa Gazi Hasan E. Dereboyu 

E. 14-16 Kagir hane ve dük
Y. 18-20 kanın 1/ 4 His. 250 

120 
,, 

Dr. HSAN AM 
diniz, biz- Tifo ve paratifo hastalıklarına 
zat görü - tutulmamak için ağızdan alman 

tifo haplandır. Hiç rahatsızlık nuz. i 

POKER 
DAiMON 

vermez: Herkes alab lir.Kutusu 
TIRAŞ Bl«;A~I iLE 5.5 kuruş. 

FENER VE PiLLERi de 
Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL'larıru da daima tercih ediniz. 
1284 
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K A Ş E 

EOKALMI -
A 

Grip-Nevralji-Bat Ye eli, ainlan-Artiritizm-Romatizma 
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lt~Yarın aksam -ti 
p A N o R A M A bahçesinde 

Kemençe S Q T İ R İ nin 

33 üncü san'at gecesinin yıldönümü kutlulana-
caktır. Telefon: 41065 

1307 

ROMATIZMA 

LUMBAGO 

Si YATIK 

ağrılan TESKiN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 
630 

paşa Y. Paşa deı:esi 
E. 13-15 :Muhterik dükkan 

Y.13 
4082 Kilçükpazar Rüstempaşa 1pci,1er E. 7 Y. 11 Dilkkanm 35/ 120 

4115 

4458 

4591 

6552 

7763 

776!5 

8293 

8311 

8358 

8360 

ve iki pul his. 360 
Kuzguncuk E. Hacı Kaymak E. 12 433 metre arsanın 

Y. Menteş 1/ 2 His. 225 
Beyoğlu Hüseyin ağa Sultan çeşmesi ve Arna- 22-6 34,50 metre arsa 110 

vut çıkmazı 
Hasköy Abdi Sub~ Odalar kuyusu E. 34-36-38 36-38 No. lı dük-

Y. 170-172 kanların bedele in- ' 
kıliı.p eden mülkle-
rintien maada 34 
No. Iı dükkanın 2/ 3 
tam ve bir se1ımi-

nin 1/ 6 His. 
Edirnekapı Salma Tom- E. Araoacı bakkal E. 5-5 430 metre arsa 

Y. 7-7 Mü. 

220 
650 

ruk Y. An 

Bakırköy Kartaltepe İncirli Cad. 

Üsküdar lcadiye 

Ye.niköy 

E. Kayıkçı Şöhret 
Y. Kayıkçı Şükrü 

Köy başı 

Sa.id Halim paşa cad. 

.. 
E. Divar dibi 

E. 26 Mü. 962 metre arsa 
harita 5 

E. 26 Mü. 945 metre arsa 
harita 7 

E. 3.3 MU. Altında dükkanı O-

Y. 5-7 lan bahçeli ahşap 

hanenin 11/ 15 His. 
E. 2i Mii. Kagir dilkkin 

Y. 23 
E. 85 Y. 35 88 metre arsa 

mahallen 87 
E. 24 Y. 30 68 metre arsa 

E. 4-6-8 
Y. 55-57-mahallen 

290 

236 

520 
400 

150 

110 

., 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
.. 

" 
,. 

" 

8375 Kadıköy Cafer ağa Y. Cihan seraskeri 55-57-57 / 1 Ahşap üç hane 4500 K. zarf 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmı§tır. İhaleleri 23/ 9/ 936 tarihine te 

sadüf eden Çarşamba günü ıaat on dörttedir. Satış mUnhasıran gaynmbadil bonosiladır. 


