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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\~ Cilt o·· lli=tn 
~Kuponu Kup~znu ~-
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir 
cüz 7% kuruştur. 
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Irakta Bir Suikast Yapıldı 
\ 

Erkinıharbiye ReiSil Osküdar Adliyesi Niçin Yandı? 
Bir Askerin Kurşunile Yangının Hakiki Sebebi 
Musulda Oldürüldii Henüz Anlaşılmış Değildir 

,lurizm. 
lakası 

Jlhnıet Emin YALMAN 

Bir, iki .. 
gun evvel kara bor-

bııy, ç ~adan bahsettik. Anlat
&iillJrii ~~~tık ki, Türk parası bu-
l'llar unyanın en sağlam pa-
ı •ania.bT 
ııalde h 1 ır. Böyle olduğu 
f orat unun el altından resmi 
h an ata '" 
enı . gı ınua.ınele görmesi 

g'Yrıtab'"d' tl.tl'\uıun 11 ır, hem de milli 
dir, uıa. dokunacak bir teY· 

l:lUnyad 
lıara Yok a . ~nflasyon geçirmemiş 
~. iatisnaıagtdbıdir. Türk parası sayı
ıgı seneler~ an. biridir. Altın karşı
artırı.tştır enberi devamlı surette 

~ ~U'Vaz:: ~aktadır. Sıkı suret-
aıınde bire . hır bütçeye, inki§af 
~or. bi.in ıktısadi sisteme daya
li C!?Xuıiyet;~~n her tarafındaki ma
~~ Para altın ıllk karşısında Türkiye
:ttikı;e Ço.. ~ııu, burada paranın 

.. bekJeıner;~ını :.ve ucuzlaması-
~~- - v aım:ıır .. lit-ni 
~·Paranı;·~ oımuyor. Memleke~i-
lıı,· bir Yer . en pahalı tedarik edil
frglll başh dir. Memleketteki paha-
~1et:in Yi.i~a Sebeplerinden biri de 

tl) .-\.Yııi Z8.ın Sekliğidir. 
lll ellft bir a~da para hareketinde 

01 et "ardır v~~Y~t gösteren bir ala
Bl l:Q~ldır. B 1 bır kara borsa mevcut 
~~ iptidu borsada seyahat mev
~ nıua,ın asında yüzde on .r:ıoksa
ılat atında ele görülürken, mevsim.in 

Ç?Jttnı~t!ark yüzde Iirmi~e ka-
• 

ı,. e ~ı:.-:ıret, ôövlz slstemhnlzde 
ıeq ~ltlu~ a ~Ygun olınıyan nokta
'llı bıı-ıer \1 u bıze göstermeli ve yeni 

a Eıaik le faaliyetler hazırlanma
:Bllttı o rnaııdır 

bili at'tn , 
'lıı . turizın en başta gelenlerinden 
c:ı.u l'i~lll b llıeseıesine sarılmaktır. 
<1 11Yan111 akıınından memleketimiz 

<ı.tıı en. ca · · · !ti sahal zıp, ınkışr..fa en !sti-
•:ı tul'iz}\.,· arından biridir. Ne çare 
4 e "'ın ı:n ·m 
tı?Q tb.e"kii 1 gelir kaynağı sıfa-
ırı tı~ bit' k llleınleketimizde henüz 
t~a~ıştır a~aat halinde yer tut-
2ı.Uıkılat1a~d~rızmin candamarı ofon 

ba§lazn rnıa ve propaganda he-

b. :Bu i§t anuştır. 
ır e bir ta 

lek Yolu 'Va şla iki kuş vurmanın 
etı rdır k' 

e.ytı erıe e ı o da muhtelif mem 
e tu.ri~Ya takasından tamamile 

t tı tak t~kaslan yapmaktır. 
\·~~\'i ın:a:ı~temine zevk, tetkik, 
l!o alebel1i dıle yapılan seyahatler 
sj

11
; 1ece he~ hari.çte tahsili girebilir. 

bor rı Yollar harıçten seyyah gelnıe
Ott lla Yaratı açıl.ır .. hem de ~ıir kara 

acıan kaı:n gızl.i döviz ihtiyaçıarı 
ar. 

" ar· t' ıs ser · · .. 
ha~ıı: susi ın ~ısı nıunasebetile hu· 
lııtı 1anan. t ucsseseler tara findan 
teı-.51kar b· akas muameleleri bu yo-

-"l ır Yol l,l ~ Q(!h • Ştir S 0 ·.ıugunu fü'cn gös-
l"i ..... • on .. 

lı.,, "llİze gtinlerde Fransadan ... .,~ Ve Ç 
1> li'ran anakkaleye vapur do· 
~er sız 

bu husu .. • seyyahları gelr>ıi~tır. 
ile" ool tak 

l~llrı:ı .rYahıar as hazırlanmasaJdı 
eZ<li. ın gelmesi katiyycıı bek 

Ce~ 
hıı1un tı lllart 
tinq dı.ığu.ın ayında Yunanistanda 
ıu ... elti '!'ürk sırada Atina istikame
ka~b· e 'Ve b' ~eyyab akınının tıüyük-

ıı b· ızızn ı· t ·ka · ır h s ı nıetimizde mu-
arek t 

e olmamasına ıiıkkat 
(Arkası 10 uncuda) 

Bekir Sıtkı Paşa Trakya 
ManeVrası İçin 

Buraya Hareket Ediyordu 
HCidise ırakta Derin Bir 

Heyecan Uyandırdı 

Kundak Sokulması Şüphesi Üzerine Kazı Yapddı, 
Gece Bekçisi 

Onda 
Evvelki gece İstanbul ikinci bir ad

liye yangını faciası daha geçirdi. Üs
küdar adliye binasının mühim bir 
kısmı yandı.. "Tan,, bu hadiseyi 
dünkü sayısında, diğer arkadaşla
rından daha önce ve derin teessür
lerile okuyuculara bildirdi. Bugün 
de muharrirler.iımizin bizzat yangın 
yerinde yaptıkları tahkikat neticesin 
de elde ettikleri malumatı yazıyo-

Zan Altına Ahndı. Dosyaların . 
Dokuzu Kurtarllmıştır 

Londra, 12 (Radyo) - Ba.ğdattan 
alman bir habere göre !rakta lrir sui 
kast yapılmış, Irak ordusu Erkaru
harbiye reisi Bekir Sıtkı Paşa, Türk 
ordusunun Trakyada yapacağı ma
nevrada hazır bulunmak üzere Mu
suldan tayyare ile hareket edeceği 
sırada bir asker tarafından atılan 
kurşunlarla öldürülmüştür. Bu feci 
suikast şöyle olmuştur: 

--~ 
ruz: 

l Yangının bilançosu kısaca şudur: 

Bekir Srtkı Paşa tayyareye binmek 
üzere Musul tayyare meydanına gel
miş, tam bu sırada bir asker ansızın 
ortaya atılmış, cüretkarane bir ham
le ile tabancasını çekmif,J ve bit}taç 
•-.. ·---··- ~.tr ...,...T-·- ~ • • -~1 - ~-
bu sırada tayyareye binmek üzere 
idi. Suikastçının tabancasından çıkan 
kurşunlarla tam isabetler vaki olmuş 
ve Irak Erkanıharbiye Reisi biraz 
sonra ölmüştür. Bu facia hemen şayi 
olmuş ve etrafta dehşet uyandırmış
tır. Bütün Irak derin bir heyecan ve 
dehşet içindedir. Bekir Sıtkı Paşayı 

(Arkası 10 uncuda) 

tç: -:::-
• * ~ 

Bir suikaste kurban gid en J ost 
/rakın Erkanılıarbiye Reisi 

General Bekir Sıtkı 

Çin • Japon Harbi 

Harp Şanghaya da 
Sirayet Etmiştir 

Limanda 27 Japon Harp Gemisi 
Var, Merkezi Çin Ordusu Mağlup 

Vaziyette Ricat Ediyor 

rı~··: 
1 

Uzak Şarktan en yr 1i resimler: Çin askerleri Pekin 
harbinde sokak harbi yapıyorlar 

Londra, 12 (TAN) - ŞBnglıay şeh ,--
ri; tam bir harp halindedir. lngilte- -................................................ __....__....__... ........................................................... i 
reye ve Amerik~ya a~t ımtiyazıı m~ Piyango Numaraları 
takalar beynelmılel bırer cepho halı-

ni almıştır. Şehrin Şimali Şarxisinde Bu sefer ki keşide<le çıkan pi-
Çinliler, bir tayy~re karargahı ku:- yango numaralarmıo iki p;ünlük 
maktadırlar. Şehrın etrafında Çın J tanı list esi sıraya koouhnu!:I ola. 
kuvvetleri, siperler kazmakta ve Ja- ra.k bug ün 4 üncü sayfa.mızdadır. 

pon istilasıına karşı tedbırler almak- •••• • • • •• • • • • • • .. ....,.. • • • • • 
· (Arkası 10 uncuda) 

Evvelki gece saat iki buçukta görü
len yangın sabaha kadar devam et
ti ve adliye binasının dokuz odası 

yandı. Bereket versin dosya ve ev
rak zayiatı mevcudun onda biri ka· 
dardır. Mobilya ve eşya zayiatı bir
kaç bin lira raddesindedir. 

Kurtarılan eşya ve dosyalar dün 
Üsküdar kaymakamlığının bitişiğin -
deki 49 numaralı ahşap binaya taşm

(Arkası 10 uncuda) 

Fiiistın 
Hadiseleri 
Karşısında 

Filistin Başmültü~ü 
Eminülhüseyni 

(Filistin meselesi lıakkmda ,,ıku 
bulan yeni harelı:etlere dair ,.~aberler 
ü~üncü sayfamızdadır.) 

Yeni Gümüş 
Liralar 
Piyasada 

Darphane tarafından yeni gümü~ 

liralar hazırlanmış ve iki gün evvel 
Merkez Bankasına gönderilmiştir. Pi 
yasaya çıkarılmak üzere bulunan yeni 
gümüş liraların bir tarafında At.atür
kün başı, diğer yüzünde de ''l lira,. 
ibaresi yazılıdır. Bundan evvelki gü
müş liralar da "100 kuruş,, yazılı idi 
ve Atatürkün başı bulunan yüzde de 
defne dalı vardı. Yeni liralarda bu dal 
yoktur. Piyasada her iki nevi gümüş 
lira da ayni kıymette tedavül edecek 
tir. Yeni liralardan iki milyon liralık 
basılacaktır. 

Üsküdar adliye binası yandıktan sonra kurtarılan dosyalann 
tasnifi ile uğraşılıyor 

Manevra için •• 
Yunan Askeri Heyeti Bugün 
Şehrimize Gelmiş Bulunacak 

Trakyada birkaç gün sonra başlı
yacak olan büyük manevralarda vazi
fe alan kıtalarıımzın pek çoğu kendı 
yerlerine varmış bulunuyorlar. Dün 
de bir kısım kuvvetler daha şehrimiz 
den yola çıkmıştır. 

Manevralarda hazır bulunacak olan 
ecnebi heyetler de şehrimize ge1mek 
üzere bulunuyorlar. 

Dost Yunan erkaniharbiyesine men 

sup bir heyet bugün Romanya vapuri 
le şehrimize gelecek, Topane rıhtımın 

da merasimle karşılanacaktır. 

Diğer heyetler de bu ayın on yedi
sine kadar şehrimize gelerek burada 
toplanmış olacaklardır. 

Bu heyetler ayın on sekizinde Iz-

mir vapurile Tekirdağrna çıkacak1ar. 
orada da merasimle karşilat1arak ma
nevra sahasına hareket edeceklerdir, 

Ecnebi asker misafirlerimize Genel 
Kurmay Ikinci reisimiz Orgeneral A • 
sım refakat edecektir. 

F • 1937 
Kuyruklu Y'ddızı 

Şimdiki halde arz küresine 81 mil
yon kilometre uzaklıkta bulunan 
"F-1937,, adı verilen kuyruldu yıl
dız bu ayın otuzunda Bakireler bür
cünde görünecek ve yeryiizünden 
kuvvetli bir dürbinle seyredilebilecek
tir. 

Antakya Kordon Altında 

Halk Mümessilleri Dün 
Dörtyola iltica Ettiler 

Hatayın İstiklaline Düşman 
Olanlar Tahrik Yapıyorlar 

Adana, 12 (Tan muhabirinden) - tün çarşılar kapandı. Affan mahal• 
Antakya şimdi kordo.n altında bulu- lesi müslimler tarafından sarıldı. Ku
nuyor. Halk mümessillerinden Abdül- seyri Mustafanın evinden ma1dneli tü 
gani Türkmen, Şükrü Balcı, Fevzi, fekle Türklere ateş açıldı ve 3 kişi 
Şükrü Melek Türk hududuna iltica yaralandı. Jandarmalar neden sonra 
etmişlerdir. Müstemleke ıdaresi Halk geldiler, fakat vaziyete hakim olama
Partisini dağıtını§ ve örfi ioare ilan dılar. Antakya heyecan içindedir. 
etmiştir. Adana, 12 (Tan muhabirinden' -

Adana, 12 (Tan muhabirinden) - Kmkhanda Kemal Bahir isminde bir 
Dün Antakyada Şeyh Maruf taraftar Türk gencinin elle rine scbepı-ıiz ka
tarından 10 kişi, hükumet konağı iGin lepçe vuruldu ve bu genç tevkif edil
de döğüldü. Türklerle mücadele baş- di, fakat sonra serbest bırakıldı. 
ladı. Türk avukatlarından Suni Atta Cizrede karışıklıklar devam etmek 
ri kurşunla yaralandı. Saray cadde- tedir. Sadullah Cablri tşı yatıştıra
sinden şehre kurşunlar yağdırıldı. Bli mamrştır. 
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Birçok Yerlerde Yeni 
Kanallar Açıllyor 

Meımleketimizdeki sulann ıslahı i
çin başhyan etütler bitirilmek üzere
dir. Küçük Menderesteki Başyatak 
hafriyatı yakında tamamlanacaktır. 

Buradaki Uç bataklık kurutulmuştur. 
Bursadaki Nilüfer taş batağının iki 
kilometre uzunluğundaki batak haf· 
riyatı bitirilmiştir. Uzun . aylada ya. 
pılmakta olan sulama kanallan kıs· 
men bitmiştir, geri kalan kısım sula· 
ma kanallarının projeleri hazırlamnıe 
tır. Yakm<fa münakasaya konulacak
tır. 

Vanda Şamram kanalının on be~ 
kilometrelik kısmı ihale edilmiştir. 
Malatya mıntakasında Sürgü suyuna 
ait inşaat bitmiştir. 

Yıldız aarayının harem daireleri 

12 etüt şubesi kurulmuş, 20 istik
şaf postası faaliyete geçmiştir. Bi
rinci etüd şubesi olan Susurluk hav
zasuıda. 4300 hektarlık bir arazinin 
haritası alınmıştır. !kinci şube olan 
Bakırçayı mıntakasında çayın 24 
kilometre genişliğinde tulani maktaı 
alınmıştır. Büyük Menderes mınta

kasında 18 kilometrelik kısmın tes
viyei türabiyesi yapılmıştır. S aray kendini tehlikede gör

mediği müddetçe mütareke 
hadiselerini güler yüzle karşıladı. 

Kendisine müttefik saydığı ecnebi 
devletler vaziyete hakimdi. Bun
lara dayanarak saltanat sürecek 
gidecekti. 

O zaman memlekete gösteriş 
İçin dindar ve mutaassıp görün
mek ihtiyacı da kalmadı. Osmanlı 
hanedanı azasından kadın, erkek 
birçoğu mütareke devrinin rezalet 
dolu hayatı içine atıldı. Sosyete 
hayatı namı altında en arsızca bir 
gidiş senelerce devam etti. Izmirin 
ışgal altında olduğu sıralarda ha
nedan azasından bazdan Yunan 
gemilerinde verilen balolarda sa
bahlara kadarı içiyor, ecnebi işgal 
kuvvetlerinın mensuplarilc mace. 
radan maceraya. koşuyordu. 

Saray için zaten eskiden de zevk 
meselesinde hiçbir hudut yoktu. 
Halkı karanlık bir taassup içinde 
uyuşturmak ve yenilik nurlanru 
sondürmek için kadın meselesi baş
lıca alet diye kullanıldığı ve aşık 
kemiğine kadar tesettüre dair be
yannameler neşredildiği günlerde 
saray kendi hesabına tesettür diyt: 
bir kaydı hiçbir zaman tanıma

mıştı. Sarayda hanedan azasına 
karşı tesettür yoktu. Her kadın on
ların zevki için yaraWmış, eşya 

nev'inden birşeydi. 

M ütareke günlerinde bütiin bu 
hudutsuz zevk itiyatları sa

rayın kapalı dıvarları arkasından 
harice taştı. aray, yabancı kuv. 
vetlere dayanarak tahtta kalmak 
limidile milletin hislerine en küçük 
bir hürmet göstermek ihtiyacrıu 
duymadı. 

Anadoluda milli mukavemet 
kök tutmıya başlayınca saray ev
'\'Cla bunu fetvalarla, idam karar
lariyle, isyan tahrikleriyle boğmak 
için elden geleni yaptı. Bunların 

hiçbiri para etmeyince ve mütte
fik sayılan kuvvetlerden ümit ke
silince Anadolu ile beraber yilrU
mek fikrine düşüldü. Faruk Ana. 
dolu sahillerine gönderildi. Fakat 
yıkıcı kuvvetlerin bu davetsiz mü
messili derhal geri çevrildi. 

Bundan sonra panik sarayın ha
rem tarafına da tamamiyle yayıl
dı. Vahdettin haremde bulunduğu 
sıralarda artık hislerini gizlemiye 
çalışmıyordu. Türk milleti, sarayın 
ne olduğunu iptidadan apaçık gör
müş, anane halindeki tesirlere da
ima yabancı kalını§ büyük bir reh
ber bulmuştu. Vahdettin mUphem 
ı;urette hissediyordu ki milletin 
gôzlerini asırlarca kapalı tutan ka
ra tılısını artık bozulmuştur. 

H aremde yanındakilerle konu
şurken hislerini şu yolda i

fade ediyordu: 
- Bizim karşımıza gelenlerin 

hepsi, bizi kendilerinden yüksek tu 
tar yolda muamelelerde bulunmuş
lardır. Bunun bir tek istisnası var
dır ki Mustafa Kemal Paşadır. Bi
zim yüzUmUzc hiçbir zaman gUlme 
miştir. Hiçbir zaman bizde bir yilk
ıeklik sıfatı bulunduğunu kabul et-

memiştir. Bizim için kurtuluş kal
mamıştır. 

Vadettin işlenmemiş dimağına 
rağmen hissediyordu ki milletin 
gözü, yaldızlı dıvarlardan içerisini 
olduğu gibi görmiye başlamıştır ve 
bir daha aldanmasına ve sarayın 

keyfine ve zevkine mahsus bir sü
rü haline inmesine ihtimal yoktur. 

Sa.rayın kadın halkı bu akıbete 
siyasi sebepler anyacak bir halde 
değildi. Asırlardan beri devam "eden 
debdebe ve saltanatın tehlikeye düş. 
mesini bunlar kendi ufukları için
deki sebeplerle izaha çalşıyorlardı. 

Sarayın b~r kanunu vardı ki 
Türkleri daima uzak tutmayı, ez. 
meyi ve keyif istibdadına yabancı 

ırklar arasında destek aramayı em
rederdi. 

B ir Türl\. kızının bir padişahın 
nikahlı kansı olması ve sa

rayla hakiki milletıarasında bir te
mas husule gelmesi bu kanuna mu
halifti. Genç Osman bir aile kızıy
la evlenmek istediği zaman sarayın 
usulü bozuldu diye saray muhiti is. 
yan çıkarmış ve Osmanın başı uç
m·..:ştu. 

Sarayın karşılaştığı idbar kar
şısında saray kadınlannın vardık
lan izah şekli şundan ibaretti: 

- 670 senelik nizam bozuldu. 
Saraya uğursuzluk girdi. Bir hü
kümdar bir Türk kızına nikah oldu. 
Bu nizam bozukluğu sarayı yıka
cak. 

Türk kızının hürmet görmesine 
karşı duyulan kıskançlık ta işe ka.. 
nşıyor, bütün saray her vesile ile 
bu homurtuyu tekrar ediyordu. 

S aray halk1?ı~ gözünde, büt~~ 
dünya, biitün memleket, bu

tün tarih sarayın nizamına ve zev
kine karşı bir hiçti. Bu nizamın bo
zulması kıyamet kopması demekti. 
Saray alemi Türklüğe okadar uzak 
ve yabancı idi ki bir Türk kızıyla 
evlenmek. en korkunç bir kıyamet 
alameti diye karşılanıyordu. 

Sarayın asırlarca başka unsurla
ra dayanarak ezmiye·ve imhaya 
çalıştığı Türklükte öyle bir haya. 
tiyet vardı ki Abdülhamidin uzun 
istibdadından so:nra gelen Tarab
lus, Balkan ve Cihan Harplerine ve 
mütarekenin bütün zulüm ve taz
yiklerine rağmen Türklük ölmedi, 
mütarekenin harabeleri altından ta
ze bir kudret şeklinde yükseldi. 

O dakikada Altıncı Mehmet son 

Horsunlu Nazilli kanalının etildü 
bitirilmiş, eksiltmeye konulmuştur. 

GOROL TOYE KARŞI 
Motörlü deniz nakil vasıtalarının 

Florya ve Bostancıdan Karadenize ka 
darki sahada dolaştıklan zaman ek
zoslanm susturacak tertib:ıt alm&.la 
rına belediyece karar verilmiştir. 

-0-

Gaz Kursları 
Teşrinievvelde 

Başlıyor 
Dün kaymakamlar vilayette vali 

muavininin başkanlığında bir toplan
tı yapmışlar, hava tehlikeslnden ko
rıınma volunda bueiinp lcıvlaı• oı ... ci .. 
tedbirleri ve netict1ori'1iı tetkik etmiş 
!erdir. 

Komisyon, halkın muhtcntP.l bir h:ı 
va harbinde alacağı vaziyeti ve vazi
feyi öğrenmesi için açılacak ku~siarın 
teşrinievvelde faaliyete geçmesiM ka 
rar vermiştir. Bu kurslar için bütün 
hazırlıklar bitirilmiş, fakat bir kısım 
halkın yazlıklarda bulunması ve ha.
valann çok sıcak gitmesi yUzünden 
Teşrinievvele bırakılması rou,·afık 
görülmüştür. 

Komisyon, muhtemel bir hava hıır· 
binde itfaiyeden başka gazleri temiz 
lemek ve imha etmek için birkaç gaz 
ekibi teşkiline lüzum olduğun~ d~ gö 
rüşmüş ve esaslar tespit etmıştır. 

--<>--

Dün 223 kişi 
Cezalandı 

Belediye emirlerine riayet etmiyen 
tere karşı açılan mücadele son gün
lerde daha ziyade şiddetlendirilmiş -
tir. 

23 kişi tramvaydan atladıktan i~in, 
169 kişi de muhtelif belediye emirle
rine aykırı hareket ettikle~in.den 
ceza görmüşlerdir. DUn şehrımızde 
145 kedi. 99 köpek yakalanmıştır. So 
kakta apdest bozan 2 kişi ve sırtta 
yük taşıyan 29 hamal ha:CkmdrL ta
kibat yapılmaktadır. Bu arada. 58 ek 
sik ekmek, 33 açıkta saldan börek 
imha edilmiştir. 

...... 2 ...... ~4 ..... S ...... a ...... a""t......,f ..... e ...... .....,9 i ümidini kaybetti. Kati bir karara 
vardı ve kararını etraftakilere bil-

dirdi: -
_Kaçmak dakikası geldi. 7 ~ k i 

1 

• (Ar:uı v~r) ~ S~ ~ -~~eh~~e ~ 
Develerı Seyre er en ~ .k . . E · .. ·· ·k·ıı· Fatı·h 

~ ı ısı mınonu, ı ı , 

Sokağa Yuvarlandllar ~ biri Rami, biri Bakırköy ve 
~ üçü Beyoğlunda olmak üze-

Gedikpaşada Gülcü 8?kağında : 2 ~ re 9 tifo vakaaı kaydeJil
numaralı evde oturan Lambonun kı- ' 
zı Katina ile Babikyan ismindeki ar ~ mi1tir. 
kadaşı soıkaktan geçen develeri pen· ~ Y eniden 4908 kifİye bi- .:ıı 
cereden seyrederken fazla sarktıkla· ~ • • 5511 k · · 'k · • ' 
n için ikisi birden aşağı yuvarlanmış ~ rıncı ve tfıye 1 ınc~ -
!ardır. Ağır surette yaralanan ço- ~ ap tatbik edilmİftir. ' 
C'llklar derhal hastaneye kaldırılmış- \ ,,..... ...... ....,....... ...... ,..... ..,... ....,.......~,,' 
la.rdır. 

Merhum, Vasiyeti Mucibince Zincirlikuyudaki 
MükCifat Kazananıoro 
Hediyeleri Dağıtdd• 

Asri Mezarlığa Gömüldü 

•• dull 
Dokuzuncu yerlimallar sergt~Uııl' 

akşam kapanmıştır. Kapanış . ıııo• 
sebetile yapılan merasimde v~l~ p 
avini Hüdai, belediye muavıl'.ll t't 
uf, fzmir belediye reisi BeMet. se
sanayi birliği reisi doktor Halil pıııf 
zer ve daha birçok zevat bulun 
tardır. J!llİ' 

Sergide teşhir ve dekorasyon ·~• 
3\'ll>' 

kafatlarını kazananlara vali JJlU 11 r tındB 
tarafından Kütahya mamu a . it 
yapılmış birer kupa hediye edil"1 
tir. ~ 

Bay Hüdai, sanayiin inkişafı yolu U-

Merhumun cenazeıi el üstünde taşınıyor 
da gösterilen gayretten dolayt ~ 
esseseleri tebrik etmiş ve sanayi atfl' 
liğinin çalışmalarını takdirle 1' Ölümünü büyük bir teesslirle haber 

verdiğimiz değerli alimlerimizden U
beydullah Hatipoğlunun cens.zesi, 
dün, hazin bir törenle, Beşikta5ta se
nelerdenberi misafir olarak bulundu
ğu evden kaldırılmıştır. Ub~ydullahın 
ölümü Ankarada da, şehrimizde oldu 
ğu gibi derin bir teessür uyandırmış, 
ve Büyük Millet Meclisi namına bir 
heyet, merhuma karşı son hüı7~et 
vazifesini yapmak üzere, cenazesini 
takibe memur edilmiştir. 

lamıştır. . dil" 
Dün Nafia Vekili Bay Alı ~ efl 

kaya da sergiyi gezmiş ve tak:ditgiill' 
miştir. Sergideki pavyonlar .bU tıJlll' 
den itibaren sökülerek tzmır 
nna nakledilecektir. 

Sergiyi 483 bin kiıi geı~~ ff 

"Fazılı muhterem,, adını, ömrünün 
sonuna kadar ve çok haklı olarak ta
şıyan temiz ruhlu Ubeydullahın tabu- 1 

tu, saat on bir buçuğa doğru evind~n 
.alınarak, Beşiktaşa getirilmış ve !::ii-

Sanayi Birliği umumi k~t~ 
sergi komiseri Bay Halit GUl. r 
serginin kapanması münasebetile ı 
zetecilere şunlan söylemiştir: • .ıııl 

I "- 9 uncu yerli mallar ser~.ı 
kapatıyoruz. Şimdiye kadar .~r~~· 
ziyaret edenlerin adedi 483 bı~ ti~ 
maktadır. Sergiye 156 firma ış ~ 
etmiştir. Sergiye sarfedilen pıı ~ 
yekunu 78 bin liradır. Ziyaretçil uJ'4 
umumi ~~t~baını da şu suretl;;ıeıf 
sa edebılırız : "Sergi geçen p• 
nisbetle çok kalabalık değildir;..dc 
ha az firma iştirak etmiştir. .r;r 
bu seneki sergi teknik sergilere 

nan Paşa camiinde cenaze namazı, ka 
labalık bir cemaat tarafında:ı kılmdık 
tan sonra, otomobille, Zincirlikuyuya 
nakledilmiş ve vasiyeti .mucibince as-
ri mezarlığa gömülmüştür. 

Ubeydullah, burada pek se,~diği 

Abdülhak Hamidin mezarı yanında 

hazırlanan ebedi ikametgahına göz
yaşlan arasında bırakılmıştır. 

Vekillerden bazı zevat ile şehrimiz 
de bulunan mebuslardan birçoklan, 
.me.ııuw.uuu \.:~JU:t."-c .. :u.1.1""~ uuıuJ&.u,- .. • 

dır. Cenazeye elliye yakın çelenk te 
gönderilmiştir. 

Ubeydullah merhum, hayatmda gös 
terişi hiç sevmezdi. Fakat cenazesi, 

Festival 
Yarışları 

Boğazda 

Müsabakası 
Uçüncü Istanbul festivali devam 

ediyor. Bugiin saat 14,30 da dağcılık 
klübünde Türk - Romen - Yunan ekip 
leri arasında tenis seçme nıüsabaka
larma başlanacaktır. Balkanlar ara
sı tenis şampiyonluğunu tayin edece· 
olan bu maçlara çok ehemmıyet ver~ 
mektedir. 

Bu akşam Şehir Tiyatrosu Tepe· 
başında "Liiks Hayat,, operetini tem 
sil edecektir. 
Yarın sabah saat 11 de de BoğaıJ 

yüzerek karşıdan karşıya geçme mil 
sabakaları yapılacaktır. Bu müsaba
kalar, Hisardan başhyacak Bebekte 
bitecektir. Müsabakaya girecekler 
Bebekte toplanacaklar, oradan san
dallarla Hisara geçilecektir. 

Yarın gUndüz saat 15,30 da stad· 
yom,da. itfaiye şenlikleri yapılacaktır. 
Bu merasimde bütün itfaiye tarihi -
miz ilk kurulduğu günden bugüne 
kadar g~irdiği tekamül, kö3klii~il. 
mahalle bekçisi ve bütün vesaitile can 
landınlacaktır. 

14 üncü gece eğltnceleri 
Yann gece Kalamışta Belvüde ve 

Salacakta festival galalan verilecek 
ve Tepebaşı bahçesinde de Kı~laym 
hazırladığı 14 üncü gece yanı1acaktır. 

14 üncü gecede bestekar Hay Nedp 
Celal bestelediği en yeni tangclannr 
çalacak , Istanbul radyo~unda her ?;P.· 

ce zevkle dinlenen Bayan Jnnin c!e bu 
tangoların şarkılannı söyliyet'.ektir 

Bundan başka 14 üncU gece için 
tek sesli üçüzler isimli iki ı>rkck ve bir 
kadından mürekep Uç kişilik bir lla· 
beş şarkıcı heyeti dün şehrmı ze gel· 
miştir. Kendilerine mahsus hlrtakıM 
hususiyetleri olan bu takım buradan 
Parise gidecektir. 

Ubeydullah "Efendi,,nin hcata
lığında alınmış bir lotoğralisi 

arzusu hilafına çok kalabalık olmuş
tur. 

'lf,. .. lı11m_,,_ ,"<> lnn Akr;ıha.Hını:ı J[P hl' 
arada, yegenı sabık Adlıye vekı ı 

Mahmut Esat Bozkurta taz!yctlerimi 
zi sunar, kendisi için de Allahtan rah 
met dıleriz. 

Balkanlarda 
Daimi Sergi 

--<>--

Brezilya 

Tetkikler 

Hükumeti 
Yapıyor 

Brezilyanın yeni ~ara maslahat

giizarı B. Lopez Almeira dün Yuna
nistana gitmiştir. 

Oğrendiğimizc göre, Brezilya hü

kumeti, Balkan memleketlerinin bi -
'nde daimi bir Brezilya malları ser 

gisi açmağa karar vermiştir. Yeni 
maslahatgüzar Yunanistana, bu mak 
satla tetkikler yapmak üzere gitmiı;
Ur. Serginin Balkanlarda hangi §C· 

birde kurulacağı tetkikler neticesin
de anlaşılacaktır. Brezilya sergisinde 

en ziyade kahve ve sınai mamulat 

teşhir edilecektir. 

Kabataş ve Üsküdar 
iskelelerinin Tamiri 

ru atılan ilk adımdır.,, 
4
0' 

Bu sene bu adımı attığımızdall ılı. 
layı kendimizi bahtiyar addedi~1., 
.Bu sen.eki ısi! "I mUn- dal>' 
sergi binası ihtiyacından,,~ 

matbuatımız bu mes~l~ye l}ilyı:r,.ıda • 
hemmiyet vermişlerdir. Istanbıl ğ• 
bir sergi sarayının temelini atıt'dıı• 
bu seneki sergi vasıtasile muvs ı1" 
olacağız. 9 uncu yerli mallar se W 
sine karşı büyük alaka gösteren te' 
tisat vekilimiz Celal Bayara da 
şekkürlerimizi arzederiz.,, 

BiRKAÇ SATIRLA 
dt' 

K arabilkte kurulmakta C1l1'11 ..... 
mir ve ~lik fabriknl~ 

müessisi ola.o Jngiliz gnıpuııuP .~ti' 
messill Mister l\lakt:nzi bugün ~ 
ınlze gelecektir. 

I
• sta.obul av!ıar ba:rranU ~ 

cek pazar günü A~barlıd~~..t 
pılacaktır. Bu münasebetle /\~ 
av alanı da açılacaktır. 

• ta-' 
Ş ehremlnlnde oturan ~eı ti', 

isminde bir boyacının ti~~.ıld' 
de 2Q gram esrar bulunmuş, taJlV" 
ta başlanmıştlr. . ~ 

D üşkünler e\.i kadrosu Ç(l1' ut• 
muş ve yatak kalınauaJŞ . ~ 

O n gündenberi Aokaradll ~ 
nan Maarif Müdürli ddıP 

riınlze dönmii~tilr. . ~ 
Belediye, çok harap bir halde o- s altanahmet ile Rami ~r'&·e<i" 

la.n Kabataş ve Usküdar araba vapu- lşllyen otobüslerin s~:. .;f' 
nı iskelelerinin derhal tamir ~ilme- kadar inmelerine belediyece 
sini Şirketi Hayriyeye bildirmiştir. rllml~tlr. 

1
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Cuma Bugünkü Hava : DEGIŞ11' - ....... __ 
Yeşilıköy meteoroloji istasyonun

dan alman malumata göre, buglin 
gökyüzünUn Ege mmtakasında. açtk, 
Karadenizin şark kıyılarında kapalı 
ve diğer mıntakalarda bulutlu geç
mesi, rüzgarların umumiyetle şimal 
Lc;tikametinden orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dün, hava tamamen ac;_ık geçmiş, 

rüzgar şimali şarkiden saatte 10 ki
lometre süratle esmiştir. Baromet-

8 inci ay Gün: 31 Hızır:~ 
Arabi 1356 Ruınf 1. 31 
Cemaziyülevvel: 4 Temmuz· ıS 
G.. 5 01 0-1 · l 2• uneş: , - g e. 91s 
ikindi: 16,09 - Akşam: 1 '12 
Yatsı: 20,57 - Imsak: 3· 

ı..ı1' 
re 761 milimetre, sıcaklık eıı" J<S.>' 
30, en az 19 santigrat olat3 
dedilmiştir. 
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[(zzzlordu 
Ruvvetlendiriliyor 
19JS ~e 

1916 Doğumlular 
Bazı Sınıfların Terhisi 

Askere 14bnırken 

de Tehir Edildi 
MoaJt0 \' 

komiseri;• ~2 (~.A.) - (Taa ajaruı 1,iidiriyor): Müdafaa halk 
lordu ef d orotılof, muayyen askerlik hizmetini bitiren Kızı
'terfıiı 'fflra. ının terhisleri hakkında bir emirname netretmittir. 
!ataktır Uanıeleıi T etrinievvel ve T etriniıani aylan içinde yapı-
. s. v~ . 
ile 1936 :;:ılof ... ayni zamanda netrettiği yeni diğer bir emirname 
'en h' Ç&gırılınıyan 1915 doğumlularla 1916 doğumluları ta-
~111 r rıınete davet etmektedir • . 
},ıOSk <ızeteleri11i11 d" .. I . 1 t ova, 12 u'u11ce en 

i?.etesi Rr <A.A.) - Izvestiya lfaly 
~d h~k~lor~uya Çağınıan yeni an 
betıyıe Yaıa. ~akı eminıame müııase- M 1 
dııya §İnıd' ıgı başmakalede Kızılor anevra arı 
dildııe be ıye kadar hiçbir ~an şi~ B 1 d 
' ka nzer efrad girmediğini bil- aş a 1 
Oantı Ydederek diyor ki: Londra, 12 ('fan) - Sicilyadaki 1 

"ll l>A PIL<>TLAR , • büyük İtalyan manevralarına bu ak-
laL .

11 efl'adıtı lllfilı' ~OGALTtO~ şam başlanmıştır. Resmen bildirildi
""'"11 t;örııc .. un hll' kısmı talı ğine göre bu manevralara 50 bin as- 1 
4- h u.,tur Ve b nJ ' . ı 118ıısi haır • u ar 'lrnsm-1 ker, 2 bin tayyare, bın motörlü a-
de \l(ıkttır k !'Irk talimıeri görenler raba, tank ve tayyare topu iştirak 
'tiaı. eza hunlardan bir~oğu etmektedir. 1 
~l<tt diden Pilot olarak orduya Mussolini, Cataue'de bir nutuk söy • 

'.t 4 N 

B. Stoyadinoviç Yunan 

Başvekili ile Görüştü 

B. StoyadinolJiç 

Atma, 12 (A.A.) - A.tina A 
jansı bildiriyor: 

General Franco 
· ln9iliz Hükimetine 

Ce.vap Verdi 
Asifer Hem Y apmadıklarmı Söylüyor, Hem de 

Bazı Gemilerin Bombalandığmı itiraf Ediyorlar 
Londra, 12 (TAN) ·- Akdenizde birtakım gemilerin bombar

dıınan edilmesi hakkında General Franco'nun lngiltereye vermit 
olduğu cevap netredilmittir. Bu cevaba göre, tecavüz anında 
naıyonalistlerin hiçbir tayyaresi askeri üssülharekeler dıtına çrk
mıt değildir. 

Mutaarnzlann verdikleri işaret 

Na.CJyooalistlerin işaretleri.ne benzi
yorsa da bunlar, asilerin teca\.'ÜZ et
tiğine bir delil sayılmanıal<tı&dır. 

l'flHAF 
Maa.ınafih yan resmi asi maha

fill, asi tayyarelerinin bir hata neti
cesi de olsa bazı gemileri bombola
dıklarmı itiraf etmektedirler. 
ITALYANLAR KARAR Blt~KLIYOR 

Yeni Bir 
Kutup Uçuşu 
Moskova, 12 (A.A.) -

Bugün saat 18.15 te Leva
nevskinin idaresi altında al· 
lı kişiden mürekkep bir mü
rettebat ile dört motörlü 
209 N. tayyaresi hiç yere in
meden Moskova - Şimal 
kutbu - F airbanks uçuşu 
için hareket etmittir. 

flCK 
Çiviler! 

Dilimizde !;hiye göre tek bir te
kerleme hatırlarım: 

"Çivi ~l\.i)i söker,, 
Derler. Amma çivi~i söken y:ı.Iuıı 

çivi değildir. 
Orası bir yana. Gelelim bugimün 

çivilerine. 
10 Ağustostanberi, ~nraköy Köp

rüsünün ortasına üç ta.ne ~hfü ko
ridor yapıldı. 

Bu korldorlann iki yarıma konan 
çivilerin ismini çi\'i görüp te karfi!Je 
çivisi gibi mcecik §eyler sa.mnaymız. 

Bunlar Hacı Bekir kurabiyesinden 
bir misli fazla ve o biçimde sarı ma
deni tablalardır 1ô; yarımşar metre 
mesafe ile bir sıraya dizilmişlerdir. 

Bu Jkl sira çivinin arası "selamet yo
lu,, dur. Bir kı3,da.n ötekine geçmek 
için ancak buralardan geçilecelitir. 
O gün bugündür, bir "selamet yolu,, 
olsun diye yapılmış olan bu ge~itler, 
bir kısım halk, hele çoluk çocuk mut
ta.'tıJ bir taraftan öbür tarafa g~nıek 
te ve bu esnada. üzerine gelen tram
vay \.'e otomobillerin duraklaınasm

dan büyük bir zevk almaktadır. O lı:~ 
dar ki, Köprü üstüne kadar mua.yy'!ll 
bir yol ile gelen tram,·aylal', orada 
biribirlnln ardına yetişip tılnlma.kta 
ve akşam üzerleri bazan Bah~ekapı

sma kadar uzanan bir araba katan 
teşkil etmektedir. 

Dün bu g~itlerden birini seyreder
ken çocuklardan biri: 

"ltbı dlr. Bu kuvvetten banş da,·a lemiştir. Musolini bu nutkunda ltal- ı 
"dt ınııva.ffaJoyetU bir •t isti yanın büyük ve sulha yardıım eden 
\ııı edtceğlz_ 8 . :ıureL e - bir devlet haline gelmek arzusunda ı 

Yor ki. ütUn ileri beşeriyet bulunduğunu söylemiş, faşist dikta- 1 

~ 0._:Yallzın mem!eketl banşı törünün bütün İtalyan milletini as - ' 
-"'1a berabe ILl"Qı etmektedir. llu- keri hayata hazırlamakta bulunduğu
~etlaıın r, banş anrak Sovyet nu ilave etmiştir. 

Yugoslavya Ba~nkil ve Hari· 
ciye Nazın B. Stoyadino,·iç, Kor
fo adasında yazı geçirmekte olan 1 
ailesini görmek maksadi~·Ie Cu. 
martesi günü bu adaya gelmi~ti. 
Bu fırsattan i'ttifade eden Başve. 
kil B. Metaksa...,.. Pazar giinü ken 
disine dostane bir ziyaret tc bu. 
lunmuştur. 

iki Başvekil, bu münasebelle 
beynelmilel vaziyeti umumi ml'hi 
yette tetkik etmişlerdir. Ru gö
rüşmeler neticesmd~ Balkan An
tantının, dört Balkan devleti ara
sında mevcut münasebatın , .e bnn 
tarın Balkan Paktına olan mer
butiyetlerinin sağlamh~ı hır kere 
daha müşahede ve tespit edilmiş
tir. 

ltalyan mahfelleri, Mongoya vapu
runun Akdenizde ademi müda!ıa!e ko 
ınitesinin hususi işaretine malik oldu 
ğu halde gezmekte bulunduğunu, bi
naenaleyh bitaraflığı işikar ıJir gemi 
nin dahi bu suretle taarruzdan kurtu
lamadığını bildirmişlerdir. Ademi mü 
daha.le komitesinin karan b~'tleniyor. 
lNGILIZLER TAZMiNAT ISTIYOR 

Ingiliz siyasi mahafili, British Cor
poral petrol gemisine yapılan taarru 
zun asilerin kontrolü altında bulunan 
mıntakada yapılmış olduğunu, bu işin 
asiler tarafından yapılmış bulundu
ğunu teyit ettiğini söyliyerek tazmi
nat talebinde ısrar etmektedirler. A
siler tarafından tevkif e.dilmi~ olan 3 
Ingiliz gemisi için de asi makamları 
hiçbir beyanatta bulunmanu~laı·dır. 

lKôMORHAYZASli 
! DEMIRYOLILE ~ 

- Çhi çıktı. Diye feryatla ba.~la
dr. Hemen o koridor bo. aldı. Gerçek 
bir san çivi galiba bir kamyon teke.r 
leğiııin zorlle yerinden fı:tlamıştı. 
Böyle bir kenarından bir çhinln düş
mesi koridorun selametini şüpheye 

düşürdüğünden oradan gC!}enler he. 
men azaldı. 

Şimdlld halde Köprünün selamet 
korldorJan bu haldedir. Halk bund:ın 
sade bir selfimet de~il bir fle eğlence 
bulmuştur. 

'ıttetı 1 llllidataası takviye edilmek Duçe, bu arada karga.şalrk içinde 
~ ye 111tlba.t"28.sı edil bıli bulunan Avrupa.ya devamlı bir mu-

le .tavda gaze . e "r.,, vazene temin edecek olan İngiliz - 1 

~ l'.i Ve siyasi tesı, mükemmel bir as İtalyan ve İtalyan - Fransız yakın
"~ Yüksek k'~e~tep ola.n Kızılordu- lığile ve muvazene şartlarım da an
~ e l§aret etti tiltUrunu bilhassa kayıt !atmıştır. 
ada Çarlık :ıen sonra, 1912 de Rus Paris gazetelerinden Exelsior ma-
~ olan kıır tdUau hizmetine çağınl- nevralar hakkında şunları yazıyor: 
~e t.ihU O]da ~efradının yüzde 33 ü " Bu sabah başlanmış olan hare· 

Uer tlusy Ugu halde 1936 da Sov- kata ne gibi bir siyasi mana atfet· 
}'' _as~~nt-'°I'•- --.ı:-.ı .. - . - • -- -··- _ .. .:.•.ut!ı.-
1' dı.. bUrne~ ~ . . e .lol ti~ün oku~a le teşhirini düşünmüş olan kimse-

"'10r: 8"Uıı kaydedıyor ve ~oy !erin fikrince bu teşhir, İtalya hükı1-
"'· l>O. ~ metinin fethetmiş olduğu Afrika im-
~~ NLARA KARŞI para.torluğu üzerinde zeval kabul et-
'~ eı dü.,nıaaıannuz bize taar- mez hukukunu teyit etmek istediğini 
~ tlanı:rorJar. Fakat kuvnti- başka milletlere anlatmaktır. 
'' \'e tnlistakbeı za.f rd mirı İtalya hükumeti, buna muvaffak 
tıq, tehtikeyı sUk e en . e . olmak için, bu imparatorl~k ile İtal-
~ lliJJyorqı Unetle kaıı;ıhJo- ya arasında bulunan denız yolunu 
~ o' ki, Kızılordu harbe se- tensik ve tahkian etmektedir.,, 
tı' rn~~le ve onu geldiği 

ı._~· nıagıup edecektir.,. lf kmektep Muallimlerinin 
~leıı· ıa Zvezd 
~i Ilı.de, l(ı a gazetesi de, başma 
~ Ve kö 1 .. ıılordunun bir taraftan Nakli 
v eıı, anıi y u gençliği saflarına alır- · · 

ı e llİj':ı~· ıanıaııda memı k t k • · Ankara, 12 (Tan muhabırınden) -
er "C!l te b' e e e as erı 'Ik kt k Ce a&ke r ıye alınış yeniden bin- Nakillerini istiye~ ı .. me ep mual-
aydet.ın r Ve kUçük b't d' - . . timlerinin listelen vılayetlerden ve-

ektedir. za ı ver ıgını kalete gönderilmiştir. Vekalet bu 

/;' '/ • ~ listeler üzerinde tetkikata başlamı~-
l lSf • tır. Tetkikatın ay sonuna kadar bı-

lı lll meselesi tirileceği ve mualli~le~ ders sene. 
~1 Q/ck si başında yeni vazıfelerınde buluna-

lon lllda bilecekleri anlaşılmaktadır. 

Pazar afoıamr, B. Metak~as. R. 
Stoyadinoviç ~erefine hususi bir 
akşam yemeği vermi!5tir. 

B. Stoyadiıııoviç dün :ık_!oiam 
Korfodıuı_.ıa.1.•nlmıstır-

Alman Erkanı 
Gazeteciler için 
Ne diqorlar? 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman siyasi 

mahafili, Berlin ecnebi matbuat fede
rasyonu tarafından ittihaz edilmiş o
lan karara ıttıla kesbetmiştir. Ma
lum olduğu veçhile bu kararda Times 

BIR GEM! ABLUKAYI YARDI 
Santander radyosu, bir Ingiliz ti-

caret gemisinin bir Fransız torpitosu 
himıt''~inde Santander lirrıanma gir 
diğini bildirmektedır. 

HUKUMET TAYYARELER! 
FAALiYETTE 

Hükumet tayyareleri, bugiin altı 
büyük hücum yapmışlar ve asilerin iç 
şehirlerinden Toledo, Talevera ve A
vila'yı muvaffakıyetle bomba amı~lar 
dır. Zayiatın ve hasann büytik oldu
ğu tahmin edililyor. 

Bir Kamyon 

Beş Kişi 

Kazasında 

Öldü 
muhabiri M. Ebbut'un memleket ha- Rio _ de _ Janeiro, 12 (A.A.) 
ricine çıkarılması protesto edilmek- Bir askeri kamyon devrilmiş ve hen
te idi. değe yuvarlanmıştır. 5 asker öl"llüş, 

Bu mahafil, bir memleketin bir cc- 16 asker yaralanmıştır. 
nebi muhabirinin gazetecilik saha- -===~========== 

Ayni mahafil, Berlindeki bazı ecno 
sındaki faaliyetinden dolayı memle- bi muhabirlerinin vazifeleri hududu 
ket haricine çıkanlaımıyacağı pren- haricine çıkarak Alman menafii a
sibini güçllikle kabul edebileceğini leyhine çalışmakta olduklarına işa-
beyan etmektedir. ret etmektedirler. 

: ANKARAYA ~ 
~ BAGLANDI ~ 
;! Zonguldak, 12 CA.A.) - ~ö- ~ 

mür havzasını Ankaraya bağlı- ' 
yan demiryoluo\Ul Çatalağ-1.1 ile : 

~ Zonguldak arası demir dil~mesf 
lıı sona erdi. Ve bugiin lokomotif , 
Ilı Zonguldağa girdi. hıkılaplar kay ~ 
'nağr olan Ankara ile enerji kayna ~ 
' ğı ZonguJdağm biribirine ka\'us- ~ 
~ tuğu bu mesut günü, Zonguldak- ~ 
~ hlar bir bayram gibi kutladı- ~ 
~ lar. Uray tarafından ı;ehir bedi- ~ 
~ yesi olarak lokomotifi getiren he ~ 
~ yete hahlar verildi. 0141e~·in mü- ~ 

i 
teahhit tarafından 500 iı;~iye bü- ~ 
yük bil' şölen tertip edildi. Halk ~ 
ve işçi guruptan hükumet \.e Par ~ 
tiye gelerek Atatürke \."e büyiik- ~ 

~ lere saygı ve şükran ve minnet- ~ 
~ ferinin bildirilmesini istediler. Va ~ 

i ll, Parti Başkam tarafından bu ~ 
coşkun sevinç tezahürleri ve haJ. ~ 
kın içten duyj!,ulan Atatiirke, 1- ~ 

i 
nönüne, Kamutaya, Partiye, fe. ~ 
tinkayaya ,.e Celal Bayara tel- ~ 
grafla arzedildi. ' 

~'"'"""'""~~ 

Bunu gördükt$ sonra lstanbul hal 
kına eğlence bulmanın güç bir şey 
olmadığını adamakıllı anladım. 

B. FELEK 

Deli bir genç 
Altı kişiyi 
• • 

Oldürdü 
Londra, 12 (A.A.) - Glasgovda 

altı kişinin ölümüne sebep olan bir 
delilik va.kası olmuştur. Bir Mısırlı 

talebe rovelverle kayın babasmı ve 
14 yaşındaki baldızını, 16 aylık olan 
kendi kızını ve bunların imdadına 

yetişmek istiyen bir taksi şoförünü 
öldürmüştür. 

Keza yaralanan karısının vaziyeti 
çok vahimdir. Cinayetin bir aile kav
gası neticesi olduğu bildiriliyor. Ci· 
nayet şehrin gUzel bir mahallesinde 
bulunan bir evde cereyan etmiş ve 
talebe eve taksi ile gelmiştir. 

!lıiyer dra, 12 C'r A'll.T 

ti!ı Ilı.hı ın ~ .. ) - Milletler Ce· ---------------------------------------------
~ hakltnı.da:da!~r komisyonu, Filis
<1e \'e ~· . muzakerelenne Laşla-

Bir lngiliz 
Filosu 
Limanımızda 

Varrı ıstinde in . . 
ttı~t· edemi •. ~ılız mandasmm 

"- il', Yecegı fıkrine iştirak et 
lkıetjı._ 

'ena•~ ... ""dan 
~~i~a, Betıa ~elen haberlere göre, 
tııel'i~ıne k~tor.Copeland, Filı.:1ti.1in 
tıe a hiikfını 1 ~ı~ takrir verereK ı\.
h~01'e orad e:mın 1924 muahedesi-

l~ gUlıda aki haklannı müdafaa 
~· ney 

ilan 'Çrenin Z" ~Ptığını sormuştur. 
kara Yahudi k Utıch .şe}\rinde topla
lıık l', ı\rap <ııngresının kabul ettiği 
bıitı-11~atıdıl'.nu lllahafilinde hoşnutsuz
l>aı- ~ı geç §tır. Arap yüksek ko
dak~ "e j'a:: seneki isyanın ecnebi 
ketı ,filcitleri ı~nıa dayandığı hakktn 
illa~ ~ahUdi edd~tnıekte ve nıemle
iatl( l~ın, &.nca~ehhkesinden,. kurtar-

aQe edildi~ . ~rap tebt>rriia tından 
l\ gtnı bildirmektedir. 

'a . :::---or-.. tıs El . . rra Çımız 
li nsız 

atici · 
bıtltis, 12 Yesınde dıl'i (A.A) 

b Yor: · - Havas ajansı 
~ ~ lşle · . 

oıa l'inı Vekiı 
~k ln n. Ch eten idare etmek-
~i~ Çisi n. Sauternps TUrkiye Bil-

. Uad Davazı kabul et-

Son konuşmalar karşısında Almanya 
B ir taraftan lılgiltere ile ltal 

ya, diğer taraftan Fransa 
ile Italya arasında. başlıyan ve bu 
devletJerio münasebetleriırufo bir sa 
lih başlangıcı sayılan konuşmalar 
la yakından alaka gösteren '>ir dev 
let te Almanyadır. Alman mathua
tı, ve siyasi mahfelleri, bu yeni ko 
nuşmaJan ve yaklaşmaları derin 
bir dikkatle takip etmekte ve bun 
larm nereye va.racağmı, hangi ne
ticede kara.r kılacağını faaı ve 
hassas bir merakla gözetmektedir. 
Almanyamıı, Italyan - lngiliz, ltal
yan _ FranslZ yaklaşmasuıa bu 
derece ehemmiyet "ermesinin !'e

bebi, Roma • Berlln tesa.nüdünii i
fade için öne sürülen Roma - Ber
lln mihverinin vazlyetidir. !talya. 
da, Almaııya da fırsat düştükçe bu 
mihverin kuvvetinden bahsetmek
te ve onun Avrupa siyasetine is· 
tlkrar verdiğini, daha doğrusu Av 
rupamn siyasi mukadderatma hi.

klm bir vaziyet aldığını iddia edi
yorlardı. Acaba ltalyanın Fransa 
ve Inglltere ile anlaşması, bu mih
verin kuvvetini sarsar mı? Sarsar-

:························································: 
t ..... ~~~.~.~~ .. ~~~.~-.. ~~-.~~~~~: ...... J 

sa bu sarsmtmm derecesi ııe ola.
bilir? Yani ltalyanın açtığı yeni ko
nu.'jmaıar, Berlln - Roma mlh\'f'ri
ne karşı besleoebilttek emniyet 
veya emniyetsizlik için bir öl~ü 
t~kU etmektedir. 

F akat AIDUlll siyasetmln bu 
müna.'tebetıe aldı.~ r.ephe 

Roma - Berlin mihverinhı kuvve
tini denemekten ibaret değHdir. BI 
18.kis Alma.o siyaseti daha geni~ 
bir hedef takip etmekte ve bu ko
nuşmaların bir taraftan ıtalya ile 
lngiJtere ve Fransaum arasHlJ dü
zeltmesini, diğer taraftan da Al
manya ile bu Uç devlet arasında 
bir paktın lmzaJanma.CJmı temin et
mesini ummaktadır. Bo sayede Ro-
ma - Berlln mihverUe Londra • Pa
ris mihveri birleşecek ve gal'p dev
letleri ara.~mda tam bir a11laşma ,;ı 

cude getirilmiş olacaktır. Alman 
siyasetine göre bu dört devlet pak
tı, bütün Avrupa mukadderatına, 

tam müsavat dairesinde 11akim o
lacak, Milletler Cemiyetine lıi~bir 

iş bırakmıyacak şeklide A. vrupa 
meselelerini hal ve fasledccelc, ay
ni zamanda So,•yet Rusya~, da Av 
rupadan tanıamlle bert.araf ec1e -
rek, Alman tabiri ile, onu kendi a.. 
lemJııe çevirecektir. 

Alınan siyasetinin öteden beri he
defi, bu dört devlet misakını bir 
an evvel başarmak ve garbi A vnı
pada suth ve sükôou temin etmek 
mukabilinde A vrupanm ıtarkında 

serbest kalmaktır • 
ltalyanm lnglltere ve Fransa ile 

başladığı konuşmalar bu yolda ~ 
tılacak adımlar için fırsat teş1dJ 

ettiği için Alman siyaseti de ken
di eme1Jerlni gerçekleştlrm~i müm 
kiin kalabilecek bu fırsatı kaçırma.
mak için ~~ıyor. 

S on yakınlaşma ve konuşma 
hareketinin böyle bir neti

ceye doğru ilerlemesi lhtlnıalinln 

Sovyet Rusya tarafından iyi kar. 
şılanmadığı ,.e iyi karşılamnıyacıa
ğı şüphe götürmez. 

}'aka.t bu yeni siyasi faath et he
nüz başlaııgıçtadır. Katedil~ek mP
safeler bir hayli uzundur. \:'olda 
aşılacak bir~ok eııgeller, ~özillecek 
birçok düğti.mler, bertaraf etfilecek 
bir sürü mü~liiilJPr var. Nihayet 
g~ilen yolun Ceneneye uğrayıp O· 

rada karar kılması ihtinıa.li de son 
derece kuvvetlidir . 

Fakat wrdi~miz bu izahat, bü
tün Avnıpanm bu sırada, bu yeni 
siyasi hareket \'e faaliyet ile aza
mi derecede alakadar olmasmm se 
beblnJ göstermiş bulunuyor. Vazi. 
yet bütün Avrupa devletlerinin ha 
yat ve mukadderatı ile aliüadar
dır ve bu yüzden her devlet, son 
hidlselerl i.zami dikkatle takip et

mektedir. 
Almanya ise hidise)i kendi ba

kımından mühim bir netice vermek 

istidadında gördüğü icln o da kPn
dJ emellerine uygun bir istika.met 
vermiye uğraşmaktadır. 

Oğrendiğimize göre, lngılterenin 

Akdeniz filosuna mensup beş gemi
den mürekkep bir filo eylül iginde li
manımıza gelecektir. lngiliz .ı.ılosu, la 
tanbulda beş gün kaldıktan sonra 
tekrar Akdenize açılacaktır. 

Prcsidente Sarmiento adında bir 
Arjantin mektep gemisi de bu ay son 
!arına doğru limanımıza gelel~ektir. 

Almanya da 
Atlas Uçuşlarına 

Başllyor . 
Berlin, 12 (A.A.) - Deutsche h~ 

va kumpan~·ası, şimal atlantiği U:ze
rinden muntazam ha,·a servisi tecrii
belerine başlamak üzeredir. Nord 
meer deniz tayyaresi Travemunde'den 
Lizbon'a hareket etmiştir. Oradan A
~or adalanndaki Horta'ya uçacak· 
tır. 

T unusta Veba 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -

13 ve 23 temmuz tarihlerinde Tunus 
ta veba va.kalan görüldüğünden Tu
nus limanı muvaridatına karşı liınan
lanmızda tedbir alınmıştır. 
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1 ayyare piyangosu bitti üç Aylık Kira ile 
· Yepyeni Bir Eve Sahip 

Olmak Elinizdedir 

RG iJy o 
• 

Kazanan numaraların iki günlük 
ııııı lAı 

Günün programı - ıstBll kir~ 
0C;LE NEŞRİYATI: Jil ru··· 

Türk Saat, 12,30 Plakla ıııll g 
si. 12,50 Havadis, 13,05 ?ı llıı 

tam listesini 
Tayyare piyangosunun dördUncü 

keşidesi dün tamamlanmıştır. Evvel
ki gün ve dün çekilen numaralan sı
raya konulmuş olarak ve tam bir lis
te halinde aşağıda bulacaksınız: 

25240 
28038 
30584 
32131 
35510 
36527 

26522 
28146 
30595 
32879 
35974 
37271 

26703 
28477 
30769 
33336 
36319 
37784 

• 
verıyoruz 

28012 28022 1907 2027 2047 
28960 30194 2346 2359 2460 
30819 31473 2591 2616 266•1 
33832 34666 2798 2931 3045 
36383 36386 3471 3583 3592 
38417 38724 3659 3668 3704 

2066 
2538 
2689 
3124 
3614 
3718 

plak neşriyatı. 14,00 Son 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans ~u~ 
19,30 Radyo fonik konıedı ~e) 
söyleyen). 20,00 Fasıl saz afll it 
20,30 Omer Rıza tarafından 

, söylev. 20,45 Fasıl Saz he)eU G 
at ayarı). 21,15 Orkestra: 

[ 

·ve Ajans ve borsa habcrlerı '( 
günün programı. 22.30 Pliı.ld~ Q 

50.000 Lira kazanan No. 
33494 50 Lira kazananlar 

3861 3990 
4081 4191 

3998 4045 
4266 4296 

2158 
2548 
2693 
3406 
3642 
3786 
4075 
4427 
4869 
4991 
5288 
5516 
5818 
6174 
6527 
6779 
7370 
7738 

lar, opera ve operet pıır ı 
23,00 Son. %L 

15.000 Lira kazanan No 
6750 

169 
520 

1274 

12.000 Lira kazanan Ne 1898 
2452 
2742 
3132 

. 
30141 

10.000 Lira kazanan No.lar 
24724 38522 3488 

3.000 Lira kazanan No.lar 
3824 
4328 

12809 18679 4585 

'1 .000 Lira kazanan No.lar 
9688 27101 30913 34222 

5011 
5697 
5917 

107 
2551 
5020 
5612 
7641 

11399 
15325 
12801 
24397 
27451 
31017 
32881 
34188 
36055 

70 
2425 
5672 
9138 

12520 
15546 
20409 
23204 
24480 
26364 
30061 
35515 

100 
1628 
3365 
5232 
7477 
8227 

11078 

500 Lira kazananlar 
279 1224 2551 

3695 3993 4015 
5185 5453 5473 
6235 6375 7016 
9079 9594 9694 

12521 12792 12829 
16837 17959 19361 
23032 23926 24144 
24779 25131 25311 
28727 28750 29671 
31181 31438 31536 
32709 32994 33496 
34480 34642 35290 
36399 36832 37071 

200 Lira kazananlar 
332 423 1333 

4165 4172 4620 
7018 7543 7735 
9306 11829 12081 

12658 13613 14342 
17639 17941 19189 
21337 22021 22087 
23212 23506 24327 
25071 25192 26328 
26423 27040 28711 
32337 33133 33747 
39239 39482 39539 

I 00 Lira kazananlaT 
144 444 863 

1885 2666 2869 
3751 3868 4459 
5502 6335 6683 
7529 7824 8071 
8298 9109 9585 

11503 11511 11759 

3695 
4912 
5551 
7331 

10912 
14531 
20137 
24200 
25833 
30114 
32199 
33712 
35383 
37715 

6612 
7335 
7697 
8224 
8552 
9351 
9814 

10338 
10552 
11045 
11949 
12080 
12271 
12636 
12793 
13631 
14316 

1920 14596 
5526 15143 
8629 15749 

12084 16013 
14449 16262 
19389 
23178 16907 

17627 
24463 18394 
26340 18932 
29972 19478 
34947 19928 
39985 20632 

1299 
3255 
4661 
7434 
8079 

10892 
12387 

21189 
21641 
22608 
23138 
23423 
23845 
25112 
25401 

394 410 441 515 
833 1112 1117 1125 

1277 1522 1793 1889 
2218 2308 2313 2413 
2463 2504 2682 2728 
2897 2928 2981 2986 
3140 3179 3353 3392 
3545 3630 3724 3739 
3853 4055 4082 4112' 
4335 4367 4455 4517 
4626 4658 4688 4884 
5012 5039 5160 5210 
5822 5834 5857 585S 
6438 6545 6582 6585 
6788 6790 6961 7125 
7449 7510 7513 7516 
7754 7854 8186 8189 
8300 8396 8422 8497 
$895 9001 9018 9259 
9163 9479 9549 9788 

10064; 10189 10286 10323 
10372 10449 10487 10499 
10689 10751 10766 11007 
11199 11327 11539 1177•.1 
12015 12034 12056 12015 
12091 12117 12141 12251 
12449 12510 12546 12547 
12652 • 12679 12715 12723 
12920 13140 13163 13397 
13677 13823 13861 14208 
14369 14379 14404 14477 
14626 14683 14776 15025 
15152 15222 15300 15393 
15815 15971 15997 16012 
16084 16130 16200 16251 
16352 16487 16541 16608 
17055 17282 17567 17596 
17958 18055 18175 18375 
18187 18526 18783 18830 
19154 19211 19281 19481 
19586 19635 19857 19863 
20464 20465 20584 20631 
20655 20380 21016 21018 
21413 21492 21540 21586 
21684 22138 22247 22604 
22655 23019 23041 23051 
23149 23193 23393 23415 
23503 23558 23735 23845 
23883 23984 24452 24610 
25132 25153 25187 25355 
25422 2V429 25661 

4488 
4875 
50·49 
5390 
5543 
5819 
6271 
6634 
6807 
7462 
7757 
7920 
8410 
8791 
9143 
9635 
9969 

10126 
10497 
10845 
11269 
11579 
11806 
12019 
12441 
12774 
13050 
13182 
13582 
13951 
14501 
14790 
14953 
15163 
15552 
15795 
15914 
16221 
lt)!'>ı5 

16927 
17255 
17600 
18025 
18439 
19448 
19835 
199·13 
20295 
20624 
20829 
18712 

4616 4'i09 4811 
4914 4932 4946 
5172 5243 5285 
5409 5483 5512 
5544 5555 5723 
5853 5871 5983 
6298 6388 6392 
6638 6685 6707 
6981 7199 7229 
7468 7506 7630 
7774 7789 7868 
7968 8188 8202 
8473 8602 8744 

8830 8912 8983 
9157 9317 9361 
9651 9768 9864 
9995 10019 10043 

10159 10164 10219 
10523 10565 10656 
10863 10949 11067 
11291 11352 11450 
11602 11716 11744 
11821 11898 11942 
12180 12181 12189 
12477 12480 12541 
12787 12800 12840 
13051 13131 13147 
13242 13341 13443 
13623 13653 13685 
13960 14034 14129 
14543 14557 14622 
14825 14905 14931 
14992 15011 15107 
15387 15410 15424 
15666 15674 15734 
15825 15860 15877 
15934 15972 16050 
16302 16386 16447 
ıoöoı ıoo*3 ıoTlb 

17098 17217 17233 
17443 17471 17532 
17702 17725 17757 
18096 18180 18369 
18448 18473 18557 
19529 19591 19624 
19844 19851 19878 
19950 20176 20209 
20350 20424 20476 
20685 20689 20700 
20856 20963 20987 
18785 188·14 18936 

Ankaradaki yapı kooperat ili tarafından bu arsada 
taksitli evler yaptırılmıya ba,lantlı 

7891 Ankara (TAN muhabiri yazıyor)-
8103 Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü-
8745 nün karşısında ve barajın asfalt yolu 
9045 kenarında yepyeni ve modern bir ma 
9590 halle kuruluyor. Bu yeni mahalle, ens 
9905 titünün ilim ve idare uzuvları tarafın 

10051 dan teşkil edilen yapı kooperatifi ta-
10252 rafından kurulrnaktadrr. 
10708 Ilk evin ilk temeltaşı birkaç giin 
11246 önce Ziraat Vekili Bay Şakir Kesebir 
11466 ta.rafından kondu ve ilk taşın altına 
11786 Vekil: 
12019 - Uğurlu olsun, temennisile bir 
12421 de çil yirmi beşlik yerleştirdi. 
12701 Kooperatif bütün azasını en kısa 
1~.:145 zamanda birer ev sahibi yapacaktır. 
13165 Kooperatif azası sevinç içindedir. 
13497 j Çünkü bunlar kira ile oturdukla-
13902 rı eve verdikleri para ile iki üç ay-
14226 da ev sahibi olacaklar, evlerine 
14732 yerleşecekler, bahçeleri olacak, zevk 
14941 neşe, saadet içinde ömür geçirecek-
15131 ler ve her ay verecekleri 15 - 20 lira 
15542 lık taksitlerle de borçlarmı ödiyecek 
15769 ler ... 
15888 Kooperatif, bilhassa Ankarada. he-
16145 nüz halledilmemiş olan ev sıkıntısı 
16511 meselesini halletmek için kendi or-
16 ı lT lC:ihlY.•U.1'1 J\.U~uı,,, W \ıııl W.'-• .,c...,.ı.." " ,.._ ,. "' 
172'10 
17572 
17853 
18113 
186:37 
19676 
19882 
20273 
20577 
20801 
21006 
19006 

ralı biletin lstanbulda iki parçası sa
tılmıştır. Fakat bunların adresleri he
nüz anlaşılmamıştır. Diğer bahtiyar
lar şunlardır: Polatlıda pasta ustası 
Ahımet, Bahkesirde Muhsin oğlu Ce
mil, Ankarada Aktepe bağlarında 
34 numarada bayan Sabahat ve kar
deşi Sabur, 1zmirde Bayan Zeynep 
ve arkada.,lan. 

Bu biletin bir parçası da bu keşide
de satılmamış ve iade edilmiştir. 

Kooperatifin kurulması için 
çalışanlardan Prl. Kerim Ônıer 
sıhhi birer ev bulmak vazifesile ku
rulmuş bulunuyor. Bu vazifeyı ifa 
etmek kolay bir iş değildir. Fakat 
yeni kooperatifin müteşebbisleri bü
tün güçlükleri yenmiş bulunuyorlar. 
Ve bugün ortaklarına yaptıracakları 
evlerin temellerini atmıya hazu lan-
...... :.:11.- • 

Bu biletin bir parçası Zonguldak
ta bir parçası da Cebeliberekettedir. 

On iki bin lira kazanan biletlerin 
sahipleri şunlardır: Şişhanede Toz.. 
koparanda Lüsidi handa Kemal, Pan
galtı HalaEıkar caddesi 174 numarada 
kahveci Nasrullah ve Köprüaltında 

kahveci Mehmet, Şehremini Tatlıku
yu sokağı 36 nUımarada Raşit, Bey
oğlunda Polikseni. 

)·e~-ı Günıün program özü "' 

SENFONiLER ~ 
22,15 Laypzig: Senfonik 111~. 

(Haydn) . 
HAFiF KONSERLER 3t \' 

7,10: Berlin kısa dalgası: "Ü )'I 
ceii musiki, 8, 15 Devamı). 9~~ llıa 
ris kısa dalgası. 9,30: Be~~· ııf: h 
dalgası: Karışık musiki. 9. Sl·~1 ti 
tin kısa dalgası: Karışık 1!1u :ı.l ~ 
30 Paris kısa dalgası.: Plak~ sı "
Keza. 13: Keza. 13 Berlin 1 pe fi~ 
gası Eğlenceli musiki (14,l:oıı 
mı) 13,10 Bükreş: Plak J{o 
14.15 Paris kısa dalgasr: . l 
15: Tuluzdan konser nakli. ııı 
Berlin kısa dalgası: Bnnd~ 0 
ka. 18.35 Roma kısa dalgns\ııı 
tra, şarkı. 20 Varşova: pJıı. 
giliz musikisi, 20,35 BükreŞİ~ 
konseri. 21,40 Prag kısa dıt f33 
Karışık program. 22 Roma, 1~ muzika. 22.15 Tokyo kısa. dll(Jll 
Festivalin beşinci günlı ·ıı ~ 
halk şarkıları). 22,15 Bc;ıı '#
dalgası: Eğlenceli musikı. 
Prag ~ısa dalgası: Orkestrıı·r 
Peşte Çigan mus.ikisi.23.55 
Radvo salon orkestrası. 

DANS MUSiKiSi 2$ 
19 Bükreş. 21.10 Kolonya . ., 

Prag kısa dalgası: Vals bil' 
blanc" isimli musikili radyo pi1 
23,50: Laypzig. . . . " 
Belgrcrd Radyosu~ 

İzmir Fuarı 

için Konfera11s. 
Kısa da}gah Belgrad rBdY.0 ~ 

20,30 da Sı;p~:,i6''X@~rlt rıı 
saatte türkçe olarak Izmır be) ,-e 
lel Fuarı hakkında konferans 

cektir. """"" ı ................ ~ 
Ölüm 

Ticaret vekfileti eski rrıııııı. 
müdürü Bay Muhtarın oğlu dJI 
saray lisesi son sınıf uılebC· • 

~ ıııı. 
569 sayılı Haluk tutuldugu !S 

12622 12797 13106 15198 15496 30 Lira kazananlar Amortiler On beş bin lira kazanan 6750 nu
maralı biletin Uç parçası 1stanbulda
dır. Bu ikramiyeleri kazananlar şun
lardır: Tarlabaşmda Peşkirci uoka
ğında Eleni, Marpuççularda 35 nu
marada Nasih, Ankarada binbaşı 
Remzi kızı Ayten. 

Bu biletin bir parçası Ankarada 
bir parçası da Turgutludadır. 

lıktan kurtularnıyarak daha 
şında iken hayata gözlerini J\ll 

16821 17149 
17908 18190 
19364 19821 
20519 20773 
71720 22092 
23807 24304 

17439 
18410 
19884 
21114 
22177 
24505 

17467 
18949 
20108 
21384 
22338 
24866 

17902 
19270 
20252 
21718 
23211 
24907 

52 
367 
755 

1134 
1367 
1731 

101 120 296 
525 529 717 
838 891 1009 

1148 1258 1273 
1376 1542 1565 
1757 1817 1831 

304 
748 

1068 
1313 
!708 

1876 

Sonu 50 ve 94 ile biten biletler iki
şer lira amorti alacaklardır. 

Büyük ikramiyeler kimlere 
düftÜ 

Elli bin lira kazanan 33494 numa-

SiMDiLiK 

On bin lira kazananlar şunlardır: 
Yavuz harp gemisinde yarbay Ab

di, Tarsusta tuhafiyeci Celal, Kum
kapı patrikhane sokak 17 numarada 
Agavni, tramvay şirketinde kontrol 
Ahmet. 

tır. 

Cenazesi dün kaldırılmış ve .1 liğe defnedilmiştir. Allah şı 
sabırlar versin. 

• • • • • • • . • • • • • ··pde Artık vergicinin keyfine diyecek yoktu. Şimdi ve
zinlerin parnıaklısı da parmaksızı da hayalinden rcs 
mi geçit yapıyor, kafiyelerin bini göbek atıp çekili
yor, bini kırıta sırıta karşısına dikiliyordu. Bir saat 
kadar havuz başında kaldı. Uzaktan tek tUk işittiği 
tüfek sesleri kesilmişti. Mutlaka geliyorlardı. Kalk
tı, kapının önüne çıktı. Erden, yüzbaşı, ellerinde tü
fekler yıkık değirmen tarafından geliyorlardı. Bah
çenin parmaklık köşesinde karşılaştılar. Daha mer. 
baba demiye vakit bırakmadan Vergici elindeki müs
veddeyi yüksek sesle okumıya başladı: 

r -91-

Adamın c;üştüğü vaziyet uçunun göz:i..'!ri önll e. 
canlı bir ~.:-kılde tecessüm ediyordu On•. lanet y 
miye, ona bin hicviye yazrnıya, onun it:irı . heı ~ 
soyleroıye hakları vardı. Fakat onun zehırJeil 
hayatıylı., P.f ıenmiye, ölümüne mani olmak ellr,tifl 1>" 
iken, ölüp kudurmıya, kıvrıla inliye, haykırtı. ıı:t' 
ğıra ölmesine göz yumrnıya hiç hakları y ... ktıl· "" 
si de biraz mahcup, biraz sönük Erdenc baktılıı.r, 
vergıd: 

"Mü,!deler olsun efendim! Edelim keyif ile sur 
Kamburun dün gece kapmış paçasın ke~bi akur 
Oyle salmış ta gcçimı.iş ki dişin baldırına 
Belde haykırmada yer yer: "Yaşasın kelbi akur! 
Domuza it dişi derler ne kadar doğru imiş 
Bir dalarsan kadıyı çok yaşasın kelbi akur 
Iki himmet bize kafi, sana liste veremem 
Bııradan başka diyara aşasın kelbi akur,, 

Birdenbire anlıyamadılar, bir daha, bir daha oku 
du. Alay olup olmadrğını sorunca bütün hikayeyi, 
üzenne bir o kadar daha katarak an.attı. Hala 
inanmakta tereddüt ediyorlardı. 

- Etme Ali şakaya sığmaz bu. 
- Alimallah öyle. !sterseniz kırmızı yanaklı, 

ince sesli, ke.man kaşlı komşu kızını çağırayım da, 
gW dudaklarından kula.kla.nmzla işitin iz! 

- Tü tü! Amma aç gözlüsün Ali! Daha dün ev
ıendin. 

- Açlıktan değil canım! Ramazandan Ramazan
dan. iftar yerine geçer de ... 

Gülüşerek yürüdüler. Yüzbaşı çütesini ·kapıdaki 
askere verd1 

Erden: 
- Şimdi işin doğrusunu anlarız. 
- Doğrusu bu işte. Ben ikinci kasideyi bile ha-

zırlaclım. 

YoldP lıirl~inP tPsıı<liif P<lin !!ordular. Dudakları-

ıu bükcrr~k cevap verdi: 
- Oyle i:>irşey işittim emme, tevatür olsa gerek. 
Bir başkası fazla bilgiç çıktı: 
- Enikli bir it salmış. Mollanın birisi kurtar

mış. Kaza yokmuş. 
I~in doğrusunu, Erdenin evine geline~ 

öğrendiler. Bacı nine bütün tafsilatı geii-
ninin komşusu olan bir kadından almıştı. Katıksız 
eksiksiz anlattı. Ve Ii'atma bacının yaptığı ilaçları 
tarif etti. Vergici gülüyor, Refik Tekin bir şey 
söylemeden dinliyor, Erden düşünıi yordu. Bacı ni 
~e sözi~nü bitirip çekilince Erden ayağa kalktı: 

- Ben gıdiyorum. 
!kisi birden sordular: 
- Nereye gideceğiz? 
- Bilmem. Ben başka yere gideceğim. 
- Nereye? 
- Dümbeleğin evine. 
-Ne! 
Diye ikisi de gözlerini hayretle açttlar. 
- Ne E.aşıyorsunuz? Dümbeleğin ev!nı; gidece 

ğim. 

- Acayip? 
- Mecburum! 
- Mccbuı musun? 
- F;\·et. Çünkü doktorum. Yahut doktor saydı-

rum. Vazifem öyle emrediyor. 
- ~una bak! resmen doktor olmana daha sekiz 

ay var. 
- O başka, fakat bugünkU vaziferr.den, sekiz 

ay sonra elime :verecekleri kağıt beni menedemez. 
-- Işte ilaç yapmışlar ya. 
- Ali! Alayın sırası değil. Kuduz tarafından ısı. 

rılan b•r adamın yarasına ısıran kuduzun dilini ya
pıştırmak, ilaç değil, cinayettir. 

- Oyle anıma, Fatma bacı .. 
- Bir ılaç etmiş ki hoşnut eylemiş bin beldeyi. 
- Mesele köpeğin dişinde değil, bir damla sal-

yasındadır. Halbuki salyadan ibaret dilini.. 
- Yahu insanlar bu kadar vazife düşki.lnü olsa

lardı, bu hale gelmezdik. 
- O başka. Bana mesleğim diyor ki: Gidecek

sin, bakacahın, ne lazımsa yapacaksın! 
Bu sefer Refik karıştı: 
- Yani Allahın verdiği haklı bir cezanın önüne 

geçeceksin. 
-- Yo! Bari sen söyleme yiizbaşım.. Verglciye 

bakma, o söyler amma, içinden gülmez. Maksadı 

şakadır. Sizi bir dakika kalplerinizle karşı karşıya 
bırakıyorum. Düşününüz. Içinizden bir seda (gitme
ain) derı;e, pP.ki, oturacağım ve Fatma nineyi al
kışlıyı-ıcaı;ım. 

Uzun. sıkıcı bir sükut. Şimdi vergici de r;ülu~·nr 

alay edemiyordu. Refik Tekinin rengi uçmuş göz
leri rnechul noktalara takılıp kalmıştı. Bıırada oir 
beldenin .. 

- Ben zaten şakacıyım .. Ot' 
Diyerek rnazeretinjn kabul edilip edilııırcliğını g 

mek ic;in Erdem: baktı. 
Refık: 

- P.akkın var. . f~ 
Dernekle daha kısa yoldan suçunu itiraf etli·. 

kat şimdi nastl gidileceği bir mes"le idi. .Erden·"' 
- Nar.ıl olacak, dedi. Doğruca gidip kapıyı 

larım. ~ 
Ve öyle oldu. Kapının önünde, tesadüf oıars~eıflf 

mişle karşılaştı. Kız, Erdeni görünce sarardı, 
içinde kaldı. l<jrden sakin bir tavır ile sordu: 

- Efendi dayın burada mı? 0 W 

Kız bir an tereddüt etti. Bu geli~ hiç umulJ11Il çı~ 
bir gelişti. Erden niçin geldi? Büyük clayı:ın1

0 ? J.' 
görmek istiyor! Acaba büyü tersine mi dönd 111ıl 
caba halasının geceki tertibatı tıhsınıını bulmuş ıı• 
idi? Yarım saniye içinde beynini altüst eden btl 
ali.er arasında, sorulan şeye cevap buh!madı: 

- Dur bakayım! 1 C' 

Diye titrek bir sesle cevap ver.dikten sonra pci'' 
riye koştu. Bir iki. üç, beş dakika geçti. ~rde~ ıı t ' 

liyor, sabırsızlanıyordu. Fakat hala ne bır nıı. 1 ,..'llr 
kırtısı, ne bir ses işitmiyordu. Kapıyı bir dab3 

du. Yine Emiş geldi. . se )~· 
-- Uyuyormuş. Gece hiç uyumamış ta. Kil11 

nına giremiyor da... rl 
(Arkası va 
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~~rde, ~~defi: Haberde, fi· 
l'tııt, 'lrnhn!eYde temiz, dü-
~i oJ~olnıak, karün 

~ a Çabıınaktır. = 
CONON ::::-J 

MESEL~-' 
_ ltaıyan ~ 
G 'le Sovyet 

areteler· • y ının 
anbı N 
ııaıl.,_ eıriyatı 

tl.ınıe "- ga.ıeteıerı 
)·e uel'aber 1 Akdenizde bl-
taf 1 So"'l'etler o 'ttak istiyor ve Türki 
~~1l·orıar. ıı:.:ua.rşı tahrik etmiye 
ııı l'esrni Ita1 ane lntenıazıonale 

............... '"" ... 
~ 
~ ,...., -

• • • 
' . . 
) 
• • . 
• • • • • • 

• • : 
! . . . 
• 

! . • • : • • 

········.• . .•.. ... .. ...... 
. 
: 

•ANKARA ~ 

\'....., r ~· •··•· 
•' ~.... 11 ~ ••• • •°f·~·· MUSl.I"' 

~ \) - ~···· , ..... . 
•MAl~P ' 

. . •• ~I . 
: l\AGOAOi ·· ..... 

'• ··. 

······ ........... .. . .. 

9tAHR,C,f! ; 

MAl>".ADAf•J 

o p.. ~
\ r-

. ...... 

Ilı fa...;Lli Yan gazetesi 24 T 3'e ... t tıiisb em-
)l '': l>aJıiU~·e v~!~da Türk Haricl-

ıı"'a eıuue.,;-ı_ M llıa .,. retf ın·· &.l.U.UJ. oskova-
h ~'1ede SoVJ~~ebetile yazdığı bir 
tı dost ola e Ru.sya.nın Türkiye
L. C<ıf ra.r· lllıyacağuu &sll'larda.nb 
"' ılt ı Ve lkt· ' e
~ \'lettıı hlrib

1sa.di sebeplerle bu 1-

Akdeniz gölünde 
llllJı 11 an1aıry0r ~e düşman oldu
aı .da. l'lirkiye 'u \: e makalesin in so-
01ıı~geJdfğini e_.Italyanm anlaşma 
~~ ta her iki soylemekte ve sebep 
la ll işbıe k devletin Sovyetlerin 
tu~'1lll•·1-ı'r..,. IU'IŞ.tnQsllU ltbnat-sızlık-
""111 '""l!a .. d g" t, ostermıye çalışmak 

gizli 
le ·~~ıuı gaze+---•-~ 
1q ~<ıl gösternıı ~in Türkiyeye böy N ice zamanlardanberi, bi-
tıı leli haıa anı~e kalknıası, yeni 'l'ür. ribirine zıt, ıonıuz 
~ lsteınedUdanııWıkJanna. ve anla- menfaatlerin çarpıf tığı saha 
"a llıual'Yetı erine delildir, Türkiye olan Akdeniz, timdiki Avru
~dıl': lletk v~ nuıkarrer bir siyaseti 
"- de Ya.~ e dost olmak ve sulh pa meselesinin de toplandığı 
~ göıii. Yok • Klnısenin toprağın- nokta olduğu, geçenlerde in· 
~i topl'l\k ~' fakat kimsenin de giltere Dıf Bakam Mister 
'~ rııuı ~er!_aıına göz dikmesine ta Eden tarafından söylenen nu-
~ll.rışılrna,o;ı1~· Bele kendi siyaseti· tulda bir kere daha tevazzuh 
~ \)·etlerıe da hiç göz yumama?;. etti. Mister Eden o nutkunda, 

JA b"" u, ltaı~·an ostluğumuza gelince, 
il" ~ııa'1 boza.rrı Propagandası hiçbir lngilterenin bu denizlerdeki 

hz~ft•\ıda ga~~~ 
1 

menfaatlerini korumak için 
~~ l'ln taftkillliı; de Italyanın Bo- harbe hazır olduğunu açıkça 
•ı th baıt tavııat hakkını tanımak anlatmıf, daha sonra "Akde
d~ d thnaıindeıı b koparımya çalışma.- niz hakkında söylediklerim, 
hl\l\ a Sovl'et '-hııetmektedir, Buo-
?-at ll11tuıı tan gll.ıetesi aldanıyor. Biz Bahrıahmere de taınildir,, di-
N\ı!\wtHt '~ilk için ~imseye ta\i: yerek Bahrıahmerin Şark kı-
ltaı~ ~a gl..:.~~r biliriz, booun için d~-;İ~ti~-ye;ı:;;;;e:i&::" ::::a:~ 
ti~~"' İlarici Jle lhtiy~ görmeyiz. de edilmiyeceg~ini ilave et
~.;-'"t lhti.ın Ye Naırrnun Ankarayı 
~lk, Yin a.Ue.tinı böyle 8uitelsire miştir. 
;:ıalttadır e :Yeni Türkiye~i anla- Bu İngiliz ihtarı, Akdeniz. 

~ 'laJb • d ~°'ti UIQ bizi e statükonun muhafazası 
'zın herkesten iyi Sovyet hakkında İngiltere ile ltalya 

~'L ta.ıınnasını isteriz. arasında anlafm& imzasından 
'"Q" • ilci 1 et yandı yedi, sekiz ay sonra vukubu-

lııiiqll 8t11.e e\ luyor. Bu müddet zarfında 
teki eiuınu~:~ı bir iş için Usküdar çok mühim hadiseler vuku
~alı~lıtıı.t dav •re gitmiştim. Binler buldu. 
~llte erneıeriJı~ arına bakan Usküda.r DEVLETLERiN FAALiYETi: 
tı1ı1 b ~•mu. ~uhmduğu binayı gö -
~lııt Ul'adan :· \e ertesi gün adliye- A kdenizin Garp tarafında Is_ 
l·ı~~~ıştıınerh~ ınakli lazımgeldi- panya işlerine karışmamak 
~· 60)(\ik . · Bana harap, peri')an için imzalanan anlaşmaların hepsi 
h~l', lilıg~ıt halde idi. Her tarafı de bozulmuş ve İtalya, İspanyaya 
leıu~·e"-1 ltıel'd hlah.keme salonJannı asker ve mühimmat göndermiye 
teııııl< feıı. he .:ınıa çeviriyordu. Be- devam etmiştir. Italyanları:aı yar
lla 

11 
e&lJıe th3 .. ~~ bu binanın ;}'lkılmak dnniyle Algeziros'a, Cueta'ya, ve 

gizli çarpışan 
rekabetler 

~~, 

UC DEVLETiN KUVVETLERi 
1 

Bugün Garbi Akdenizde alakası bulunan devletlerin ba

şında fngiltere, Fransa ve ltalya geliyor. Bunların kara, hava 

ve deniz kuvvetlerini şöyle hulasa ediyoruz: 

iNGILTERE 
36a,OOO. 

2000. 
Tank ve zırhlı otomobilleri: 800 ' 
Donanması: too l,78J,l73 ~ 

FRANSA ; 
Askerleri: 450,000. Tank ve zırlılı otomobilleri 2800 ; i Tayyareleri: 7r~l ~:alUDMı: ton 751,717; 

~~skerleri: 830,000. Tank ve safre: 1800 ~ 
~ Tayyareleri: 2000. Donanması: ton 558,000 ~ 

~""""'"''· ....... "'~' ~ 
deniz, Uzak Şarka giden en kısa 
yol olmak yüzünden Ingiltere için 
mühimdir. Fakat hayati mahiyette 
değildir. Çünkü daha uzun bir yol 
ihtiyariyle bu yoldan vazgeçebilir. 
Bundan başka Irak, Filistin, Mısır 
gibi memleketlerin müdafaası Tuı

giltere tarafından deruhde olun
muştur. Mısırın pamuğu, Musulun 

petrolleri, Ispanyanın demiri, In
gilterenin milli iktısat siyasetinde 
mühim bir rol oynamaktadır. 

müstemlekelerdeki askeri kuvvet. 
!ere güvenir. Çünkü Fransa ancak 
bu sayede kırk bir milyondan 
ibaret olan nüfusu ile Almanyanın 
62 milyon olan nüfusu arasındaki 
farkı telifi eder. 

Akdeniz Almanya için müstak. 
bel genişleme vasıtasıdır. Alman
ya, büyük harp neticesinde kaybet
tiği topraklan bu vasıta ile temin 
etmeyi düşünür. 

Rusyaya gelince Akdeniz hari-

kat Italyanın coğrafi vaziyeti, I
talya için bir zil sebebidir. ln
giltere Akdenizin iki metbaline 
haklın olduğu için Italyayı Akde
niz içinde hapseder ve bir abloka 
ile İtalyayı yıkabilir. 

ltalyanm deniz ve hava kuvvet
leri uzun bir zaman için, Ingilte. 
renin faik kuvvetlerine karşı Ak· 
denize hakim olamaz. Belki hare
ka tm ilk safhasında Italya mü
hiın bir faaliyet gösterir, fakat 
harbin ilerlemesi üzerine vaziyet 
çarçabuk değişir. 

Şu var ki Akdenizde başlıyacak 

bir harp Akdenize münhasır kal

maz, çünkü Akdeniz Avrupa me
selesinin bir parçasıdır ve Akdeniz 
de başlıyacak bir harp Avrupa 
harbi demektir. 

B öyle bir harbin vuku bulmak 
fu.ere olduğunu gösteren e

mare yoktur. Fakat bundan Ak
deniz meselesinin hallolunduğu 

anlaşılmamalıdır. Olan biten şey, 

Ingiltere ile ltaıya arasındaki ger. 
ginliğin bira~ yatışnuş olduğudur. 

Asıl mesele Akdenizde hegemoni 
meselesidir ve bu mesele devam et
mektedir. Belki de ispanya m~~e
lesi bir kıvılcım sıçratır ve yan. 
gmı yapar. 

Muhakkak olan bir nokta var: 
Sulhün teslimiyeti iktıza ettirirse 
harbin mutlaka vuku bulacağıdır. 

5 

f FIKRA: 

Genç Übeydullah 
Avrupanm, Afrikanm, Asya.nm ve 

bilhassa Amerikaruıı tanıdığı aksaçlı 
ak sa.ka.lh Ege !',;ocuğu Ubeydullah da 
öldü. 

Böyle bir ölüme hırs duyduğumu 
ve gıpta. ettiğimi saklıyanıam, Hatta 
bu hmı ve gıptayı bütün bu toprağın 
çocuklanna. tavsiye ederim. Ba~· Ezra 
il, eminim ki bu büyük lzmirlinin ca
nını emanet alırıken, şapkasını çıkar. 
nıış ve saygı Ue yerlere kadar eğil .. 
miştir. 

Ubeydullah Ef eıııdi Türk doğdu, 
Türk Ya§adı, Türk öldü n yukarda 
saydığım dünya. bölgelerinde bu gü .. 
ncş sıfa.tiyle tanındı. 

Ubeydullah Efendi bir ihtilalci "'e 
lnkilô.pçı idi. 

Namık Kemalle yaşıt olan Ubey
dullah Efendi Abdülhak Hamit ka· 
dar genç ve Dumlupınar Melımedi 
kadar dinçti • 

Sokak zmda.nında, Bekirağa zm. 
danında ve Malta zındanmda çok ya
kından tanıdığım Ubeydullah Efen
diyi lzmir 9 eylülünde hepsinden kuv. 
vetli görmüştüm, 

Hürriyet mücadelesinde fikir ar. 
kada.~ı ve mazlumluk arkadaşı Na.. 
nuk Kemali bile tenkid eden; duy• 
gu arkada§ı ve heyecan yoldaşı Ah· 
dülhak H8.midi bile inciten bu sek• 
sen bilmem k~lık genç delikanlı yal. 
mz iki şeye inanır ve tapardı: Tan· 
nya. ve Atatürk'e • 

Tannya tapardı: Dünya.da ilk ~i· 
ğit ve büyük .insa.ıı olarak Türk'ü ya. 
rattığı l9in. 

Atatürk'e tapardı: Türkü ı,aza .. 
dan beladan ıkurtanp yükselttiği için. 

Kendi kendisine tapardı: Tanrıya 

ve Atatürk'e taptığı için. 

Kafası eski llimlerin ve modern 
bilgilerin ta.'}kın bir kaynağı idi. 

Gönlü, ~·almz kendi milletinin §el'e

fi l'e hayatı için yanardı. 

Bu kadar ferağatli adamı ne meta
fizikte, ne masalda, ne başka bir 
toprakta. bulabiliriz • 

Balkan Harbi henüz bitmişti. 12 
metre murabbaılık bir hapisane °"' 
dasında baş başa oturuyorduk. Bir 
gün dıvardaki küçük pencere açıldı 
ve idama mahkfun olduğumuzu, maz. 
hatamızın yazıldığını haber verdiler. 

Bu haberi hüsnüniyetle bize ula§• 
tıraııa 91kıştı: 

- Git söyle 1 diye haykırdr. Cep· 
heleroe öldürttükleri gibi bi71 de ol· 
dürebilirler. Bu, ölmez Türkü öldür· 
mek değildir!. 

Onu seksen yıldanberi tanıyan 
dostları söylemişlerdi: Gözlerinde 
bir damla yaş gönnemi§ler. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönHmfüı. 
de Ankara tribünlerinde gene yan 
yana oturul·orduk. Atatüıık nutkunu 
söylüyordu. iki gözünde iki ya5 sicimj 
gördüm. Yavaşça: 

- Usta.dl dedim, ağlıyorsun. 
Asabi ve titiz Ustad ilk defa kız. 

madan gülümsedi ve: 
- Evet, dedi. Yeniden onuncu ya. 

şıma girdim. Sevincimden ağlıyorum. 
ID!: kimseyi taziyet etmiyorum, 

gıptaya davet ediyorwn. 

l a bit~ -..uz bulunduğu hakkRı- CebeJüttarıka yakın yerlere büyük 
bil' 8~e lllJıay!ef~ rapor vermi?ti. toplar yerleştirilmiştir. Akdenizin 
del'sellcıta iı:hı ö~.~dı. Bir ihtiyar, orta ve şark kısnnlarile Bahri Ah
ltıı ' bu h' lum nel<adar mukad- merde Italyanm askeri, siyasi ve 

Akdenize hakim olmak hususun
da hıgilterenin en bellibaşlı rakibi 
olan Italya, hem siyasi, hem iktı
sadi kuvvetlerin tesiri altında ha.
reket etmektedir. Italya her ba
kımdan büyük bir devlet yapmak 

istiyen Mussolininin memleketi, coğ
rafi vaziyet itibariyle, Ingilterenin 

Akdenizdeki tefevvukunu tehdit 
etmektedir. Gerçi Habeşistan isti
lasının arazi bakımıından Italyayı 
tatmin ettiği söyleniyor, fakat I-

ci alemle teması temin eden ana

yoldur. 
Amerikan Karikatürü 

tııa. ına l . \' o der ç1n de yangın \'eya yı- iktısadi vaziyetini tahkim ile meş. 
l'aı "-ı<Iı f ece tabii idi gul olduğu göze çarpmaktadır. 
dıı ~ ev;,.,~at i~lnde ;uz binlerce U- Ayni sırada Almanya Bilbaoda 

· ult -~Ve ~-~ ~){ ki.ın \'esJka.lar da mahvol- Ingiltereye ihraç olunan demirin 
de.ı b~· l:: ırıeıertn haklan da zi- en büyük kısmını istihlake başla_ 
~~ it §ey " alnız bizi müteselli &- mış ve Ispanya ile Akdeniz işlerine 
b~ 0,ıd arsa, o da bu hadisenin alakasını ispanya asilerine yaptığı 
da ~ldl, blt~· Yoksa gündüz vuku yardımla ve Akdenizde harp gemi-
~~ o~bluri Yurtta.~ın ha.yatma !erini mütemadiyen bulundurmakla 

lııı dl bll lld 1• tebarüz ettirmiştir. 
l'~ı~ lletg ncı faciadan soıora a.- Fransa, Cezayirdeki Mers - el • 
tı~ lrıektep~~ olmalıdır: Resmi dal- Kebir'i bir deniz üssü yapıyor. 

a bıra.ıuı • hastaneler alışap bi· İngiltere, Akdenizdeki donanması '1 lllaına.tıdır. nı torpidobotlarla ve diğer gemiler. 
~"P a • ıe takviye etmiş, Mısırdaki muda-
~ aşladı faasmı sağlamlamış ve Filistinde_ 
tJ • .Jal>on ki vaziyeti değiştirmiştir. 

l~lııı ~Şati( harbi nihayet ba§ladı. Rusya da yeni bir takım tedbir-
hıi,.0 11 h~ b:zde.ı çok uzak olduğu lerle Akdenizle olan alakasını gös
bal'l> t ltlbt ~.. 0 kadar alikadar Pt- termiş bulunuyor. 

t"rıii1t1rrı~~I h;;ttn~yor. H.albuki bu lTALYANIN VAZll'ETI: 
barı btııı dtr. Çunk~•han llarhi kadar 
1111 .ı.: llııla...,_ u Orada harbe tutu
t \l()vu • .... Yek~ 
a~ll<lt ş~n .ı\v unu, Cihan Jl:ı.rhin. 
~UO t, Çı11d rupadaki fmsanlardan 
hı. ttıııl. e bu h 1 
''\llii~ 0n nUt arp e alaka~:tar 
hatbı hır- tl\if us vardır. Bu kadar 
{);L 8e11 llsu.n h "''aıı eJerce arbe girmesi, 
tataı.,u~arbiııe h uzatabilir ve orada 
(}Jvıb •r-. Onurı .et_':ıer bir maktel ya-

~eı:.._1 ıçın Çln-J ··• ~·enın apon harbi. 
· lladlse b" ··kt" uyu ur. 

B u suretle beş devlet te yakın 
zamana kadar Ingiliz gölü 

sayılan Akdeaıizle alakalarını gös
termiş, bilhassa ltalya ile Ingiltere 
arasında bu denize hakim olmak 
yolunda yarış başlamıştır. lngilte
nin Akdenizle Şap denizinde en 
bellibaşlı menfaati, onun bu deni
zi "İmparatorluğun şah damarı,, 
saymasından tavazzuh ediyor. Ak-

talyanm Bahri Ahmerdeki faaliye
ti, on iki adada, Libya ve Habeşis
tandaki vaziyeti, Mussolininin "Is
lam hamiliği,, rolünü alması, ve Is
panya işlerine müdahalesi bu iddia
yı tekzip ediyor. İtalya iktisadi ba
kımdan zayıftır. Italya ithalat yap_ 
mıya mahkO.mdur, yoksa ölür. Q. 

ınun en ucuz ve en kolay muvasale 
~~ tlan Akdenizden geçer ve petrol 
ıçın Irana, demir için lspanyaya u
zanır ve Italyan ithalatının yüzde 
seksen altısı Akdeniz, ltalyaya gi
ren petrolün yüzde yetmişi Şarki 
Akdeniz yoluyla gelir. 

FRANSA VE ~IDSTEMLEKEJ~E

RI: 

F ra~saya geJ~ce Akdeniz onu 
Şımali Afrıkadaki müstem

lekeleriyle bağlar. Ve Fransa bu 

Şayet Akdenizdeki rekabet yU. 

zünden bir harp vuku bulacaksa 

Akdenizle alakadar beş devletten 
birini ciddi bir amil olmaktan çı

karmak mümkündür. Bu devbt 
Rusyadıi. Çünkü Rusyaynın kuv
veti Akdenize inip ciddi bir iş gö

remez. Almanyanm Akdenizdeki 
menfaatleri de onun şimdilik bir 
harbe girmesine saik olacak mahi
yette değildir. O da bir harp vu
kuunda Akdeniz işine karışmıya-

caktır. Fakat !talyanm müttefiki 
sıfatiyle Almanyanın büyük tesiri 

• olacağı ve bu tesirin hissolunaca
ğı şüphe götürmez. 

Fransa ise Akdeni.zdeki kuvvetli 
donanması, Korsikadaki tayyare
leri,vesair yerlerdeki üsleri ile 1-
talyaya mühim bir darbe indire'Ji
lir. Fransa toprakları, Italyanm 
tayyare taarruzlarına karşı m11. 

kabil taarruz yapmak için büyük 
bir kıymeti haizdir. 

HAKIKJ l!lJHASIMLAR: 

F akat Akdeniz işinde asıl mu
hasımlar Ingiltere ile Ital

yadır. Italya coğrafi vaziyeti, de
niz ve hava kuvvetleri ile !ngilte
renin şah damarını kesebilir. Fa. Çin ejderi başını bir çevirirse ..• 
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Yirmi altı ıaat denizde kaldık
lan ıonra uıhile çıkan Alman 
yüzücüıünün yorgun hal; 

Deniz 
Mukavemet 

Rekoru 
Denizde fazla kalmak, soğuğa ve 

hareketlere mukavemet etmek reko
nmu bir Alman yüzücilsü kınnı§br. 

Wermer isimli bu Alma.tı yüzUcUsü 
Dunkerque açıklarında bu tecrdilbe
aini yapmış, ve yirmi altı saat deniz
de kaldıktan sonra sahile çtkarken 
çok alkışlanmıştır. 

Cim Londos Yine 

Galip 
Paris sergisi mUnaeebetilc tertip 

olunan ve nizami balamdan hiçbir e
usa istinat edilmeden adına "Cihan 
p.mpiyonluğu,. denilen cUftl mllaa

bakasmda Yunanlı Cim Londos raki

bi Nowina'yı mağlup etmiştir. 
Güreş elli be§ dakika devam etmiş 

ve Yuınanlı da hasmı da em:aı çeşit 

serbest güreş hünerleri göstermişler
dir. 

Neticede Cim Londos her memle

kette pek hoşa gittiği için müsaa
de veren rakiplere karşı tatbik ettiği 
mali'ım ''Tayyare oyunu,, ile g:ı.le.beyı 
temin etmiştir. 

Pire Muh+•li+i 

Buraya Geliyor 
Festival mUnasebetile lstı:mbul 

lılmtakası tarafından iki maç yap
mak üzere şehrimize davet edilen A

tina muhteliti, oyuncularının tatil yap 
tığını ileri sürerek Ağustos ayında 

gelemiyeceğini arzu edildiği takdirde 
eylül ortalarında kuvvetli bir kadro 
ile Istanbula gelebileceğini bildirmiş 
tir. 

Festival sezonunun Ağustos soı:un
da bitmesi dolayısile komite tarafın
dan Atina muhtelitinin bu arzusu ka 
bul edilmemiştir. Aynca Pire muhte 
litine de müracaat eden festival ko
mitesi bu müracaatına müspet revabı 
almıştır. Mali §eraitler üzerinde ya
pılan muhavere nihayetler.mek U:zere 

dir. Bir iki güne kadar kat'i anlaşma 
tahakkuk edecektir. 

Hakemler ve Atletler 

Davet Olunuyorlar 
Balkan oyunlarına seçme mahiye

tinde olarak yapılmakta olan Istan
bul atletizm birincilikleri programına 
nazaran 14 - 8 - 937 tarihirıde <'ğle

den sonra üç buçukta başlamak üzere 
110 mania, 800 metre düz k· ·~u, gül
le atma, 5000 metre mukavemet, yük. 
sek atlama ve 100 metre dilz kof1U 
yapılacaktır. 

Istanbul atletizm birincilıklerini 

idare etmek üzere atletizm hl\kemle
rinin müsabaka günleri Fenerbahçe 
stadına gelmeleri Mmtaka Ajanlı
ümıin n rica edilmektedir. 

İstanbul Atletleri Bursada 
Kendilerine Hic 

J 

Rakip Bulamadılar mı ? 
Bursa Acar idman Yurdu 

Yazllanlara Cevap Veriyor 
26/ 7 / 937 tarihli Haber ve Cumhuriyet gazetelerinin spor sü

tunlarında (lstanbulspor atletleri Bursada kendilerine rakip bu
lamadılar) ( lstanbulsporlu atletler Bursadan niçin döndüler? ) 
batlıklı yazıları okuduk ve hakikati izah eden bir cevap yazdık. 
Cumhuriyet ve Haber gazetelerinin netretmek istemedikleri ata
ğıdaki cevabımızın "TAN'' da netrini rica ederim. 
lstanbulspor klübü (25 kişilık fut-

bolcü ve atletizm ekipinin Çekirgede ~ A l L Q 
iyi bir otelde yatak ve yemekleri bi- ,.. ·· 
ze ait olmak üzere müsabaka kabul 
edip etmediğimizi) telgrafla bizden 
sormuştu. Her §eyin birincı sınıfını 

istiyen bu sporcuları istooiklcri §ckil
de ağırlıyamıyacağımızı tahmin ede
rek şartlarını kabul etmediğimizi yi
ne telgrafla kendilerine bildirdik. Bi· 
lihara Galatasaraylı Besımm Istan
bulsporlu atletleri yollamakta Israr 
etmesi üzerine baş kaptanımız Faik 
ağabey Bay Besimle telefonla görü
şerek hiçbir masraf tanımamak ve 
saha: hasılatının tamamı kendilerine 
verilmek şartile atletizm müsabakası 
nı kabul ettiğimizi söylemi§ ve Cu· 
martesi günü yine Besim imzalı tel
graf 10 Istanbulsporlu atletin yola 
çıkarıldığı bize bildirilmiş ise de at
letlerin hangi yoldan Btırsaya gele
cekleri zikredilmemiştir. 

lstanbulsporlu atletleri karşılamak 
üzere bir kısım sporculanuıız Mudan. 
ya postasına baş kaptan Faik ?.ğabey, 

Yalova postasına ve Çekirgede otel 
istediklerine göre doğruca Çekirge
ye gelirler ümidile bir kısmı sporcu
larımızı da Çekirgeye yolladık I•'akat 
o gün atletler bu postalardan çıkma 
dılar. Akşam gayri muayyen bir sa
atte Bursaya gelerek otellerde yer 
bulamadıklarından kliibe geldiler ve 
klUpte mtlessls ve başkaptan Faik a
ğabey ile sporcular tarafından karşı 
landılar. 

lstanbulsporlularla hangi mUsaba
kalann yapılacağı evvelce görÜ§Ül
müş ve mutabık kalınmış değildi. Baş 
kaptanımızla telefonla görü§en Bay 
Besim de bir program yaptığından 
bahsetmemiş ve §U koşuları yapınız 

diye bir teklifte de bulunmamıştı. 
Pazar günü sabahleyin koşuların 

programını birlikte yapmak ii?.cre 
atletizm kaptanı Nazmiyi memur et
mi§tik. O zaman IstanbulspQrlıların 
teklif ettiği, 100, 200, 400, 800, 1500, 
3000. üç adım, disk, yüksek ı:.tlama 
ve Balkan bayraktan ibaret 10 mü
sabakaya biz tek adım, gülle ve 4xlü0 
Un de ilavesini 3000 veya 5000 mt tre
lik, ve havaların çok sıcak olması d:r 
layısile 3000 veya 5000 metre ko§ula 
nn yapılmamasını ileri sürmüşttik. 

lstanbulsporlular programın fede
rasyon teknik müşaviri Besim tara
fından yapıldığını ve bu progrd.m ha
ricinde müsabaka yapamıyacaklannı 
ilen sürerek lstanbula dönmek arzu
sunu iıharla klübü terkettiler. 

Federasyon teknik müşaviri tara· 
fmda.n yapıldığını iddia ettikleri proğ 
ramı biz bozmadık sadece pNgrumı, 
teknik müşaviri Besim hazırladı diye 
yapmak istedikleri emrivakıi kabul 
etmiyerek, bu programa daha iki r..ıü
sabaka ilive etmek istedik. E1.hscdi
len program Bay Besim tarafından 
yapılmış olsa bile bunu kabul etmiye 
mecbur deiiliz. Her istediklermı ka. 
bul ederiz diye kendilerine sbz de ver 
memiştik. Bunun için programı iki 
tarafın kaptanlarının hazırlaması hu
susunda israr ettik. 

işin hakikatini bu suretle yazdık· 
tan sonra Bursada kendilerine rakip 
bulamadıklarını söyliyen lstanbul
sporlu genç atletlere şunu teklit ede
riz: 

Müsabaka yapmak ic;in araya kim
seyi koymadaın doğrudan dogı,1ya. bi
zjmle temas easinler kabul ettıre
medik dedikleri müsabakaları fa1Ja
sile ve halkın gözü önünde yaparız 
bu suretle spor sahasında halk önün
de bizi mağlup ettikten sonra hakika
ten Bursada rakij bulamıyacak kadar 
kuvvetli olduklarını o zaman gnzete
lerde işie etmiye hak kazaıımı§ olur
lar. 

Bursa Acar Idman Yurdu 
Umumi Katibi Sadık Yi.ıcel 

ALLO~ 

T ekirdağlz ı 
Razı oldu ~ 

Geçen Pazar Cenubi ,Urika. ~ 
şampiyonlle Taksim stadında. be· ~ 
rabere kalan Tekirdağlı Hiiı;eyin ~ 

bu Pazara intikam maçı yapmak ~ 
~ için ısrar ediyordu. ~ 
~ Evvelki gün al&kadar pehlivan ~ 
~ lar matbaamızda toplanmı~lar \'e ~ 
~ Af rlkah ile bu hafta Müffi~imln 
, karşılaşmak istemesini. saatlerce ~ 
~ münakaşa etmişlerdi. ~ 
- Uç saat ınUnaka.~adan sonra ~ 
- dahi anlaşamadan aynlmr~iardr. ~ 
Tekirdağlı intikam maçı f utnca- ~ 
ğını iddia ediyordu, Müla)im i~ ::,ı 
sıranın keodinde olduğunu söy- ~ 

itiyordu. 1 
Haber aldığımıza göre Tekir- ~ 

dağlı dün akşam Afrika şampi- ~ 
~ yoou Ue bir de Mülayimin talihi- ~ 
~ ni denemesini kabul etmiş ve ne- ~ 
~i ticede galip gelen Jle gelecek haf- ~ 

ta tutuşmayı temin eylemiştir. i 
Bu vaziyette Pazar günü, Ce· 

nubl Alrikab Ue MUll~ lil4JS 

i K&Dııd ile: :It:kir~ ~- ~ t 
tardır. 1 

"" 

Başpehlivanllk 
Müsabakası 
11 Eylulde . 

Eminönü Halkevi tara.fmdan nı. 
zamnaınesi tanzim edilip tertip hak
kı alman Türkiye serbest güreş baş
pehlivanlığı müsabakalarına 11 Ey
lfilde başlanacaktır. Eminön~ Halke
vinin mürakabesi ve nezaretinde ya
pılacak olan başpehlivanlık gi~ı·eşleri
ne cumartesi ve pazar günlen devam 
olunacaktır. 

Bu seneki başpehlivanhğt kimin 
k\zanması ihtimali olduğunu müsa
baka günleri yaklaştığı sıralard~ u
zun uzun tetkik edecek ve ta •ımınle-
rimizi yazacağız. 

lzmir Fuarında 
Güreş Müsabakaları 

Izmir, 12 (A.A.) - Izmir Enter· 
nasyonal fuan münasebetile bıı . y~ 
Izmir stadyomunda yapılacak beşıncı 
Balkan güreş şampiyonası progr·amı 
güreş federasyonunca .h~zırlanmışt!r. 
Bu programa göre Mıllı takıır.ımızla 
Yugoslav ve Bulgar takımları 1:5 ey
lfıl çarşamba günü vapurla saat 5 te 
Bandırmaya vasıl olacaklar ve Ban
dırmadan trenle Izmire gelecekler ve 
törenle karşılanacaklardır. Yu'!lun 
milli güre ştakımı Pireden bir vapur
ia doğruca .Izmire gelecektir. 

Bakırköydeki 

Kürek Yarışları 
Istanbul Halkevi spor şııbeGi tara

fından bu pazar günü Bakırköy sa
hillerinde büyük bir su spol'.arı bay
ramı tertip edilmistir. Kürek, yel
ken, yüzme ve sutopu müsdbakaları
nı ihtiva eden bu bayramın aıa kah 
olmasını temin için bUyült bir pro
gram hazırlanmış ve denizctlikle ala
kadar olan klüplere müracrlat edil
miştir. 

Klüplerin yanş tekneleri lcnmite 
tarafından temin edilen mr,türlc:rle 
yarış mahalline çekilecektir. .Müsa
bakalar Istanbul Su sporları Ajanlığı 
tarafından idare edilecektir. 

İSTİKLAL SAVAŞINDAN SAYFALAR 

Çetelerin ordunun vazifelerini 
yapamıyacağını herkesten evvel 
Atatürk sezmişti. Orduyu "ordu!•, 
yapmağa uğraşıyordu. 

Üçe karşı birle iki İnönü muha
rebelerini kazanan kudret, onun 
bir demet cevherden vücuda geti
rilmiş minicik ordusuydu. 

Bu ordu gelişiyordu. Memleke
tin geniş potasında parçalar halin· 
de, bloklar yaratılıyor, düşman 

karşısındaki iman seddine, tabur
lar .. alaylar, tümenler ekleniyor
du. 

Ankaradan trenle cepheye hare
ket eden bu kıtalarda, tren kalkar
ken hep birden havaya bir el silah 
atmak moda olmuştu. Zifiri ka
ranlrık gecelerin sessizliğini uğul

tularla dolduran kalabalık. Silah 
sesleri duyulduktan sonra acı bir 
tren düdüğü çınlardı. Bu seslerle 
yataklarından doğrulanlar: 

- Cepheye yine asker gidiyor! 
Diyerek sırlı bir sevince kapılır

lardı. Uyandıklarına sinirlenmez
lerdi! Sevinirlerdi! .. 

3 37 senesinin güzel bir ni
san akşamında, yine birçok 

silahlar patladı. Bir dUdUk öttU. 
Bir katar hızıanaı, .;.;o -sen&ı ::.uu-

larında Kastamonuda teşekkül e
den piyade 23 üncü alay, yola çık
tı. Kilometreleri aşarak Kütahya 
havalisine geldi. Yedinci tümenin 
emrine girdi. Muhat köyüne yer
leşti. 

·SOYHA YA çotl 
YAZUG 

Bu sırada bir hayvanın üstün
deki şarjör doldurma aleti ye
tündeki şarjör doldurma aleti ye
re düştü. Bu düşmenin bir bölilk 
için "ayıp!,, olduğunu kestiren mı
mara neferi Rıza oğlu Bektaş! 

eğildi, doldurma aletini yerden a
larak tüfeğe yüklemek, bölüğün 

kabahatini örtımek istedi. Fakat 
bu eğiliş o kadar ani olmuştu ki ... 
ester ürkmüş, çifteyi Bektaşın su
ratına yapıştırmıştı. 

Y ilzU gözU kan içinde kalan 
Bektq, canını diş.iııe taktı. 
~ ~ aleti ki11111eye g~-
:terntemeg~ 4$c:ı.u9-..ı.. 3 ..... --... ••v3· 

du, sonra, durakladı. Teftiş heye
ti yetişti. Kemalettin Sami Bey so-

ruyor: 
- Ne oldu sana? 
- Ester depti beyim! 
- Yerden ne aldın? .. 
- ? .•• 
Bektaşın ezik çehresini asil bir 

mana bürüdü. Demek ki düşenin 
ne olduğunu teftiş amiri farkede
memişti: 

- Bir şey a1madım yerden! de-

di. 
Düştü ve bayıldı. 

OLDU 
. " Şimdi bütün yüzlerde a:;ı.ıl6' 

inanışın çırası yanıyordu. . .. ;
11 
if 

nü küçük düşürmemek 1boj!' 
marlarınm kanını akıtarak #.: 
boyunca yere uza.nan bU ıJ' 
milletini küçük düşürmeınelı 
neler yaratamazdı ? •.. •tti- Jl 

Teftiş muvaffakıyetle bi 
layı tebrik ettiler. 

Rıza oğlu Bektaş ted~ 
kıtasında devaını ıı r 

Uzere yirmi gün sonra. tab~ 
dilerek bölüğüne gönderil~~ 
Bölüğe gelir gelmez .Kil ,., 

Recep çavuştan ilk defa iuO'l 
du: ·f 

- Bölüğü beğendiler mı · 
- Çoook beğendiler Be~ 
- Ooh! tyi! -o/> 
- Seni depen ester de b, 

evvel gızılgurttan geberdi~ 
Recep Çavuş, Bektaf!O: rö• 

..:ı •••• -........... ..:ı """'"l'Tlak istıY0 
Ester hakikaten bU: u~w~ 

suihazımdan gebermıştı. , 

biraz düşündü. Suratını~ ; 
ğınık eden hayvanın ge ~ 
duğuna sevinecek sandı~al'· ~ 
o, boynunu büktü, ellerile 
vurdu: . tiıt .. 

- Tüh beeee ! dedi, ınille:tı.~ 
yohsulluğunda yazug oldU 
na! İyiden iyi bir erterdi! 

- ??I .J 
Burnunun direği ester.~ 

bir kere daha sızladı. Gozl~ 
bonC'Uk boncuk yaşlar 

Bektaşın!. / 

Bu köy çok güzel bir muhacir 
köyüdür. Yamaçlarındaki köknar
lar, birbirlerile boy ölçüşür, su
larda endamlarını seyrederler. 
Muhtar Arif ağanın oğlundan tu· 
tun da, en ufak rençbere kadar 
kimlerin varsa, eli silah tutan yav
rularını askere göndermişler. Köy
de yalnız kadınlar, ve ihtiyarlar 
kalmış. 

--~~~~~~~~--~· 
1 :·············································· .......... 

Sabah talim, akşam talim, gece 
talim. Alay: vereceği çetin imti
handa muvaffak olmak için ders· 
Ierine çalışan bir talebe kadar iç
li ve hassas!. 

Bir gün, yedinci fırka birinci 
şube müdürü yüzbaşı Cevdet Ke
rim, grup kumandanı Kemalettin 
Sami Beyin Alayunt civarında ala- ' 
yı teftiş edeceğini tebliğ etti. 

T
eftiş yerinde altmışa yakın 

zabit, 1800 den fazla as· 
ker bekliyor. Muayyen merasim
den sonra teftiş başladı. Her ne
fer, içten gelen bir feragatle çır

pınıyor ve muvaffak olmak, tef
tişi beğendirmek kaygusile işli

yor. Alayın bir de ma..'dneli tüfek 
bölüğü var. Yalnız bu tüfekler bir 
alom! üstlerinde "Ominübus,, ya
zılı, pirinç müberritli, atış esna
sında içinin bütün deprenmeleıi 

dışardan görünen, bir sözle, mti· 
zelik makineli tüfekler. Şüphesiz 
ki derme çatma bir bölük. Fa
kat: 

- Daha iyisini? ... 
- İnşallah düşmandan alaca-

ğız! .. Biricik ümit şimdilik budur. 
Bu makineli bölüğü teftiş edi· 

lirken, Kemalettin Sami Bey bö
lüğe bir: "Marş! Marş!,, yaptırıl
masını emretti. Bu emir derhal ye
rine getirildi. Numara neferleri 
tüf ek ve cephane hayvanları var 
hı?:larile kosuvorlar. 

i Ev Kadınhgı 
l~!myagerlik 

~ımaıı Avrupa mııtetıennın ye· 
mek hususunda biz Ccnuplular :<a· 
dar keyfine ve ağzının tadına düş· 
kün olmadığını bütUn dünya bilır. 
Bu yüzdendir ki, oraların mutfağı da 
bizim mutfağımızdan çok daha geri 
bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde 
bu sözlerimizi teyit edecek yeni '1ir 
misal daha görüyorsunuz. Almanya
da açılan yeni ev kadını mekteplerin
ıie, genç kızlara kimyevi ölçtilcr, he-

mi? .......... 

sapıı yeme• pışırıımesı o~ 
Bu hususta da fennin en bıl1't 

luşlan lruılanıhyor. BUtiln ~ -
rağmen şu mutfaktan çıka 

la yemeklerin, kimyada.o ~ 
Bolulu aşçının göz ve el ıca. 
şirdiği bir pilava değişUentı 1"_ 

UM ..fi 
unutmayınız. Hap yutar, 'iaV" 
bi yiyecek olduktan sonra bll 

dı mı kalır? 



ı 

TAN 

TAHRANDAN iS~-~AN~B~U~LA~~ı. 
fstanbul - Moskova - Tahran seyahatini yapan 

Suat Derviı artık Tahrandan lstanbula dönmektedir. • 

Ve bu dönü§te uzun bir yol takip ederek muhtelif mem

leketleri geziyor, tetkik ediyor. Bugün "Tahrandan ls-

tanbula,, dönüıün ilk yazısını veriyoruz. 

ızgın Güneş 

eynimize Akıyor 
T~: 1 arkada bıraktık .. As· 

lrkaanıda caddeleri, san dıvarlar 
ve saklanan ~ 1 Yeşilli~. agaç an, 
tuğladan ~· bahçeleri, sarı 
Cothek gib' ~ kat evlerile ve 
tn~rn ta 1 şllllran gibi güzel §ık 
bir tarafın~a63 .sa~iyesile .. Şehrin 
)'enı bin 1 . 81vrihniye başlıyr( 
lleaine ba ~rıyle eski Tahranm te
li ve ku a an nıodern mahalle as-
ı,,._ VVetıi b' 
-..cl81ıu b ır ordunun efrat ve 
ile, ve ın~l'Ilıdı~n sayısız kışlaları 
ten inekte ~rn. bı.: ~ençlik yeti~ti
Ve Yeni kJkerı, unıversiteleri ile ... 
ta:vretıe .. ınnıa hızının verdiği 
her g\ln ~nden güne medenileı:ıen 
l'aru A _bıraz daha süslenen T~h-... ~ırı 
geııçıe§en 

1 
ardan sonra birdenbire 

daha gUz ranın ve her gün biraz 
da bırakt eklleşen. payitahtı.. arka-

b 1 • 
~lataret d 

lllobUin . . erecesi şu anda oto
ıçınd k !l'ıaJı... e ırk beş kadar oln-

d" nnu aylarda bu h t .... 
" , Iran . . arare yuzun-

letj Ya ıçınde otomobil seyahat-
b h gece a erke Yapılıyor, yahut sa-

lialbu~ ~?la çıkılıyor. 
hararetin ıı tam öğle üstli ve 
derece8bıd en tahammül edilmez 
Perişan b e Yola çıktık. Hepimiz 

O Jr hald · 
b .... tonıob·1 .. eyız ... 
•p sarszı ı Rt\l"a.UQ gittiği i~in 
~ bavuıı'Yor ve içine yerleştiril. 
~acliYen 8~r, şapka kutulan müte
~liYor ~rıya, sıçrıya yer de
ne ve cliıİe u_ısanın ayağının üstü
t "'-ç.lt Pe rıne yuvarlanıyor. 
0z •-p ncerelerden yag-an kum 1 . "\I tak . . ' 

kÇııı. siyah ıçın ve çok parlak .ziya 
at sıcağ gözlUkler taktık ... Fa
• .A.çıl{ a kar~H ne yapmalı? 

b~ sıcar11cereıerden içeri alev gi
til'i.yor. Ve Yakıcı bir rüzgar da 

l 'hra Pas nın kapısı olan Kereç'te 
ibuaYenCSi aPort ve seyahat cevazı 
~ecetitn. Yapılıyor. Tam hare:tet 
)or kh:nb~· zanıan motörde ne olu
l Şofor .~· Motör pan yapıyor. 
eti dök ttineşin altında ter tane-
ır erek 
~0ltılei>ı evvela ceketi sonra. 
2'a a• Ve · · ' rak ot ıçındeki fanilayı çıka-

r Seyahat ttotları ~ 

~ Yazan: ~ 

L~~~~~~J 

Tahrandan öir görünÜf 

edince alev sıcaklığında dahi olsa 
esen rüzgarın daha teselli t:dici 
olduğunu görüyoruz. 

Şimdi otomobil yine hep ku--
rak yollardan geçjyor . Ara. 

.da bir ... Küçük bir yeşillik görü
yoruz. .. Bu yeşil sahada ekseriya 
bir kervansaray bulunuyor. 

Sonsuz ve çorak bir tabiatin 
ortasında kurulmuş .. bir kervan-

saray ... 
Avlusu ile, insanları ve hayvan. 

lan barındıracak tertibatiyle 'hi,. 

kervansaray .. 
insan kendini .. Bir binbir gece 

lliı OJnobili tamire çalışıyor. 
lltıJ:ıda ~.ri§an haldeyiz.. Güneşin 
:b!Uthi§ ~saat kalan otomobil masalında zannediyor .. 
~~Ve be §tı hararet elliyi oul- Develer görüyorum, katar ha. 
, .... % Çık n Çoraplarımı, ayakk~p- Iinde, katırlar, merkepler görüyo-
' ~ir 8aa ardını. rum amma .. Bunların ta yanır -ıa 

t sonra otomobil hareket en modern model ve en muazzan.ı 

kamyonlar da var. Kervansarayın 
önünde bunlar da var ... 

Medeniyet binbir gece efsanesi
ni, masallarını kamyonların önüne 
katmışdost Iranın topraklarından 

tamamiyle kovmak üzere ... 
Yakında tren yolu... Kıvrıla, 

)ıvrıla Iranın en içlerine doğru gi
rince kamyonların vazifesini taına
miyle değilse bile büyük bir ı ~

mını üstüne alacak Iranın en my_ 
tu ve izbe köşelerine kadar mede
niyeti biraz da o taşıyacak. 

•• 
Uç saat süren bir yolculukt~11 

sonra Kazvin'e geldik. K:ız-
vin küçük bir şehir ... Bir çarfjısı, 
bir oteli var ... Modern binaları da 
var. Otele indik ve otelde ı:ıziu 
bira bile bulabildik.. Kazvin'deki 
otelin yemek salonu bizim için bir 
cennet kadar güzeldi. 

Yol asıl Kazvinden sonra daha 
ziyade güz.el oluyor. Kazvinden 
sonra Elburz dağlarına tırmanılı
yor. Bu dağların bir tarafı dcrln 
bir uçurum... Uçurumun içi CO§· 

kun bir su olan diğer tarafı or
manlık ve kayalık bulunan yollar
dan dağlara tırmanılıyor ... 

Maamafih buraları Tahrandan 
çok yüksek değil ... Bin sekiz yüz 
mGtr.o...Ju.dar olmalı. 

Şirin suyu geçtik .. Bir dağa d~
ha tırmandık, sonra inmiye başla
dık. Şimdi harman yerlerinden 
geçiyoruz. Kadm erkek, çoluk ço
cuk tarih kitaplarında resimleriui 
gördüğümüz bir takım ziraat alet
leriyle harmanda çalışıyorlar. Ak. 
şamın bu saatinde renkler bir fo • 
toğraf camından görülen t"er.kler 
gibi, renkli bir film gibi parlak ve 
güzel.. 

• • 

Zeytin ormanlarından geçtik ... 
Kuş yuvaları gibi yeşillikler 

içine kurulmuş tahta kulübelerin 
arasından geçtik .. Bu civarda bü
tün kulübelerin tavanı sipsivri ya
pılmış yağmur için.. Burada. çok 
yağmur yağarmış ve yine o sebep
ten evlerde masa gibi bacakların 

üstüne oturtulmuş verandalar, 
balkonlar ve tara.salar var .. Ak
şam yaklaştı, kulübelerde ışıklar 

yandı .. 
Içinde ışıklar yanan kulübcleri

le buraları bana bir tiyaytro veya 
bir sinema dekoru gibi geliyor. 

l~avacıhkta 
Şimdi yol yine dağlara doğru 

-·------ı yükselmiye başladı. Dağlara çı-

1 
kıyoruz, ve karanlık büsbütün çö-

y eni 1ik1 er kük~~ük kasabaların pazarların-

l Vukurıd . 
harıatıarı akı resimde yeni bir Giroplane görüyorsunuz. Bu tayyarenin 
r a"ala:ndır~Oktur. Kanat yerlerinde dönen iki büyük pervane tayyareyi 
eitorı ll'ııı.ktad · · 1 · b"t" ar1 k il', Bu tayyare, kendi sınıfındakı makıne ere aıt u un 

ırnustır. 

da dükkanların önünde asetilen ve 
lilküs lambaları, petrol lambalan 
asılı ... 

Gece geç vakit Reşde geldik .. 
Reşt şehri küçük temiz bir yer .. 
Geniş asfalt caddesi ve asfalt e
dilmiş bir meydanı var ... O gece o
rada temiz bir otelde sabahladık. 

Ertesi sabah erkenden Pf"hlevi 
Ye hareket ettik ... Yolun bu kıı:1mı. 

, tahminin fevkinde güzel. Aylardan
beri Tahranda renk görmemiş
tik. Orada herşey toprak rengin
de ev toprak tuğla ile yapılmış, 
bahçe duvarı san kerpiç ve etraf
taki tabiat kurak, haman kubbele
ri, çarşı kubbeleri topraktan ... Her 
şeyde bir çöl kuraklığı vardır Tah
randa .. 

Pirinç tarl~lan içinde beyaz 
kırmızı sıyah renkli donlari

le dizlerine kadar çamura girmiş 
kadınlar, dört ayak olmuş bir va
ziyette çalışıyorlar. 

Ai{açlar mor, san, kırmızı çi-

-""'"'""'~"~""""' ~ 

~ insanlar ~ 
~ Nekadar i 
~ Değişir? ~ 
! Bunların Bir de Dünkü 

! Hallerine Bakınız 
Aşağıdaki resmin gösterdiği a

damı tanıyor musunuz? Hele bi
l raz hatıranızı yoklayın. Buldu-
1 nuz değil mi? Clark Gable ... E-~ 
lvet. Ta kendisi. lşte bugünün
' meşhur Clark Gable'i bundan 151 

isene evvel Kanadada bir çiftlikte' 
rençperlik yaparken bu kılıkta i· ~ 
eli ~ . ~ 

~"'. ·~......_,, , 
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ISPANYANIN iÇiNDE: 

Mukabil Teşkilat 
Franco Casuslarını 
Hemen Yakahyor 

General Franko, hükumete karşı 
yeni isyan etmişti. Işte lspanyadaki 
dahili harbin ilk başladığı bu sıra
larda bir gün iı.si generallerden biri 
hükumete karşı atıp tutarken şöyle 
söylemi§ti: 

- Biz onları sadece cephedeki kol 
ordularımızla değil, meçhul kolordu
larımızla da, içten tefessüh ettirerek 
mağlup edeceğiz. 

Asi general, bu sözlerile, hükumet 
toprağında bulunan asi taraftarları
nı, onların asiler menfaatine yapacak 
lan casuslukları ve sabotajları kas- Caıuslarla mücadele eden me
detmişti. lspanyol hükfuneti topra- murlar huıuıi eczalarla kapıla.T· 
ğmda yaşıyan her yabancı, bu asi ge-. 
neralin sözlerinin boş olmadığını anla 
makta gecikmez. Bu yüzdendir ki, bu 
gün Barselonda muazzam bir "casus 
lukla mücadele teşkilatı" kurulmuş 

bulunuyor. Ve yine söylemek lazımdır 
ki bu teşkilat dünyanın bu ayardaki 
en iyi teşekküliyle boy ölçüşecek de 
recededir. 

da parmak izleri ararlar 

Hiç bir memlekette kimse, casus 
teşkilatının nasıl işlediğinden haber
dar olamaz, hatta böyle bir büronun 
mevcudiyetini dahi bilemez. Bu da gn 
yet tabiidir. Fakat iş böyle olduğu 

l• halde, Barselondaki teşkilat reisi, ec
nebi gazetecilerine azami kolaylığı 
göstermekte ve hatta büronun çalış
malarına dair resimler alınmasına da 

T eJkilatın lolo,.ıJsı .. , bulunan 
parmak izlerinin reıimlerini 

alarak büyültür, 
o 

işte Garbo 

Bir de §U resme bakınız: Zannede
riz ki kim olduğunu bir türlü anlı
yamıyacaksınız. Halbuki bu çe~rc, 
sinema perdelerinin en me~h~r ynz
lerinden birine inkılap etmıştır. Bu. 
günün yıldızı bundan .on dört .~e 
evvel şu yukardaki resımde .. gö~d~
ğünüz gibi bir kartposta.ı .guzelı5·dı. 
Resim; Greta Garboya aıttır. 

çekler içinde hele nar ağaçları:: :.'e 
kızıl nar çiçekleri ne hoş butun 
yeşilliklerin arasında yağmurdan 
ve eskilikten kararmış tahtadan 
kulübeler .. Sipsivri çatılı dört bir 
tarafı çepeçevre balkon olan :.ulü. 
belerin üslübu ne hoş. 

Pehleviye kadar yol bir b•ıçuk 
saat sürüyor, fakat bize bir dakika 
gibi geliyor, gözlerimizden gözlük
leri çıkardık, siyah camların al
tından renklerin bütün güzeHiğini 
göremiyorduk. Gözlerimize tozun, 
toprağın dolmasına razıyım. 

Burası Tahranın kuru sıcaklığı 
gibi değil.. Burada müthiş •i:~u

bet var .. Hararetin çokluğuna ve 
dehşetine rağmen.. Elbisclerlmiz, 
saçlarımız sırsıklam. Bütün giinü 
Pehlevideki otelde geçiriyvrli.z .. 
Saat on ikide pasaport IDl?C\"H le.:;i 
başlıyor. Ancak dörtte vapur kal
kacak ... 

Ayni otelde epey ecnebi yolcu 
var, herhalde seyahat çok merak. 
lı ve çok eğlenceli olacak .. 

Şöyle yolcuların kim o1al!ağmı 
tahkik ettim. Ya Çekoslovakyalı 

yahut ta Macar bir çift var bun
lar Baronmuşlar. Bir Rum kadını, 
bir lngili.z kadını, bir Alman S<'fa
retinde misafir olan bir Alman "a
dını var, bir kaç Danimarkalı iki 
üç Amerikalı ... Iranlr bir iki yolcl' 
da var. Seyahatte onları tetkik et. 
mek pek eğlenceli olacak cmin=m 

izin v~rınektedir. 
Geçenlerde bu müsaadeden istifade 

1 eden bir Fransız gazetecisi bir casus 
Juk vakasma ve bu hadisenin kahra
manı olan casusun tevkifine şahit ol
muş. Hadiseyi şöyle anlatıyor: 

ı 
"- 'l'eşkilatın başkanlığını yapan 

Dr. Salgredo bana, bir memurun ya
zıhanesinden gayet mühim bir vesika 
nın çalındığını haber vererek araştır 
malarda beraber bulunmamı rica 
etti. Sinemalarda casus filmleri sey-

\ rede ede kafalarımız bu gibi hadise-

lerin esrarengızliklerile dolmuştur. Barıelonda yakalanan 
Halbuki, biz, araştırma yapılacak bU- • • • • 
roya gittiğimiz zaman, herşeyin yer· ıkı caıuı tıpı 
li yerinde ve intizam içinde olduğunu 1 
görerek, hayretten ha~ete düştum. B , J J 
Burası hır~ız, yahut casus eli değmi- eşızteruen 
şe benzemıyordu. 

Dr. Salgredo: B • • • h f 
- Elbette, dedi, usta bir casus, ırısı as Q 

hiç bir iz bırakmaz. Onun için hır
sırzlığın ne kadar geç farkına varılır
sa o kadar iyidir. Bu suretle çaldığını 
huduttan aşırmak imkanını bulur." 
Araştırma çok çabuk başladı. Ne 

bir iz, ne casusun bırakmış olabilece
ği, kendine ait birşey, hatta ne de bir 
parmak lekesi bulmak; ilk bakışta 
mümkün değil gibiydi. 

Fakat aradan az geçmeden me. 
murlardan birisi: 

- Herif her tarafa eldivenli ellerle 
dokunmuş amma, buna rağmen, şu 

dolabın kapağında gayet bariz, par
mak izleri buldum, dedi. 

Hep birlikte oraya koştuk. Yalan 
değildi. Parmak izlerine beyaz bir 

toz üflenince hepsi daha iyi bir sureL 
te meydana çıktı. Derhal izlerin re

simleri alındı ve biz otomobile atlı
yarak, teşkilatın merkezine doğrul

duk. Orada binlerce casusun parmak 
izleri vardı. Bulduğumuz izi onlarla 
karşılaştırıp ta onlardan birine ait 
olduğunu anlarsak herif yakalanmış 
demekti. Dr. Salgredo yolda anlattı: 

"- En kaşarlanml§ casus bile her 
an ufak bir hata yapmıya mahkiim
dur. Bu ufak hata ise onu ele vernıi
ye kafidir. Bakınız bu adam, her ta
rafı eldivenli ellerle açmış kapamış. 
Sonra eldivenlerini elinden çıkarmış, 
fakat tam gideceği zaman bir dola
bın açık kaldığını görmüş ve elleri
nin eldivensiz olduğunu unutarak do 
labı kapatmış. işte bu da onu yaka
latacak." 

Büroya vardığımız zaman yeni par 
mak izleri. de bu gözlerdeki parmak 
izi fotoğraflarile karşılaştırıldı. Bu 
işin mütebassıslan bir dakikada iki 
parmak izindeki en ufak aynlıkları 
ayırt edebilen insanlardır. Ve birkaç 
dakika sonra iki izin de eski ve ta
nınmış bir casusa ait olduğunu anla
dık. Devriyeler yarım saat içinde he
rifin evini abluka ederek içeriye gir
diler. Fakat karşımıza pejmürde kı
lıklı, külüstür bir adam çıktı. Elinde
ki pasaportta başka bir isim yazılıy-

Da Foe adlı bir doktorun daimi 
murakabesi altında büyüitülmüş meş 
hur beşiz kızkardeşler, artık 3 yaşına 
bastılar. Fakat bu yavrucakların en 
şeni olan Emilie'nin de birdenbire has 
talandığı haber veriliyor. lkiz olarak 
doğan bütün çocuklardan birinin has
talanması, ekseriyetle esrarengiz bir 
surette diğerinin de hastaln.nma~ma 

sebep olduğundan herkesi bır endi:,e 
kaplamıştir. 

Amerikada Toranto şehrinın bütün 
doktorları şimdi hasta yavrunun ba
şındadır ve hastalığın sebebini nra
makla meşguldürler. 

dı. Ben bu vaziyet karşısında tam. 
yanlış geldiğimizi söyliyeceğim sıra

da, Dr. Salegredo : 
- Şimdiye kadar hiç bir casusu. 

kendi ismi altında yakalamadım, de
di. 

Uç gün sonra tekrar bUroya uğra
dığım zaman herifin hakiki ismini 
itiraf ettiğini ve muhakeme edilerek 
hapse ntıldığını öğrenelim. 



--s 

ı __ P_aza_ r, 15. 8. 1.9.31 __ 1 
SENi'ONIJ...ER 
15 35 Roma kısa dalgası: Senfo· 

nik konser (Mozart, Godard, Gior
dano, Bellini vcsnireJ. 

HAfi'IF KONSERLER 
710 Berlin kısa dalgası: Karışık 

mu~iki. 8,15: Devıı.mı. 9,20 .Paris 
kısa dalgası: Plilk .. u •. 4~ Be!hn ~~: 
sa dalgası: Diııleyıcının ıstedıgı 
parçalar. 9,4'1 P.1ris kısa ~algası: 
plak. 10.30. Keza. ll.50: Keza. 13 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli kon
ser. 13,10 Btikrcş: Jıı.n Marku or
kestrası 13 Pad:: kısa dalgası: Kon. 
~er. 14,15: Ket:a 14,15 Berlin kısa 
dalgası: Kor::t"rm de,,.amı. 15 Pa
ris kısa dalgarı: Konser. 16 Peşte 
kısa dalgası: Asker şarkıları, _oda 
musikisi. Çi~ı> n C•rkestrası, l ı ,30 
Berlin kısa ıh;.lgası: Mizahi prog
ram. 18,35 Roma kısa dalgası: Ka
:rışık konser. lX.45 Bcrlin kı~~ dal
~ası: Almaıı ınarsları. 19 Bukreş: 
.Tulea orkestr:ısı. lL,45 Berlin kısa 
dalgası: Ço~nk1Ha mahsus prog
ram. 20 P:\'is kısa dalgası: Kon. 
~er nakli. 20.l O I't'Rte: Koro kon
seri. 21 Kol.•n}a: Orkestra, tenor 
(opera ve vals mu~ıilc,si). 21,15 Ber
!in kısa dnlgası: Eğlenceli prog-
1·am. 21,40 Roma, •Jari. Napoli: 
Karışık muııikisi. 21.40 Prag kısa 
dalgası: Orl:~stra. 22 Roma: Ban
do muzika. :l2 15 Tokyo kısa dal
gası: Plakla milli Japon musikisi. 
22,25 Prag kısa dalgası: Karışık 
program. 2:.!.55 Bükreş: Ptlk kon. 
seri. 23,05 Pra!:! kısa dalgası: As
keri bando. 23,10 Roma: Koro kon
seri. 23,30 Kolonya: Eğlenceli or
:kestra ve düo piyano. 

OPERALAR, OPERETi.ER 
16.15 B ·rlin kısa dalgası : Muh

telif operalardan parçalar. 22 Mila
•10, Florans · Pizetti'nin "La rep
prezenh1ione di Sant Ulivo,, ope
rası. 

ODA MUSiKiSi 
22,15 BP.rlın kısa dalgası: :x ayu 

aletler kuu.rtcti (Mozart). 
RF~SITALLF~ 

11,45 Berlin kısa dalgası: Cho· 
pin'in eseı Jerinden piyano. 18,15 
Petşe: Mn<'.ar halk şarkıları. 20,50 
Bükre!): Rom<'n şarkıları. 22,05 
Prag kısn dalgası: Harp resitali. 
2.3 v a~\l\'a: I.t. h şarkıları. 

DANS MUl~IKISl 
21.15· Bi.iükre§. 23: Petşe. 23,30 

Viyyann. 

1 Pazartesi, 16. 8. 1937 1 
SJ<~N"FONlLl<~R 
] 6,20 Roma kısa dalgası: Senf o

nik kon~<·r l.'1.olinari'nin idaresin
rje). 20 '>5 \ ı Jana, Graz: Senfonik 
orkestra \Operolardan). 22,45 Nis: 
!=if'nfonilc koıwer 

HAl<'JF J\ONSEUl.ER 
7 l O Bcrlin kısa dalgası: Eğlen

c~i mus!ki (8.15 Devamı.) 9,20 
Paris kısa dalgnsı: Plak musikisi. 
9,30 Berlin kı~a dalgası: Çocuk 
rrograrıı. 9,45 Paris kısa dalgası: 
Plak mı.:siki&i. 10,30 Paris kısa dal
~ası: Pllik. 11 Berlin kısa dalgası: 
Alman marşları 12: (Marşların 
dE-vamı). 11,50 Paris kısa dalgası: 
rıak. 13: J<'eza. 13 Bükreş: Plak. 
l:l Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 
Musiki. 114.~5: Devamı). 14,15 
ı •:ıris kı~~ dalgası: Konser, 15: Ke
n. 16,~0· Ork-"~tra, şarkı. 16,45 
Berlin ı·ısa dalgası: Karışık sözlü 
pro~ran'. 19 öükreş: Radyo orkes
trası. 20 8!ııtgsrt, Kolonya: Büyük 
ork(>str&. Vıyolonsel varyyasyom
ları. 20 Paris kısa dalgası:9Bordo'
dan konser nakli: 20 Milano, Flo
ra ps: Karrşık musiki. 20 Varşova: 
Orkestra kontıeri. 20,30 Bertin kısa 
dalgası: .Musikili eğlenceli prog_ 
ram. 21 Laypzig: Orkestra, sopran, 
ba!"'iton. 21,4E Viyana, Graz: Aı:ı
keri mumki 2'.l Kolonya: Orkes
tı·a. 22 Roma: Hafif musikisi. 22 
Be.:-' in !cı!'a dalgası: Eski halk mu
sildsi. 22,15 1.okyo kısa dalgası: 
Navv b'.lndosu. 22,45 Bükreş: Kon
t:er naJr!i. 23 .Petşe: Plak musikisi. 
23 \filaııo, !i'lorans: Varyete musi. 
kisi. 

OPERAJ.AR, OPERETLER 
9.4~ Bcrlin kısa dalgası: Ned

bdl'ın "PoJenblut., isimlei opereti. 
21 , ..... r~.:>va · Lınke'nin operet ha
valaı tn~an. 

ODA 1\IUSIKISI 
15,15 Ber!.n kısa dalgası: Şah

tcbek o~a yaylı aletler kuarteti. 
20,:~5 BJkreş: Baikal Balalayka 
yuartd!. 21 Pc·qte: Macar opera
larınd:rn sahneier (Dohnanyi ida
resirt'J '). 2ı,25 Prag kısa dalgası: 
Yaylı 31 tlcr kuarteti. 24,05 Petşe: 
Sal11u l<Pn~etı. 
RESITALl,ER 
15,31" Roma kısa dalgası: Piya

no - Keman (Sonatlar). 18,35 
Rom,1 kısa dalgası: Sopran tara
fından ş~rkılar. 18,45 Berlin kısa 
dalgasT: Heethoven'in piyano SO· 

natları {A -- Dur). 18.25 Varşo
va "T..t:h ~arkıları. 19,55 Peşte: 
Ligetti tarafından şarkılar. 21 Var
şcıvu. Piyano solo. 21,10 Bükreş: 
E!isabct $u.1ınn tarafından şarkı
lar ( Plı1k). 21.30 Berlm kısa dal
gası: Bru iton Hans Eggert şarkı 
ı::~yylily"r. 21,30 Bükreş: Piyano 
PRitııli IMıır<'n RPo-Pr Mnıu;nrP'ı:ı-

TAN 

G=O&l?tr &lbOO« ~&lP>W@ 
OPTA.MiN . 

(Ç [§ lQ) \YJ [§ lb o Orkestra (Berlioz). 22.30 Berlin 
kısa dalgası: Halk musikisi. 22.45 
Peşte: Askeri bando. 23, 23,05 
Prağ kısa dalgası: Hafif musiki. 
23,30 Kolonya: Gece musikisi. Saç eksiri, saç köklerine 

abıhayat gibi tesir eder 
ki vs.). 22.40 Viyyana, Graz: Pi. 
yano - Şarkı. 23,05 Prag kısa dal
gası: :3»ethoven 'in eserlerinden 
piyano resıtaı: . 
I>ANS MUEIKISI 

21.10 · Prng kısa dalgası. 23,20 
23.~n: Hamburg, Kolonya, Münih. 
23,·l'J: ili.ıno , ·esaire. 23,50: Layp
zig, Ki·nigsberg. 

l\IUHT.ELU' 
l!J,30 Roma kısa dalgası, Arabça 

ve Rumca mıısikili program. 

~ı, 11. 8. 1_93_1 __ ,, 

SEl'lı'FONILl<~R 

21,30 Berlin kısa dalgası: Senfo
nik konser. 21,30 Bükreş: Plakla 
senfonik konser (Brahms, Strauss). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlın kısa dalgası: Neşeli 

popuri. (S,15: Devamı). 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak. 9,30 Berlin kı
sa dalgası: Musikili karışık proğ
ram. 9,45 Pari~ kısa dalgası: Plak. 
10 Berlin kısa dalgası: Orkestra. 
10,30 Paris kısa dalgası. Plak, 11,5: 
keza, 13 Paris kısa dalgası: Kon
ser. (H,l::i: Keza). 13,10 Bükreş: 
Orkestra. 15,15 Berlin kısa dalga. 
sı: Eski icöy musikisi. 15,35 Ro
ma klsa dalgası: Karışık musikisi. 
16,15 Roma kısa dalgası: Piyano -
şarkı ve Cetra orkestrası. 18,35: 
Orkestra, sopran. 18,35 Peşte: Çi
gan orkestrası. 18,44 Berlin kısa 
dalgası: Alman milli dansları 
Hayydn, Mozart, Bethoven). 19 
Bükreş: Radyo orkestrası. 20,25 
Petşc: Şelıir bandosu. 20,40 Mila
no, Florans, karışık musiki. 21,35 
Petşe: Rn dyo salon orkestrası. 22 
Milano, Florans: mancininin idare
sinde orkestra konseri. 22,05 Prag 
kısa dalgası: Plak. 22,25 Prag kı
sa dal~nsı: Hafif musiki ve şart~ı
lar. 22,30 Paris P. T. T: Massenet 
ak~amı. 22,45 Bükres: lokantadan 
musiki nakli 23,05 P;ag kısa dal
~ası: Orkestra (Fibich, Förster). 
23,20 Viyana. Graz: Eğlenceli or
kestra konseri. 23,25 Peşte: Genç 
Çiganlann konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Varşova: Dostal'in "Clivia,. 

isimli opereti. 22 Kolonya: "Ba
lıkçı ve kansı,, isimli radyo opere
ti. 
RESITAlı.ER 

11 Berlin kısa dalgası: Bariton 
Hans Eggert şarkı söylüyor. 17,15 
Berlin kısa dalgası: Beethoven'in 
piyano sonatlarından. 19.15 Var
şova: Şarkılar (plak). 20,35 Bük
reş: Piyano konseri. 21 Bükreş: 
Flüt konseri. 22,15 Tokyo kısa dal
gası: Halk şarkıları. 22,45 Peşte: 
Piyano konseri. 22,45 Berlin kısa 
dalgası: Küçük piyano eserleri. 
23.20 Varşova: Keman resitali 
(Tartini, Elgar, Korngold vs.) 
DANS MUJ}IKISI 
21.40 Prag kısa dalırası (Vals

ler). 23,50: Kolonya, Hamburg. 
MUHTELiF 

16,30 Paris kısa dalgası: Baise
ro perdus,. isimli tiyatro piyesi. 
19,20 Peşte: Su topu (Water -
polo) (Avusturya - Macaristan). 
reportajı. 19.30 Rima kısa dalı~ası: 
Arapça, Rumca ve Tilrkçe sözlü ve 
kısmen musikili neşriyat. 

1 Çar,amba, 18. 8.1937 1 
SENFONII,ER 
10,15 Berlin kısa dalgası: Sen

fonik konser. 15,20 Roma kısa dal
gası: Senfonik konser (Martuççi, 
Dvorak, Verdi, Oskar Strauss). 
22,30 Milano - Florans: Senfonik 
konser (Korsakov, Frank, Albeniz 
vs.). 

HAi'IF KONSERLt~R 
7,10 Berlin kısa dalgası: Knrı

şık notalar. c31:1: DeJarr.ı .,,20 Pa
ris kısa dalgası: Plak. 9.30 Berlin 
kısa dalgası: Eski halk musikisi. 
9.45 Paris kısa dalgası: Plak 10,30 
Keza. 11,50: Keza. 13: Keza. 13,10 
Bükreş: Plak musikisi, 14,15 Pa
:ris kısa dalgası: Konser. 15 Keza. 
16,30 Paris kısa dalgası: Orkestra, 
19.15 Varşova: Hafif Fransız şar
kıları. 20 Milano, Florans: Karışık 
konser. 20,10 Peşte: Vivana musi
kisinden popuri. 20,30 Bükreş: Ju
lea orkestrası. 20,50 Petşe: Bahçe 
konserini nakil. 21.10 Kolonya: 
Leo Eysold orkestrası, piyano 
düo, bariton). 21,40 Roma, Napoli, 
Bari vesaire: Karışık musiki. 21,40 
Prag kısa dalgası: Askeri bando. 
21,45 Berlin kısa dalgası: Eğlence
li konser. 22,05 Prag kısa dalgası: 
Don Kişot filminden sahneler. 
22,15 Tokyo kısa dalgası: Yeni Ja
pon musikisi. 22,45 Bükreş: Radyo 
orkestrası (Meyyerbeer, Masse
net, Strauss vs.) 23,05 Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki. 23,20 Vi\"'8.
na: Radyo orkestrası. 23,25 Peş
te: Çig1ln musikisi. 24,10 Peşte: 
Radyo orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,30 Berlin kısa dalgası: "Win

dstaerke,. isimli radyo opereti. 22 
Roma: Planket'in "Les Cloches 
nP de Cornevillc .. isimli operası. 

ODA MUSiKiSi 
16,15 Roma kısa dalgası: Düo 

(Keman - şarkı). 17,15 Varşova: 
Sözsüz şarkı (Konservatuvar kuar
teti). 21 Varşova: Şarkılı kuartet. 
22,25 Prag kısa dalgası: Yaylı 
sazlar (Brahms). 

RESiTALLER 
12 Berlin kısa dalgası: KüçUk 

piyano eserleri. 15.15 Berlin kısa 
dalgası: Bariton Hans Eggert (şar
kılar). 18 Varşova: Hafif şarkılar. 
18,35 Roma kısa dalgası: Piyano, 
keman, şarkı konseri. 19 Berlin kı
sa dalgası: Piyano ve Viyola alct
lerile sololar. 21,30 Bükreş: Nadia 
Şebab piyano c;alıyor. 22 Varşova: 
Chopin'in eserlerinden konser. 22 
ilıino, Florans: Şarkı resitali. 22.10 
Bükreş: Şarkı resitali. 22,40 Vi
yana: Viyolonsel resitali. 23,30 
Kolonya: Menuetler (Beethoven) . 

DANS MUEIKISI 
23: Varşova. 2 : Frankfurt, Ko

lonya. 24,15 Roma, Milano vesaire. 
MUHTEUF 

1 Cumartesi, 21. 8. 1937 

SENFONll.ER 
HAFU' KONSERLER 

1 
7.10 Berlin kısa dalgasr: Hafif kon
ser. 8,15: Devamı. 9,20 Paris kısa 
dalgası: Plak muskisi. 9,45: Keza 
10: Berlin kısa dalgası: Dans mu
sikisi vesaire. 10,30 Paris kısa dal
gası: PUi.m. 11,15 Berlin kısa dal
gası: Eğlenceli musiki ( 12: Deva
mı). 13 Paris kısa dalgası: Pl8.k. 
13,10 Bükreş Radyo orkestrası. 
14,15 Paris kısa dalgasr: Konser. 
16: Keza. 16,15 Roma kısa dalga-

• 

' 
Saç dökülmelerinin kat'i devaaıdır. Guddelere nefvüneIP• 

bahtede'rek saçları büyütür, ııklattırır ve uzatır 
Saç hastalıklarına, kepeğe ve cilddeki müz'iç 

kqıntıya kartı 

OPTlMiN Sl ~ EISiHi 

lstanbul P. T. T. Vilayet 
19 30 Roma kısa dalgası: Arab

ça v~ Rumca musikili ve sözlU 
program. 20,45 Kolonya: Peştede
ki Almanya - Holanda Avrupa 
Wter - Polo maçını nakil. 22,30 
Berlin kısa dalgası: Şiir ve şarkı
lar. 

sı: Karışık müsiki. 16,30 Berlin kı
sa dalgası: Şen plak musikisi. 1.,30 
Paris kısa dalgası: Orkestra, şar
kı. 18, 18, 18,30 Peşte: Lakatos 
orkestrası. 19 Bükrcş: Askeri ban
do. 20, 20,40 Bük,reş: Plakla güzel 
sesler. 21 Peşte: Eğlenceli prog
ram. 21,10 Kolonya: Vals, foks ve 
operet parçaları. 21,40 Prag kısa 
dalgası: Hafif musiki. 21,40 Roma 
Torino, Bari: Karı§ık musiki. 22,05 
Varşova: Küçük orkestra. 22,05 
Prag kısa dalgası: Klasik balet 
musikisi. 22,10 Kolonka: Musikili 
ve mizahi program. 23,05 Prag kısa 
dalgası: Hafif musikisi. 23,15 Mi-

1 
lıino, Florans: Hafif konser. Müdürlüğünden ; 

Per,embe, 19. 8~ ,-•••••• ••••••' Meriyete giren 3222 eayıh telsiz kanunu mucibince radY;: 
SENFONll.ER 
17,15 Va.rşova: Senfonik pl~k 

musikisi. 21,10 Kolonya, Berlın: Ko R K U hiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. merke~l 
müracaat ederek ruhsatnamleerini almaları lazımdır. . bur 

1/ Ağustos/1937 den evvel ahnmıt olan ruhsa~~elerın ı.ı Filhannoni (RaveJ, Liszt, Sarasa
te). 21,25 Bükreş: Senfonik kon· 
ser (Mottara'nın idaresinde). 22,30 
Milano, Florans: Senfonik konser 
(korsakov, Frank, Sonzogno, R. 
Strauss). 

HAFiF KONSERLER 

Sıçrama, bayılma, gergin

lik, boğulma hisleri, nefes 

daralması 1C A ADOl' a 
biraz devamla nihayet bulu 

'-------' 7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık 
musiki. 8,15: Devamı. 9,20 Paris 
kısa dalgası: Plak musikisi. 9,30 
Beriin kısa dalgası: Klasik halk lstanbul vilayetinden: 
dansları ve şarkıları. 10 Berlin kı- k 
sa dalgası: Eğlenceli konser. 10,30 937 mali yılı içinde çalıştırılaca 
Paris kısa dalgası: Plak. 11,50 Ke- olan bedeni yol mükelleflerinin Son
za. 11 Berlin kısa dalgası: Çocuk bahar devresine ayrılanların 15 Ey
musikisi. 13,10 Bilkreş: Orkestra. lfil 937 ve Ilkbahar devresine ayrı-
14,15 Paris kısa dalgası: Konser. !anların da ı Nisan 938 tarihlerin -
15: Keza. 15,15 Berlin kısa dalga- . 
sı: Şiirler ve musiki parçalan. 15,35 den itibaren hangi günlerde ve hangı 
Roma kısa. dalgası: Hafif musi- yollarda çahştırılacaklarına dair o
kl. 19,4~ Berlfn kısa dal~: Eğ- lan defterleri kaza Kaymakamltkla
lenceli musiki. 20,M Parla kı11a rına gönderilmiş olduğundan ocdeni 
dalgası: Pliik musikisi, 20,50 Peş- mükellefiyetle alakadar olan bütün 
te: Hafif musikisi konseri. 21 Var- yol mükelleflerinin mensup oldukla
~ova: Karışık konser. 21,40 Napo
li, Bari: Karışık musiki. 22,25 rı mahalle mümessilliklerile köy ih-
Prag kısa dalgası: Orkestra (Ber- tiyar heyetlerine müracaatla hangi 
lioz, Russel,). 23 Peşte: Çigan mu- yolda ve hangi günlerde mükellcfi
sikisi. 23,05 Prag kısa dalgası: Ha. yetlerini yapacaklarını anlayarak nü 
fif musikisi. 23,15 Roma: Orkes- fus hüviyet cüzdanlarile birlikte mu
tra, org, 23,20 Viyana: Radyo or- ayyen olan günlerde çalışacakları 
kestrassı . 

mü yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerını alınıYatlad
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarpbrılacak ve bu Sil 

det hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. ""'" 
937 ücretleri EylUl sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo 1• 

lanılsın kullanılmasın beyannamesinin Ağustos içinde P. f. 
Merkezlerine verilmit olması behemehal lazımdır. . eıJI" 

Ruhsatname vermek için e•ki zamana ait hiçbir para ıst 
miyecektir. (5167) 

# A 

ıl .. i L A N .. L 
ı SU~ERBAN~ 
l Umumt M üdürliigünden: 

Banka ve müesıeaatnnızda istihdam ol~nmak üzere AlrO~ 
caya vakıf dört muhabere memuru ve uç Almanca dak 
imtihanla alınacaktır. .. 

İktidarlarına göre kendilerine ücret verilecektir. 
' isteklilerin 20 Ağustos 937 de imtihanları ic~a edilmek ~ 

l 
re Ankarada Umumi Müdürlük Penonel Şubeııne velstanb 
da İstanbul Şubemize müracaatlan. 

OPERALAR, OPERETLER yolda Nafia Fen memuruna mUraca-
. Off at eylemeleri. / 

M~Ohnsk~ad~ga~: e~ ----------------------------------~-'>ach'ın "Fener altında evlenme,, ı ~;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmm••••••••••••••-'l ısimli opereti. 16,20: Roma kısa dal- lı 

;:::.= 1tcJi~i~~~="fı~r;~~~t~~~:: ıstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
ların.dan murekkep senfonık kom-
pozisyon. 22 ilino - Torino -
Floransa: lki birer perdelik opera D N Semti ve mahallesi So1·a.ıc. Kapı No. . "O • o. ~· piyesi. 22,15 Nis: Verdi'nın -
thello .. operası. 
R.l<~ITALLER 
12 Berlin kısa dalgası: Viyola 

ve piyano musikisi. 17,30. ~rlin 
kısa dalgası: Piyano musıkısı. 18 
Peşte: Piyano resitali. 19 Berlin 
kısa dalgası: Hilde Kreçmer şarkı 
söylüyor. 20,25 Bükr~§: Ene.s~u'.
nun plaklarından solıst musık!sı. 
Viyolonsel. 19 Bükreş: plak konseri. 
22,05 Prag kısa dalgası: harp resi
tali. 22.30 Berlin kısa dalgası: So
listler şarkı söylüyorlar. 23 Var_ 
şova: Piyano resitali (Scarlati, 
Paradisi, Brahms, Debussy). 
MUHTELiF 
19,30 Roma kısa dalgası: Arap. 

ça, Türkc;e ve Rumca musikili ve 
sözlü program. .. ı __ c.u.ma, 20. 8 .• 19•3•1-.I 

SENFO:Sll.ER 
18 Varşova: Filharmoni, 23 Var 

şova: Senfonik konser (Mozart, 
BerJioz, Enescu, Bebussy, Weber). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlen

celi saat, 8,15: Devamı, 9,20 Paris 

100 

1142 

1629 

1696 

2251 

2327 

2437 

H58 

5203 

939 

7183 

207 

8630 

Kandilli Yenimahallı 

BüyUkada Karanfil 

Bostancı 

Büyükada Yalı 

Yeşilköy 

Büyükada Karanfil 

Ayvansaray Atik Musta 

fa Paşa 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Bostancı 

Arnavutköy 

Eclirnekapı Keçeci Piri 

Samatya imrahor llY.as B. 

Ortaköy 

E. Mektep 

Y. Derman 

E. Karanfil 

Y. Lala Hatun Cad. 

E. 17 

Y. 33 

E. 2-12 

13-14 

Çatalçeşme E. 15 MU. Harita 66 

E. Aya Dimitri E. l 7 
Y. Zağanos Paşa caddesi Y. 37 

ve Pervane sokağı 

E. Kariye Çeşmesi 

mahallen Bademli 

E. Fişekhane 

Y. Çarkıfelek caddesi 

E. 7 Mi! 

E. 44 

Çınarlı çeşme E. 24-26 Y. 30-32 

Sultan çeşmesi ve Arnavut 22-6 

çıkmazı 

Çatalçeşme 16 Mü. Harita 22 

E. Çarşı Meydanı E. 39 Y. 21 

Y. Satış Meydanı 

Löküncüler caddesi E. 93 Y. 177 

E. Hacı Manol Y. Hacı Manav 71 

E. Leylak 

Y. Karanfil 

E. 16/2 MU. 

Y. 2i 

Cinsi ve hissesi 

Harap Ahşap Hane ve 110 AÇl1' 

Bahçenin 4/ 10 his. .Arttıtlll' 
Arsa. 460 " 

~rsa 

Arsa 

MUfrez arsf 

Arsa 

170 

150 

500 

1000 
Kapalı 

zarf 

,, 

,, 

Arsa 130 AÇIJ 
~o 

Arsa 

Arsa. 

Arsa 

110 

250 

230 

Arsa 170 

Ahşap hanenin 18/64 350 

His. 

Arsa 170 

.. 
,, 
,. 

,. 
,, 

,, 

kısa dalgası: Plak, 9,45: Keza. 10.30 
Keza. 11,50: Keza. 13: Keza. 13,10 
Bükreş: Plak. 14,15 Paris kısa dal
gası: Konser. 15: Kekaz. 16.15 Ro
ma kısa dalgası: Cetra. orkestrası. 
17,15 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki. 17,15 Varşova: Macar şar
kıları. 18, 19 Bükreş: Yodaşesku 
orkestrası. 20 Milano, Florans: Ka
nşık musiki. 20,30 Varşova: Si
belius'un plaklarından. 20,30 Ber
lin kısa dalgası: Eğlenceli musi
ki. 21 Varşova: "Dün ve bugün,. 
adı verilen musiki süiti. 21 Peşte: 
Fantastik Çigan orkestrası, şarkı . 
21,10 Kolonya: Leo Eysold orkce
trasr. 21,40 Torino - Triyeste: Ka
rışık musiki. 22 Roma: Orkestra 
konseri. 22,25 Prağ kısa dalgası: 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller On gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 23-8-937 tarfbİ 
ne düşen pazartesi günü saat 14dedir.Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 
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~tltın Padişahı ikinci B~y~;:dı 
1~tanbulda Ziyarete Geliyor a u hadise d 

ı· ti. F'aka e,. böylece bitmiş
.abahati ol t hıç bir günah ve 
~ıın boş Ye~ıyan, binlerce masu
iıe neu kanlarının d"k··ı . 
S ceıen..... . o u mesı 

elim il ... ıştı. AYni d 
li e Şah 1 . . zaman a, 
n bir uçuru sınaılin arasında de 

J'et ver ..... · ın açılmasına sebebi 
«dŞti. -

Olan b't 
8 ı en Şe 1 1.~ J'ine bi- Y er bu kadarla kal-
1\qd -~ey d -·teli b ar suçstız . egı · Halbuki, bu 
~fı olan bu ınsanın felaketine se-

n sonra. ~eşuın kadın hadisesin 
karde§e d . .' abayı evla.da, kardeşi 
~adalı uşınan eden ınüth· b' f di a ZUhu . ış ır a 

Sen; ... b r etınışti. O da· bu hıı. \'a ""J aşladı - .. • a. 
atılan : gı gundenberi, orta-

' l<ııtıb s·· aş ... 
ozıelin. 

tar ın, Ya va 
kö a YaYllarak .. ş. Yavaş her ta-

kleşın .. "· butün Anadoluda 
8' ..... ı .. Ve '!'ürk . 

- Asıl ismi neymiş, bu zatın? .. 
- Balım Sultan. 1ııesınde nıilletinin saf 

... • asırlarca k - Padis, ah ... Sultan ... Fakat, bu 
"'1!\ iıJ... an ve irin sa-
. ı-.. 0

' enç bir Unvanları kazanmak.. Sonra da 
"'lesiıı.d . Yaranın husule e-el-

en ıbaretti. böyle muhteşem bir alayla karşı-
lanmak için, her halde mühim bir 1915 - 15 1 1 .. tnuh 09 senesi (eylül • mevkie malik oma ı. 

cu ııazatt . arrern) ayının üçün- - Tabii değil mi, ya? .. Bu za-
İstanb esı Sabahr... ta verilen ehemmiyetin sebebi, şu .. 
~ ı.Uun ılık ·· Malfrm. ya, (Hacı Bektaşı Veli) 
do·la:rındaıı bütün guneşi, Çamlıca sağlığında yalnız (Bektaşi tariki) 

6Uyordu h~meti ile... nin esasını vazetti. Fakat tarikin 
Uskudar. . erkan ve ayinine dair bir şey gös-

~taYınnı. ("' ıskelesi ile, Topkapı termedi. Aradan, yüz seneye ya-
de .. : .ı.aıı k" k" b .. l ti ! t ...,.z · k oş u) arasındaki km bir zaman, oy ece geç . ş e 
!ar, ~a:klar, piyadeler, sandal- nihayet, bu gördüğün (Balım Sul-
1\ıl eler, ate<> 1~, kadırgalar, çekti- tan), Hacı Bektaşr Velinin koy-
a ~ "'aYlkl duğu esas dahilinde, (Bektaşi Ta-

doırnu"t an, salapuryalar- · erdi B aıtaı ., u. Büf· riki) ne yeni bir şekıl v ._ u-
. arını d 1 un bu deniz va- gu··rukü teşkilat ile yine bugünkü a-
lle b 0 dur 
'\ • Un.Jarın an binlerce halk yin ve merasimi vücuda getirdi. 
~ ltayıkJa.ıın araı~da bulun~n Onun için kendisine, bektaşi tari-
oı 1\ dtıruy d~ı yeniçeriler a- kinin (ikinci piri) denildi. 

1 
al'ak om orıar.. Ellerini çap;..;.ra:....t - -~. Padişahlık... Silltanlık, ne 

~··· ~raı uı baştıuına koymuş- oluyor?. 
Wte arından - - Haaa .. Bektaşiler, tarikleri-
h" tebdiı k geçen (dokuz nin pirine (Hünkar) derler ... Ma-
l llrınetıe ayığı) nı derin bir 
•ıııı. Selfunı.ı 111m ya (Hünkar), padişahlara 
~ tilkttb 1Yorlardı. Padişa- verilen bir Unvandır ... Fakat bek-a,n- una :rn ı._ 
e.ı• grııtıı. k a~us olan tebdil tasilerde bu Unvan, (zahiri) hiç 

llı<ia. ıçında.Jti ipek sayeban bU: mana ifade etmez. Sultan, Pa-
flba_ ı Strtın 
\ı giYtni"' a alelade beyaz bir dişah, Hünkar Unvanı verilen a-
e Yeıı·ı ""· Başına 0 "ki dilim. 1. dam, yine sırtı abalı, başı keçe kü-

(t._ .ı sarıkı , n ı ı 
la""Ç) C'eçi.r • ı beyaz keçeden bir lahlı bir dervişten başka bir şey 
~"etli ı!!' llliş olan kır sakallı, he- değildir. Onlarda bu Unvanın ifade 

lelie.linı a~:aıı, bir zat oturuyor... ettiği mana, t~amile batmidir. 
rtı.i§, baş sının Yenlerj içine giz- Onun için, şimdi tarikin ikinci pi-

e~h; <>l ını hafifçe sol tarafına ri olan bu zata da (Batın Padişa-
Yeır an bu h ) d nil' l!U• ıçeli ağ zat; - karşısında, ı e ıyor. 

ahtaı- ::S1nnı, bostancrb~mm, 
~ııçe . agalarınuı h.. t1 1 
tıı dıv urme e e 

en an. dur 1 -!'ar -. vaiti ma arına rag-
lU alt etr t Vakit başını kaldr-

l"ıııı'· afına .. t Uy0rd ınu evazıane gü-
lier u. 

'aq taraf ta 
~ aıaı-1 lh:ı. n, alkış ve gülbank 

ilde " ı.ı l\Seliy . . hr· l1, Sah or .. Salacak sabi-
Ohet Pazarı önünd d · ı· 

1111 C'eıtn. e emır ı 

aıarıa t ıleri) nden seyrek fa-
l'\ opıar atılıyordu. 
uokuz . 

d'~ çıfte tebdil kayıg-ınr edi ıger ' 
e.. Yordu 

13 
saray kayıkları takip 

~aların; Unlarda da, yine saray 
't-aa n, "e . 
ah... ında. Yenıçeri ustalarının 

.. <ll ' sırtla 
ı 1• arı v rındaki düz beyaz 

llJJ· ' e başı 
t~- 1

• Yeşiı artııdaki on iki di-
:ıatiJe k sarıklı beyaz keçeden 
~Ci~ ltk ( 

e ~rp Bektaşi) dervişi 
~a".. 1Yordu 

ile .rıklar ... . ı 
ı... do~ .' agır ağır yalı köşkü-
"ia.tı1 ilerJiy 
,., llın ,, ordu... Saray er-
·ııı. • ,,etti 
b .. ltı. binı Çeri efrat ve ustala-
ul'U erce h 

tıı ~ ve alknı bu derecede 
~b.ı coşkun h .. 

a 't?ı.e r • urmet göster-
taıı agıne b' 

c 1llda d n, ır kısım halk 
eteyal'l. e<}~ fısıltılarla şu sözler 

......._ l>a 1Yordu: 
})adi htı! .. Şi . 
he 'abıaı-a · ntdıye kadar ancak 

Ya.z abaı Yapılan bu alay, şu 
......._" I bekta . 

bıaa .ı. avaş ı:ı"' şı babasına mı? .. 
Ilı. :aa oyıe .. Yeniçeriler duy-

......_ Şltnrı; . . 
~içitı.., a ış çıkarırız. 

........ .. 
hah O !!enin. he 
di .. _~ı dedi~ Yaz abalı bektaşl 
~ı) di 6ıne, Onlar (BA tm 

"orıar a pa· 

K ulaıktan kulağa dolaşan fı
sıltılarla bu konuşmalar 

devam ederken; yeniçerilerin ve 
bektaşi tarikine mensup olanların 
alkışları ve gillbankleri devam edi
yor.. Salacak sahillerinden, Salı

pazarı önündeki nöbet gemilerin
den atılan topların heybetli güm

bürtüleri, Marmaranın sakin ufuk
larına doğru sürükleniyordu. 

Alayı teşkil eden saray kayıkla

rı, artık yalı köşkü önüne yakl~
mrşlardr. En öndeki dokuz çifte 

tebdil kayığı, sahildeki ahşap sa
rayın rıhtımına yanaşmıştı. 

Orada bekleşen saray erkanı, 

derhal kayığa koşarak, (Batın Pa
dişahı) nm kollarına girmişler; 

rıhtıma çııkarmışlardı. 

İskele ile saray kapısının arası
na, kıymettar halılar, ve al çuha

lar yayılmıştı. 
Batın Padişahı, karaya ayak ba- · 

sar basmaz, bir gülbandt sesi yük

selmişti: 

_ Allah, allah... İllallah... Baş, 

üryan.. Sine, püryan.. Kılıç, al 

. kan... Bu meydanda nice başlar 
kesilir, hiç olmaz soran ... Allah, al
lah .. üçler, beşler, yediler, kırklar ... 
nuru nebi.. Keremi Ali.. Pirimiz, 
üstadımız Hünkar Hacı Bekta§ı 

Veli.. demine devranına hu diye-

lim, hüüü ... 
Gür ve tannan bir sada ile çe

kilen bu gülbanki, yüzlerce kıalp-

- Huüüü. 
Sesleri takip etmişti. 
Kızlarağası, Batın Padişahının 

koluna girmişti . 
- Buyurun, şahım. 
Diye, yol göstermişti. 
Batın Padişahı Balım Sultan, be-

yaz aba.sının önünü kavuşturarak, 
büyük bir tavazula sa.ray kapısına 
doğru ilerlemişti. Ve, ayak bastığı 
yerlerde kesilen kurbanların ara
sından geçerek, saray kapısından 
içeri girmişti. 

Zahir padişahı İkinci Sultan Ba
yazıt ile, Batın Padişahı Balrım 

Sultan, yalı köşküntin büyük salo
nunda karşı karşıya gelmişlerdi. 

İhtiyar Beyazıt, elindeki ucru el
mas işlemeli asaya dayanarak bir
kaç adını ilerlemi~ ; 

- Hoş gör, sultanım .. aptal yü
rümezse, dağ yürür ... bizler, ciün
ya. gailesinden vakit bulup ta size 
gelemediğimiz için, buraya teşri-

finizi rica ettik... Hoş geldiniz ... 
hanemize şeref ve saadet getirdi-
niz. 

Demişti. 

Balını Sultan, hafifçe gülümse-
miş; 

- Haneniz de, gönlünüz gibi 
hoş olsun. 

Diye, kısaca cevap vermişti. 
(Arkası var) 

Amber Nedir 
Güzel bir kokusu olduğunu, daha 

çocukluğunuzda, miskii-aınber di
ye biten meşhur tekerlemeyi işitti. 
ğinizdenbcri (kendiniz söylemedi
nizse bile ) aramaz çocuklardan 
işitmişsinizdir) elbette bilirsiniz. 
Fakat bu güzel kokuyu çıkaran 
madde nedir? 

Bllmi~·orsa.nız hiç sıkrlmayınız. 
ilim adamları da onun ne ohluğunıı 
öğreninciye kadar asırlar ' 'e asır
lar geçmiştir. Vaktile aml.ıer şirn
dikiınde.n Jlek çok ziyıı.d.e J.mllanılch
ğı halde onun ne olduğunu bfünez
lerdi. Kimisi bir nevi den.iz köpiiğii 
diir, derdi. Kimisi de onu deniz 
mantarma benzetirdi. Bazd-arı top 
raklardan çıkarak denizlere tl6kii
len bir nevi yağlı balmumn olduğu. 
ınu iddia ederlerdi. Daha tiirlh tür
lü şeylere benzetenler olmnştn. 

llim adamları amber haldmıda 
böyle biribirlerile münakaşa. eder
ken kar etmenin yohuıu bil~n ge
miciler onu deniz üzerinden toplı
yarak getirirler, pahalı pahalı sa
tarlardı. Çünl<ü amber yalnız b'Ü
zel kokusundan dolayı değil, ınü
hiın bir ilaç olarak meşhurdu. Bü
yiik büyük hekimler onu kalbe 
kuvvet vermek i~in, bazıları haz
mi di.izeltmelt için, kimisi sinirleri 
teskin etmek için hastalarına yut
tururlar, yahut içirirlerdi. Bir ta
nesi tifo hastalığına karşı baş ilaç 
olarak tanıtmıştı. Am~erin aşk ih 
tiya.cmı artırmak hassasmda işe 

1 E K O N o M i 1 
İpeklilere 
Muhur 

Vuruluyor 
Ayrıca Fiyatları da 

Üzerlerine Konacak 
Ticaret odası, ipekli kumaşların is 

tandardr için lld:raat Vekaleti tarafın 
dan yapılan nizamnameye uyarak bir 
talimatname yapmıştır. Bu talimat
name mucibince bütün ipekli kumaş 
lara bir türlü üzerinde uzun kurşun 
mühürler konulacak ve fiyatları da 
'.tespit edilmiş olacaktır. Bu fiyatlar
dan fazlasına mal satanlar cezalandı 
nlacaktır. Her satılan kumaş topunun 
üzerindeki kurşun mühürler derhal 
Ticaret odasına iade olunacaktll'. 

Yapağı Piyasası 
Dün borsaya gönderilmiş olan ya

pağılar iyi fiatlarla satılmıştır. Cey
handan 425 kilo gelmiş kilosu 50, 
Kayseriden gelen 9029 kilonun kilosu 
54, Sivastan gelen 14044 kilonun kilo 
su 50, Bursanm işlenmi§ 5011 lilloluk 
mali kilosu 73,20 kuruştan satılmış
tır. 

lzmir Fuarında 

Odanın Paviyonu 
İzmir fuarına iştirak edecek olan 

Istanbul Ticaret Odası pavyonuna ko 
nulacak sanayi mamulatı ve renkli 
elektrikli tablolar hazırlanmıştır. O

da namına sanayi müdürü Bay Avni 
bu eşya ile birlikte bu cumartesi gü 

nü Izmire gidecektir. Bay Avni, oda 
pavyonunun tanzimine nezaret ede
cektir. 

--0-

. Hayvan Borsasında 

Dünkü Satışlar 
Dünkü hayvan borsasında kilosu 

vasati 17,80 kuruştan 2810 tane Ka
raman, 19,61 kuruştan 148 dağlıç, 

17 kuruştan dört kıvırcık, 20,54 ku
ruştan 772 kuzu, 13,30 dan 140 ökü:r:, 
13,85 ten 11 inek, 13 kuruştan 11 da
na, 12 kurustan bir boğa 10,98 ku
ruştan 14 m~da, 12,66 kuruştan 47 
malak satılmıştır. 

Kocaeli ve T rakyada 
Son -Mahsul Vaziyeti 

Bazı Yerlerde Mısırlar Yandı, Edirnede 

Pancarların Büyümesi Gecikti 
Son yağmurlar memlekette umumi mahsul feyzi üzerinde çok 

iyi tesirler yapmıftır. Ancak, Temmuz içinde devam eden kurak
lık bazı mmtakalarda mahsule zarar vermiştir. Kocaeli, Trakya 
ve Marmara mıntakalarmda ekim feyzi hakkında elde ettiğimiz 
tafsilat şudur: 

Edime, Hayrebolu, Y eşilköy ve İstanbul civarında bir aydan
beri hububatın harman işlerine muntazaman devam edilmektedir. 

Mahsulün vaziyeti geçen seneden 1 
daha iyidir. Hasadıırı arkasr alınmak 1 Bı s e 
üzeredir. Mıntakanın her tarafında u en 
mısırlar sütlenmi§tir. Erken ekilen 
bazı yerlerde mısırlann hasadına baş 
lanmıştır. Havanın kurak gitmesin
den bütün yazlıklar bilhassa mısırlar 
çok zarar görmektedir. Hatta bir kı
sım sulanamıyan yerlerde mısırlar 

yanmıştır. Havanın fevkalade sıcak 

ve kurak gitmesi kavun ve karpuz. 
larda vaktinden evvel ke!nale gelme 
hadisesine sebep olmuştur. Bağ olan 
yerlerde üzümler tabii büyilklüğüne 
gelmişlerdir. .Edirnede pancarlarIL 
kuraklıktan büyümeleri geri kalmış
tır. Hayreboluda tütünlerin kmna iş. 
leri umumileşmiştir. Istanbul Ç<''.Te
sinde bağ hastalıklanna karşı ilacla
ma işlerine devam edilmiştir. 

Polon yaya 

ihraç Edeceğimiz 

Mallar 
Ankara, 12 (TAN) - Türkiye ile 

Polonya arasında aktedilen yeni ti
caret anlaşmasına göre, bu sene Po
lonyaya 10 bin ton maden, krom, ba
kır, znnpara, 1500 ton kuru üzüm; 
1400 ton inci; 1200 ton susam ve 
muhtelif tonajda yün, tiftik, pamuk, 
yaş ve kuru meyvalar, mermer, kuru 
sebze vesaire ihracatı yapılacaktır. 
Buna mukabil 'Iürkiyede bulunmıyan 
ve kontenjan listesinde tesbit edilen 
malları almayı kabul etmiştir. 

Kocaeli civarında ltalyaya 
Şile, Göztepe Izmit, Geyve, Y:ılova 

nın her tarafında harman işlerine de
vam edilmiştir. Kışlıklartn lıasad iş

Satacaijımız 

Mallar 
leri bitirilmek üzeredir. Kuraklıktan Ankara, 12 (TAN) - ltalya hük!\ 
bütün yazlıklar sıkıntı içindedir. Mı- metince, hükiımetimize yeniden 19 
sırlar sütlenmiştir. Kuraklıktan du- milyon, 600 bin liret miktarında bir 
rumları iyi değüdir. Buğday ürünü
nün genel durumu normaldir. Yalo
vada üzüm denklerinde hastalık gö
rülmüştür. Izmitte elma, armut, gibi 
birçok meyvalar toplanmaktadır. Pa 
muklarm büyümesi iyidir. Geyvede 
pamuklar dallanmıştır. Durumları iyi 
gözükmemektedir. Tütünlerde yap
rak kırma işleri yapılmaktadır. Suhn 
net yüksekliği ve yağışsızlıktan tü
tünler cilız kalmı§tır. 

Marmara mıntakasında 
Bursa, Orhaneli, Erdek, Çanakka

lede harman işlerine munfa.ı.am de
vam edilmektedir. Bursada tiıtün yap 
raklarınm kırılmasına başlanmıştır. 
Bütün yazlıkların yağmura çok ihti-
yacı vardır. Kavun ve karpuzlar kema 
le gelmiştir. Hasatları yapmuaktadır. 
Kuraklıktan bostanlar çok zaı·ar gör
müştür. Meyva ağaçlarına yaprak a
ŞLSI tatbik edilmektedir. Ağ'tcl~rda 
meyva çoktur. Mısırlar sütler.mi~tir. 
Siyah üzümler kemale gelmiş ve yer 
yer hasatlarına başlanmıştır. Çayırla 
rm üçüncü biçimi yapılmıştır. Bu se-

kontenjan verilmiştir. Bu para ile 
memleketimizden !talyaya ham deri, 
pamuk, yumurta, taze balık, kağıt 

döküntüleri, alelumUım hububat, yağ 

lı tohumlar, zimpara, afyon ve k'llru 

koza ihraç olunacaktır. Bundan bi? 
müddet evvel yine İtalya, Türkiye 
için çıkarttığı bir kontenjan listesile 
17300000 liretlik malımızı almıya ta.
tip olmuştu . 

!BORSA 
12 Ağustos PERŞEl.IBE 

PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fraıısız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-

632,-
127,-
100,-
115,-
84,-
23,-

Bilir misiniz? 1 ne çayırlarda ot geçen seneden azdır. Florin 65,-
Kron Çek 75,-

580,-
23,-
70,-
84,-
21,-yalnız büttiın hekimler değil, biitiin 

dünyadaki aşıkJar ittifak etmişler
di. 

Nihayet • iki yüz kadar oluyor -
bir gün Avruparun büyük Okan 
kenarındaki limanlarından birinde 
koca kafalı bir balıık karaya vurup 
ta karnından altı, yedi kilo birden 
amber çıkmca, bunu çıkaranlar
la beraber ilim adamlannm da !;, öz 
leri ~ıldı .. 

Evet, amber kaşalot dooilen bii
yük balığın kamından çıkararak 

denizlere bıraktığı pek güzel ko
kulu, fakat pek te temiz sayıJamı
yacak bir maddedir. Bu balık ta in· 
sanlar gibi safra yolunda ikum ha.<ı· 
ta.lığına tutulur. Amber işte bu 
safra kumlarmın bir araya gelme
sinden hasıl olur. 

Amberin ne olduğu anlaşıldık
tan sonra hekimlikte itibara birden 
bire düşmüştür. Onu hastalaruıa 

yutturacak hekim artık kıılmaını5-
tır. Tifoya karşı bile amber içirıııi
ye kimse cesaret edemez. Aşh duy
~unu artırmak içiaı ilaca ilttiya
cı olanlar onu kullansalar da kim
seye söylemezler. 

Onun için amber bugün yalmz la
vantacrlıkta kullandır. Kaşalot ba
lığının yağını kold-Krem içinde vü
cutlarına sürünen kibar bayanlar, 
o balığın ha.'!talık mahsulü.uti de, 
ne olduğunu bilmeden, en makbul 
esanslar içerisinde seve seve kul
lanırlar. 

Çanakkalede mısır kemale ge1mekte
dir. Pamuklar dallanmıştn P3.1.ates 
mahsulü iyidir. Cevizler iyidir. Zeytin 
lerde tane teşekkül etmiştir . 

ZAHİRE 
BORSASI 

12/ 8/ 1937 
Fll'A.fLAR 

Cinsi Aşağı 

K. P. 
Buğday yumuşak 6,18 

,, sert 5,25 
Arpa Anadol 4,10 

,, yemlik 4,20 

Yukarı 

K. P. 
6,27'l~ 
5,30 
4,18 
4,24 

Çavdar 4,23 
Bakla 4,20 
Keten tohumu 10,10 10,20 
Yulaf 4,20 
Kaplıca 3,20 
tç f ındrk 42,30 
Yapak Anadol 60,-
Peynir beyaz 26,-

G ELEN 
27,20 

Buğday 150 Ton 
Arpa 30 " Kepek 30 

" Yapak 19 
" Un 75 
" Ketentohumu 35 
" Nohut 17 
" Pamukyağı 29 
" İrmik 10 
" GiDEN 

Kıl 59% Ton 
Kendir tohumu 61;4 

" Afyon 149 Kilo 

Şilin Avusturya21,-
Mark 28,- 31,-

23,-
25,-
15,-
52,-
32,-

Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-

İ Kron tsveç 30,-
• Altın 1056,- 1057,-

258,-Banknot 257,-
Ç EK l l!:R 

Londra 
New-Yor.k 
Paris 
Milano 
Brüksek 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

631,- 631,-
0,7898 0,7887 

21.055 21,055 
15,0110 15,0110 

4,6920 ·1,6920 
86,6085 86,6085 

3,4390 3,4390 
63,3914 63,3914 

1,4325 1,4325 
22,6625 22,6625 

4,1790 4,1790 
13,3084 13,308·1 

1,9625 1,9631 
4,1790 4,1790 
4,- 4,-

106,4975 106,4975 
3.ı,39 34,39 

2.7225 2,7225 
20,435 20,435 
3,0738 3,0738 

,._,,,/ 

Dünkü muameleler 
Dün borsamızda geçen muamele

ler gevşek olmuştur. Türk borcu tah 
villeri sabah 14,80 liradan açılmış ve 
az sonra 14,75 liraya düşmüı;tür Mer 
kez bankasının hisseleri de 90 liraya 
inmiştir. Diğer milli tahvil ve hisse
lerde hiçbir tebeddül olmamıştır. Bir 
İngiliz lirası 931 kunıs kıymeti mu
hafaza etmektedir. 
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Üsküdar Adliyesi N~çin Yandı 1 

Yangının Hakiki Sebebi 
Henüz AnlaşılmıŞDeğildir 

(Başı 1 incide) 1 ~ 
mış ve burada hemen adli faaliyete 
geçilmiştir. Dün sulh mahkemeleri 
bu binada günlük mesailerine de
vam ettikleri gibi icra memuru Bay 
Hakıkı da müddete bağlı olan üç iti
raz ve temyiz istidasmı kabul etmiş
tir. 

lcra kasasındaki 7 bin lira para ile 
yekunu 2 milyon liraya baliğ olan 
muhtelif icra dosyalan tamamen 
kurtarılmıştır. Sulh ceza ve hukuk 
mahkemelerile asliye ceza mahkeme 
sinin evrak ve dosyalan ise kamilen 
yanmıştır. 

Alakadarlan tatmin edecek ma -
llımatı yukanya kısaca kaydettik
ten sonra şimdi de muharririmizin 
dün hadise yerinde yaptığı tahkikatı 
bütün tafsili.tile veriyoruz: 

Vsküdar adliyesinin yeni nakledildiği ahıap bina 

Yangın naıl çıktı? 
Evvelkı gece adliye binasında as

liye hukuk mahkemesinin odacısı A
li nöbet tutuyormuş. saat iki buçuk
ta mahalle bekçisi Li.tif, binanın Üs
küdar birinci orta mektebine karşı 
olan alt kattaki sulh ceza ve sulh 
hukukun müşterek odalarmdan yan
gın çıktığını görmilş ve imdat düdü
ğü çalmıştır. 

Tevkifhane jandarmalarile, evi ad
liye bimıaınm karşısında olan odacı 
Şakir imdat düdüğü üzerine binaya 
koşmuşlardır. Adliye odacılarmın 

hepsinde binanın dış kapısının anah
tarı bulunduğu için odacı Şakir he
men kapıyı açmış ve içeriye girerek 
elektrikleri yakDUf ve bağırmış: 

- Ali, Ali neredesin?. 
'.Ancak yukarıya çıktığı zaman nö

betçi odacı Alinin binanın cadde cep
hesindeki asliye hukuk mahkemesin
den çıktığını ve kendiaine doğru yü
rüdüğünü görmüt ve hadiseyi haber 
Vt>~iştir. Nöbetçi Ali o dakikaya 
'kadar yangından haberdar olmamı,.. 
br. Ve kuvvetli bir tahmine g6re de 
yatıp uyumuştur . 

Müddeiumumilik dün tahkikat yap 
mış, vazifesini ihmal ve ka~lık 
suç.ile odacı Aliyi zan altına almıt 

ve sorguya çekmiştir. 
itfaiye geliyor 

Odacı Şakir bir taraftan nıüddei
umuıniliği haberdar ederken bir ta
raftan da jandarmalarla binadaki 
eşyayı kurtarmıya çalışmış, bu sıra
da da yangın bacayı sardığı için ku
le alevleri görmUJ, Üsküdar ve Ka
dıköy itfaiyesini haberdar etmiştir. 
Her iki grup azami bir süratle ha
dise yerine yetişmişler ve Üsküdar 
müddeiumumisi Tahsinle icra memu-
ru Hakkı da, itfaiye henüz su ver
miye başlamadan binaya gelmişler 
ve süratli tedbirler alarak evveli. e
manet dairesindeki eşyayı, sonra da 
bütün mahkeme ve icra dosyalarını 
tevkifhanenin bahçesine taşıttırmış -
lardır. 

1 T evkilhaneJe lertibat alındı 
! Müddeiumumili« her ihtimale kar
tı hapisane ve tevkifhanede de ter
tibat almış, yangın burayı da sardı
ğı zaman mahk\ımlann gönderilece
ği yerleri tesbit etmiştir. Üsküdar 
kaymakamı L\ıtfi ile jandarma ku
mandanı yüzbaşı Abdullah, itfaiye 
kumandanı lbsan ve grup kuman
danlarının yangmm söndUrUlmesinde 
büyük hizmetleri görülmüştür. 

ltf aiye iyi bir tertibatla binayı ilçe 
bölmüı ve üçte biri yandıktan sonra 
kurtarabilmiştir. 

Yangın naıl ~ıkh? 

kuvvetlendirmiştir. Maamafih dün bi 
nanın bu noktasında kazı yapılmış ve 
bir kundak eseri bulunup bulunma
dığı araştınlmış, fakat hiçbir şey gö
rülememiştir. 

T eltif heyeti yangın yerinde 
Adliye teftit heyeti reisi Bay Se

zai de dün yangın yerine gitmiş ve 
geç vakte kadar tahldkatla meşgul 
olmuştur. Bay Sezai yangının sebebi 
hakkında henüz kati bir şey söylc
nemiyeceğini ifade etmiştir. 

Yanan yerler nerelerdir? 
Yangında binanın alt katındaki 

on Uç odadan sulh ceza ve hukuk 
kalemi, sulh ceza muhakeme salonu, 
sulh hukuk muhakeme salonu, tebli
ğat odasile Ust katta mUddeiumumi
Jik muhabere ve esas masası, asliye 
kalemi, asliye muhakeme salonu ve 
hakim odası yanmıştır. 

Emanet eşyası ile icra dosyalan, 

\ 

asliye birinci ve ikinci hukuk mah
kemeleri, birinci ve ikinci sorgu ha
kimliği, müddeiumumilik ili.mat kı~ 
mı dosyalan ve defterleri ve adliyenin 
altı para kasası tamamen kurtarıl
mıştır. Istanbul icra reisi dün Üskü
dar icrasına dört yardımcı memur 
gönderdiği için kurtarılan dosyalar 
tamamen ve bir noksansız tasnif e
dilmiştir. 

Yenileme büro.u açmıya 
lüzum yok 

lstanbul adliyesi yandıktan sonra 
Büyük Millet Meclisi bir yenileme ka 
nunu kabul etmişti, bu kanunun baş
ka yangınlara şümulü yoktur. Bunun
la beraber Üsküdar müddeiumumisi 
Tahsinin söylediğine göre, zayi dos
yaların tesisi çok kolay olacaktır. 

Çünkü yanan mahkemelere ait dos
yaJarm diğer alakadar kısımlarda 
suretleri, hülisaları ve kayıtlan var
dır. Buralardan toplanacak malft
matla yeni dosyalar tesis edilebile
cektir. 

Dün binanın içinde yapılan tetki
kattan sonra hasıl olan umumt kana
ate göre, yangın binanın dıımdan çık 
mıştır. Bina tamamen ahşapbr. Tah· 
talarla toprak arasında binanın bazı Yangın yerinde kazı yapılacaktır 
kıaıınlarmda ancak 20 santim kadar -.ıaiye dün akşama kadar hadise 

yerinde kalmış ve münferit tehlikeli 
duvarlan kanca atmak suretile yık
mıştır. Enkaz arasında sağlam kal
mış birçok dosya ve defterler de gö
ı Uluyordu. Bunlar da çıkarıldıktan 
ı:ıonra hakiki dosya ziyaı analaşıla
caktır. 

Binanın kalan kısmı işe yaramaz 
Kadıköy belediye fen heyeti ile 

sulh hakimi dün binanın kalan kıs
mında keşif yapmışlar ve bina u
mumi heyetile tehlike arzettiği için 
oturmaya salih olmadığını kararlaş
tırmışlar ve hemen tahliye ettirmiş
lerdir. 

Kaalar sayılıyor 
Teftiş heyeti reisi Sezai dün öğle

den sonra UskUdar müddeiumumisi, 
sulh hakimi, mahkemeler başkatibj, 

veznedar ve muhasibi mesulden mü
teşekkil bir tadat komisyonu yapmış 
ve kurtulan kasalardaki paraları say
dırmıştır. 

Vıküdar Müddeiumumisi 
ne diyor? 

DUn kendisile g<>rlışen bil- muhar
ı irımize Usküdar müadeiumumisi B. 
Tahsin şunları söylemiştir: 

"- Yangının nasıl çıktığı hakkın
daki tahkikatımız henüz bitmediği 
için kati bir şey söylenemez. Yalnız 
nöbetçi odacı Ali ihmal ve dikkatsiz
likten zan altına alınmıştır. Evrak ve 
dosya zayiatı umuma nispetle onda 
hirden fazla değildir. Yalnız sulh ce
za ve sulh hukuk mahkemelerile as
!.iye ceza mahkemesi evrakının bir kıs 
nıı zıyaa uğramıştır. Hafriyat netice
smde hakiki zıya anlaşılacaktır. Bü
tün mahkemeler, icra dairesi ve sor
g"J hakimleri dün öğleden sonra kay
l'ıakamlık binasının ittisalindeki evde 
faaliyete başladılar. Kasalar da ki
milen kurtanlmıştır. Bir komisyon 
şimdi sayınıya başlıyacaktır. Fen he
yeti binanın kalan kısmının tehlikeli 
o!duğunu söylediği için derhal tahli
ye edıldi Yanan dosyalar diğer kı -
srmlardaki kayıtlardan ve suretler
den derhal tesis edilebilecektir.,, 

Bir mübC1fir yaralandı 
Yangın esnasında icra kasaların

dan birisini çıkarmıya çalışan müba
şir Refik sağ koluna düşen bir demir
den yaralanmıştır. Müddeiumumilik 
kurtarılan dosyaların herbangibir su
retle yabancı ellere geçmemesi ve bir 
suilstimale mahal kalmaması için bü
ti.ın tedbirleri almıştır. 

ı, sahipleri yangın yerinde 
Yangın haberi dün şayi olur olmaz, 

bırçok alakadarlar yangın yerine ge
lerek alakadarlardan dosyalan hak
kında malumat istemişlerdir 

l stanbul Müddeiumumiıi 
ne diyor? 

lstanbul müddeiumumisi B. Hik
met Onat kendisile görüşen bir mu
h·:U'rimize yangın hakkında §U iza-

bir taş fasılası vardır. Fakat yangı
nın çıktığı kısımdaki tahtalar yere 
kadar inmiştir. Buruile yol arasın
da da ancak bir buçuk metrelik bir 
yer vardır. Kuvvetli tahmine göre, ! 
~ola ve yahut duvarın dibine atılan ı 
bir sigara tahta aralığına sıkışmış ve 
yavaş yavaş tahtaları tutuşturmuş -
tur. Binanın bu cephesindeki tutu
şan kısım yerden itibaren bir, bir 
buçuk metreyi aşmamaktadır. Yan
gın bu saha dahilinde, baca gibi ta
vana kadar yükselmiş olan saçaklan 
sardıktan sonra içeriye girm~tir. Ya 
pılan keşifte binanın iç tarafındaki 
ııvalann issiz olması da bu tahmini Yanan eaki binaJan bir enkaz :vıiını 

Çin-Jaopn 
Harbi 

(Başı birincide) 
tadır. Şehirdeki Çin belediye nıemur
lan, ihtiyati tedbir olmak üzere Fran 
sız imtiyaz mıntakasına iltica etmiş 
terdir. 

Japonlar Pekinin 60 mil şimalınde 

olan Nankov şehrine taarruz etmiş
lerdir. lki taraf arasında tayyare ve 
tank kuvvetlerile mühim bir nıulwre 
be vukubulmuş ve neticede Çinliler 
ricate mecbur kalmışlardır. 

Pekinin cenubunda merkezi .!~:ku

rnet kuvvetlerile Japon kun·etleri a
rasında bir muharebe olmuş, Çinliler 
Pekin - Hankov hattı üzerinde köp
rüleri berhava ve demiryollannı tah
rip ederek mağllıp vaziyette geri çe
kilmişlerdir. 

Şanghaydan haber verildigine gö
re, Çin pişdarlarının bir takım mu
vaffakıyetler kazandığı anlaşılmıştır. 

Japonlar, pli.nlarını son derece giz
li tutmaktadırlar. Halihazırda Ş::ıng
hay limanında 27 Japon harp genıisi 
bulunmaktadır. Ayni limanda Fnuı
sızlann 3, Amerika ve Ingilterenin de 
2 şer harp gemisi vardır. 
Şanghayda örfi idare ilan edilmiş

tir. Nankov şehri batarya VE: tayya
relerle yapılan bir Japon taarruzun 
dan sonra zaptolunmuştur. Çir.liler, 
80 maktul bırakarak cenuba doğru 
çekilmişlerdir. 

Vaziyet, tam bir vahamet arzet
mektedir. Iki taraf biribirine karşı a
zami hazırlıklara girişmiştir. Mesele, 
artık mahalli olmaktan tam man2Eıle 
çıkmış ve milli bir Çin - Japon davası 
olmuştur. 
Davanın bu mahiyeti nlmas1. Tnoil

tere, Amerika, Rusya gibi t.:znk Şark 
işlerile alakadar olan bütün büylı.k 
devletleri son derece mütayakkiz bir 
hale getirmiştir. 

batı vermiştir : 
"- Ateş, adliye binasının sulh 

~n :ıhkemesi kaleminin bulunduğu alt 
katta, sokak tarafındaki kaplama
r.m, zemine isabet eden kısmından 
cıkmıştır . Bu şekilde başlıyan ateş; 
kaplamayı iki metre yüksekliğine 
kadar yaktıktan sonra bekçi tarafın· 
daı.ı görUlmUş ve zabıta haberdar e
dilmiştir. 

Yapılan tetkikatta içeride katiyyen 
:ateş bulunmadığı anlaşılmıştır. Ya
nan yerler aulh hukuk ve ceza mah
kemeleri, tebliğat dairesi, tabibi adli 
dairesi, sulh mahkemelerile müddei
umumihk kalemleridir. 
~ina Uç kısım olduğu cihetle yanan 

:yerler bir kısmını teşkil ediyor. Diğer 
iki kısım kurtalırmıştır .. Asliye mah
kernelerı ve icra daireleri kurtarılan 
kısımlar meyanındadır. Evrak ta
mamen muhafaza altına alınmıştır.,, 

Müddeiumumi B. Hikmet Onat, a
teşm kasten mi, kazaen mi çıkmış o
labileceği hakkındaki suale de şu ce
vabı vermiştir: 

- Ateşin kaplamadan çıkmış ol
ması dolayısile kaza ihtimali kadar 
kast ihtimalini de gözönUnde bulun
durduk. Ateşi ilk gören bekçi ve po
lislerin mallımatlarına müracaat et
tık. Bunlar, yangını daha başlangı
cında gördükleri için gaz, benzin, bez 
ve emsaline ait hiçbir koku duyma
dıklarım beyan ettiler ki bu cihet 
kast ihtimallerini ortadan kaldırmak
tadır. Buna nazaran; geç vakit ora
ya atılmış olan herhangi bir sigara
nın aheste aheste, zaten çürük olan 
tahtaları tutuşturmuş olmasına, bu 
sıraıla da birkaç kağıt parçasının a
teşi büyütmüş bulunmasına muhak
kak nazarile bakılmaktadır. 

Ma&mafih, her iki ihtimal üzerinde 
de kati bir karar verilmiş değildir. 
Mahallinde icap eden tahkikata ve 
tetkil:.ata devam edilmektedir.,, 

Poluin raporu 
Yangın hakkında emniyet müdür

d ürlüğimün raporu aynen şudur: 
Gel.e saat 2,30 da Üsküdar adliye

si bınası:un sulh hukuk kaleminden 
yangın çıkmış, mahkemei asliye ve 
salonu, müddeiumumilik kalemi, ila· 
ın::ı.t kalcıru, müddeiumumi muavin· 
lerinin odası, sulh hukuk ve ceza ka
lemi Vf' aalonlan, tebliğ~t dairesi, ta-

l bibi adli dairesi yanmak suretile sa
bah aıtıda itfaiye tarafından söndü
r i:lmiıştür. 
Yanmıyan daireler: Adliye hukuk 

dairef!ı, emanet odası, kalemi, icra 
hakimiığı ve müstantik daireleri yan 
mamıştır. Yangının sebebi meçhul
dür. 'l'ahkikat yapılmaktadır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Turizm 
Takası 

(Başı 1 incide) 
ettim. Matbuat ve turıı:m mlısteşar
lığına, maliyeye ve ticaret odasına 
mensup dostlarla konuşurken, bu ha
reketin iki taraflı olmasındaki men
faatleri ileri sürdüm. Her taraftan 
§U cevabı aldım: 

- Biz turizm işinde alıcı olmak is
teriz. Bu kısır memleketin hayat 
membalanndan biri turizmdir. Fakat 
Türkiye için bir istisna yapmağa ve 
ayn bir turizm takası kurmağa razı 
oluruz. 
Yugcıslnvyada da ayni yolda düşün

celer buldum. Hiç şüphem yoktur ki 
Romanya, Mısır, lsviçre Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Fı~ansa, In
giltere dahil olduğu halde birçok 
memleketlerle turizm takasları yap
mak ve bunun içine talebenin masra
fını da katmak imkanı vardır. 

B öyle bir takas yoluna gidile
cek olursa kara bor.sa, can 

kaynağını elden kaçırmış olur. Mem
leketimiz istikametinde bir turizm 
hareketi de fillen başlar. Hıç şüphe 
yok ki bu hareketi karşılamak için 
hazırlıklanmız eksiktir. 7akat inti
yacın bunları en kestirme yoldan do
ğuracağına emin olabilirir~ 

Ahmet Emin YALMAN 

Irakta Bir 
Suikast Yapıldı 

(Başı birincide) 
kurtarmak istiyen binbaşı Cevat ta 
kurşun isabetile ölmüştür. 

Ntuıl öldü? 
Bağdad, 12 (A.A.) - "Havas a

jansından": 

Dün akşam Musul tayyare meyda
nında alelade bir nefer tarafından 

öldürülmüş olan Bekir Sıtkı Paşa El 
Askeri, Türk hükumetinin daveti ü
zerine büyük Türk manavralarında 

hazır bulunmak üzere Türkiyeye git
mekte idi. 

Binbaşı Ali Cevat, generalin imda
dına koşarken katil tarafından öldü
rülnıilitür. 

Tahkikata başlanılmıjtır. 
lki kurbanın nişlan tayyare ile 

Bağdada nakledilmitşir. Yarın sabah 
gömüleceklerdir. 
Bağdad, 12 (A.A.) - Havas ajan

sından: 
Irak erkim harbiye reisi general 

Bekir Sıtkı ile Irak tayyare kuvvet
leri kumandanı binbaşı Mehmet Ali 
Cevat geçen gece Musul tayyare mey 
danında bir nefer tarafından öldilrill· 
rülmUşlerdir 

/rakın Ankara 
Elçi.ile konuftulr 

Londra, radyosunun verdiği bu e
lim facia üzerine şehrimizde bulunan 
dost !rakın Ankara orta elçisi B. Na
ci Şevketi telefonla anyarak önce, 
teessür ve taziyetlerimizi bildirdik ve 
sonra da mütemmim maltbnat iste
dik. Hadiseden çok müteessir olduğu 
anlaşılan sayın orta elçi bize, alınan 
haberin maalesef doğru olduğunu söy 
!edikten sonra şunları ilave etti: 
"- Bize gelen haber, sadece Be

kir Sıtkı Paşanın, Trakyada yapı

lacak büyük Türk manevralarında 

bulunmak için tayyare ile Türkiyeye 
hareket etmek üzere iken feci bir 
euikaste uğradığını ve neticede maa
lesef öldüğüdür. Suikastın kimin ta
rafından, ne maksatla yapıldığı hak
kında henil.tı fazla tafsilat alamadık.,. 

lralda teeaür ve heyecan 
Dost ve kardeş !rakın, en aziz ev

latlarından birini feci bir suikast ne
ticesinde kaybetmesi karşısında dost 
Türkiye çok müteessirdir. Irakta bir 
çok isyanlar bastıran, Irak ordusunu 
yeniden kuran general Bekir Sıtkı 1-
rakın cidden fedaklr bir çocuğu idi. 
General Bekir Sıtkı genç TUrkiyenin 
askerlik yolundaki terakki ve tekem 
müllerini yakından takip ederek kom 
§Umuz ve dostumuz Irakın ordusunu 
tensike çalışmış ve muvaffak olmuş
tur. 

T ercümei hali 

OTOMOBiL AL TINDA orduya intisap etmiştir. Bu rütbede 
Ortaköyde oturan Ayşe ismin:ie 12 iki buçuk sene Edirne krtalannda va. 

yaşlarında bir kız çocuğu tramvay zif e gören Bekir Sıtkı, Erki.nıharbiye 
caddesinden geçerken şoför HUseyi- mektebinde de okumuş ve 1915 tc 
nin idaresindeki otomobilin altında Erki.nıharbiye yüzbaşısı olarak çık
kalmış ağır surette yaralanmıttır. \ mış ve Umumi Harbin Suriye cephe-

Iraklı olan general Bekir Sıtkı ilk 
orta tahsilini Bağdatta, Bağ
dat askeri rüştiyesinde, sonra da as
keri idadisinde okumuş, dalı& sonra 
Istanbul Harbiye Mektebini bitire
rek 1908 de ikinci mülazım olarak 

13 - 8 - 937 

KANZUI< 
Saç Boya!all 
JUVANTıN 

KUMRAL - s.ll'AJI 

~ Ter ve yıkanmakla .., 

yen çıkmaz, tabii ~~er"' 
nmmış yegine sıhhi ~ 

boyalandır. _ .4' 
INGILIZ KANZUK ECZ&>'..,.. 

BEYOGLU - ISTAN81Jf, 

•• 
iskeleden Düştil 

Bakırköyünde Cevizlik ın~1' 
de,bir yapıda çalışan amele ~2 
keteden düşerek vücudUniln ~ 
yerlerinden tehlikeli surette ';:;/ 

sinde vazife almıştır. ;' 
Yüzbaşı Bekir Sıtkı daha SO uırsl 'I 

tanbulda ve Çanakkalede um ı9 f 
rargahta istihbarat zabiti ol~ ~ 
lışmış, sonra 48 inci ve 50 n uıf' 
ların erkanıharbiyelerinde buS 
zifeler almıştır. rd~ 

Bekir Sıtkı 1921 de Irak 0 ıııJ 'I 
iltihak etmiş ve Irak ordusun~ 
çok hareki.tında bulunmuş. -~~ık ., 
bazı isyanların tenki!inde bu:r;~ 
metleri görülmüştür. B. Bek• 1~ 
1930 da mıntaka amiri oırııu~· tfP"" ... 
de Ingilterede Erkanıharbiye d~ 
linde bulunarak tekrar Irak• ıcitJ ~ 
ve 1933 Asuri isyanında ba:,~Jı V" 
vaff akıyetle idare ederek yu 
dirler kazanmıştır. . ete., 

Bu sırada miralay rütbe9111 zS ttl 
lunan B. Bekir Sıtkı nihayet ~ 
rinievvel 1936 da Bağdatt~ ~ "t# 
hUkfımet darbesinde milb~trl et , 
oynamış ve bugünkü B. ff!k:.r.,,.. 
leyınan kabinesinin Erkan 
Reislığini deruhde etmiştir. 

• • • doat ~ 
Bu elim kayıptan dolayı .. .,. 

kardeJ Iraka en derin teessiil' 
ziyetlerimizi bevan ederiz. 
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u Sek M .. 
C:lcsiltrne • Uhend ıs Mektebi Arttırma vej 
tksiltıne. orn syonundan: 

Sümer Bank Umumi !:11111111111111111r-.. Şirketi Hayriyeden : ~111111111111111111~ 
nıeva..ı .. )e konan M:' 
ı-. ""lln cins· ıktarı Tahmin Pey ak- Eksiltme T. Gün ve saati 
neya l 
1\a§a; Peynir ) Fiyatı çesi 
Un ,, ) 2500 K. 37,50 
). 2000 K. 60,00 161 L. 

lr~~rııa ) 5000 K. 16,50 

23-8--937 

eksiltmenin Ş. 

Pazartesi 
(14,30) açık 

p· ) 1500 K. 29,00 
llinçunu ) 500 K. 16,50 111 L. 23-8--937 Pazartesi 

Şehriye ) 250 K 16 50 <ı5) açık 
?tıi't-ıkttektebin 937 )nı 1. 300 K: 29:00 

ar a 1 senes· d 'ht' l 
1 • mubanun ı sonuna ka ar ı ıyacı o an yukarıda cins 
nar Iayrk hadd en ~ede! ve ilk tem inatları yazılı mevadda verilen fiat-
b a~elerini göre kg~r~lmediğinden eksiltmeleri ( 10) gün uzatılmıştır .Şart 
keJJı gün ve nıe ıstiyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin 

Om.is saatte G.. .. Yona rnüı umuşsuyundaki mektep binası dahilinde müteşekkil 
-----..._ -acaatları ilan olunur. (5143) 

1-Iava Y alları Devlet işletme 

1\ 
/1 

İdaresinden : 

ıvıakinist ve Telsizci 

1_
1 

Aranıy9r: 
'l'a dareı:mz . . . 
l'ı YYare 'MaJtin· 1~~ Yer ve uçuş makinistliklerinde kullanılmak üzere (9) 

ncta k ıstı ıl~ (5) · 1 .. .. t 4 d" 
2 

Ullanılnıak .. . şı. .,uzuma gore uçuş a ve u yer istasyonla-
'!' - M'.akinist ~zere ımtıhıuıla (9) Telsiz memuru alınacaktır. 
,, e

1
lsiz ınernı 1ıerın azami aylık ücreti 80 lira. 

, 3' 11ernur ır arından imtihanda kazanacakları derecelere göre: 
'5•• un aza • .. mı uc;reti 125 "!kisi uc;ucu" 
'tı,, ... 

" ,, 100 ••uçü uçucu" 
lınr " .\. •hana kabul" " 80 liradır. 

l · - BUt" şartJarı: · 
~g~ ltıUsait ~~ ıv:akinistıer ile uçucu Telsizcilerin Sıhhatlerinin Havacı-
r:ııe Bahit oırn:~~. ~~kişehir. Hava Sıhhiye muayene ~o~isyonunun Ra-
ll taPorunu ha' Dıger telsız memurları tam teşekkullu heyeti Sıhhi-

- D ız olacaktır 3 evlet rn .,, 
~ı - lstekuıe . eınuru olmaK için icabeden evsafı haiz bulunmak. 
~1 A.tıkarada ;ın 31-A~ustos -H37 akşamına kadar evrakı .nüsbiteleri-
;1dır. ava Yolları Umum Müdürlüğüne göndermiş olmaları la-

- lnıt"h A.nk ı anıar. 

ltüq;:raı·~~da ldar~ merk · d I t buld y 'Ik" T I .. Ugijnd 
6 

ezın e ve s an a eşı oy ayyare stasyon 
e -F~ylfil-937 Pazartesi. günü saat (10) da yapılacaktır. 

'---......... (2605) (5112) 

.. 'u~td~~bul P. T. T. Vilayet .,, urr· v •• d 
1_

118 
ugun en: 

l\a,.. / 937 t 'h" d crL" ' ' 3 } ' l' ~nu hakJc a-rı ın e me'!nıı merıyete ~ıren 222 sayılı T e sız 
i aıı, l\uru ında 6, 7, 8, 9 ve 10/ 8/ 937 tarihlerinde Cumhuriyet, 
l>taı edil ~· ~on Posta ve Haber gazetelerinde neşredilen ilan 

') lllılltır <0-a T • 

'l't\i gaz~ ~aptaki yeni ilan 12; 8/ 937 tarihinden itibaren yine 
e erle Ye Ağustos nihayetine kadar neıredilecektir. 

..........._ "5166 
~ ,, 

::--_ 

~ Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi = 
Mu•• du• • rlu• • g'"' u• • n den •. • -_§ Yarınki Cumartesi günü 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh se-~ 

ferini yapmak için 14,15 de köprüden kalkacaktır. 5 = -1 - Bankamızın Izmitte yaptıracağı muhammen keşif bedeli 582263,70 E Vapurda; Sarıyer'e kadar, memlekeÜmize yeni gelen 8 artistten=: 

lira (beş yüz seksen iki bin iki yüz altmış üç, yüzde 70) olan sellüloz fab- E mürekkep. . ~ 
:~~~':ı!~~c~!·:~ı:il:;: ~::~:~:::~··> inşaatı vahidi fiyatla v• kapalı 1 Li lly Szekely idaresinde " p OGAN y ,, ; 

2 - Münakasa evrakı 27,50 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat ser- 5 Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçaları çalacak ve3 
visinden alınabilir. ~ Sarıyer'den itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye avdet edi-~ 

3 - Eksiltme 23 ağustos pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada. Sü- = linciye kadar dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve3 
mer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. ~ safasını temin edeC'ekir. ~ 

4 - Muvakkat teminat 37000 (Otuz yedi bin lira) liradır. 5 Büfe, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilmek-~ 
5 - Isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank in-şaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini • lllllllllllRlllll ' ~ tedir. Köprüye avdet sas.t 21,15 dir. ~ 111111111111111111 • 

ispat için icap eden vesikalarla Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhitlik 
vesikası ve mmı bankalardan birinden aırnmış 200.000.00 liralık bir maıt Mü sa baka imtihanı Tehir Edi miştir 
itibar mektubunu ibraz ile eksiltmiye girebilmek üzere birer vesika al- T k · c h · · Z' maları şarttır. Ü r 1 ye Ü m u r 1 y e t 1 1 r a a t 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı o]arak ihale günü saat 12 Bankasından .· 
ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat şubesi 
müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Sümer Bank dilediği müteahhide vermek hakkım mu
hafaza eder. (2585) (4993) 

·, " kullanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıııtır. Eczanelerden isteyiniz. tll J 

Kars Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Sarıkamış kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak projeler ü

zerinden elektrik tesisatı 80011 lira 71 kuruş bedeli keşifle kapalı zarf 
usulile Kars idarei hususiyesi tarafından eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18, 8, 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 
Kars vilayeti daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 6100,82 liradır. 
4 - Bu tesisata ait plan keşif, hulasai keşif, fenni şartname milnakasa. 

şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi 4 lira mukabilinde Kars 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

5 - Istekli olan teklif mektuplarile birlikte bu miktar elektrik tesisa
tını yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden almış oldukları ehliyet vesi
kası Ticaret odası kayit hüviyet varakası muvakkat teminatı hususi mu
hasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarım ay
rıca bir zarfa koyara.k mühürlü olarak komisyon reisliğine yukarda söy
lenen saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde vermeleri veya 
posta ile göndermeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarında bütün inşaat evrakının okunduğunun kabul edil
diğinin ayrıca yazılması ilan olunur. { 4264) 

iv1otörlü Tayyare Mektebi mefruşatı. 
Türk Hava Kurumu Genel merkezinden: 

1 - Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyere Mektebi mefruşatı 
eksiltmesine ijtirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden ek
siltme (15) gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankarada Türk 
Hava Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Mefruşatın tahmini bedeli <:32.643) lira, muvakkat teminat (2.448) 
liradır. 

(!stanbul Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi mezunlarmm askerlik 
kamplarının ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan mfu-ar 
caatlerden anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 eyliıle tehir 
edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakı· 
yet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar 
müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek Ik
tısat ve ticaret okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunların ya
bancı memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8, 9 ve 10 eylfil 1937 de Ankara ve Istanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilerek Anka.
raya getirilip, eylii.l zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar
tile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetlerine (130) ar lira aylık 
verilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 

girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edecek
lerdir. 

Ankara.da Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef nam
zetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında mu· 
vaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5 - Imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, ls
tanbul ve Izntlr Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüınhu
riyeti Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek su
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 1937 tarihinde ele değmiş 
olması §arttır. (2593) (5011) 

Jandarma Genel Komutanllğı 

Satınalma Komisyonundan: 

Ankara 

1. - Bir (çifti) 26 kuruş kıymetlenen 112516 çift tire çorap kapalı 
zarf usulünder · 1.Zarlığa tahvil en 19-8-1937 Perşembe günü saat onda 
satm alınacal , 

2. - Buna ait şartname 146 kul'll§ karşılığında komisyondan her va· 
kit alınabilir. 

3. - Pazarlığına karışmak isteyenlerin (2194) lira (6) kuruşluk temi
nat makbuzu veyahut Banka mektubu ile belli gün ve saatinde komisyo-
na başvurmaları. (2451) ( 4843) 

4 - Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden Istan-

~* H- ==• ••~~-~fu-~-~lli~l~m '---E·M-N•l•Y•E•T--S·A·N-D•l•G•l-•IL•A•-•N•L•A-R•l--~I 
/MA-ıHA~ 
~ESMOR 

' 

Emlak ahcılarına sekiz 
taksitle satış 

SEM Ti 

Paşabahçesi Köyiçi mahallesi el
yevm iskele caddesi eski 1 yeni 26/ 1, 
26/ 2 No. lu 
Kocamustafapaşa Alifakih mahal-

lesi ağaç kakan sokak eski 3, 5 
yeni 7, 7/ 1, 7/ 2, 9 No. lu. 

Kocamustafapaşada, Kocamusta
fapaşa caddesi eski 250 yeni 278 
No. lu. 

Beylerbeyinde Burhaniye mahal
lesinde Halitağa bayır sokak eski 
2 yeni 38/ 1 "üstünde 38" 

Sultanahmette Akbıyık mahalle
sinde arabacılar kışlası sokak eski 
ve yeni 10 No. lu. 
Beyoğlunda eski Kamerhatun ye

ni Hüseyinağa mahallesinde süslü 
saksı sokağında eski 4, 6 yeni 14, 
16 No. lu. 

Tophanede Karabas hamallesin
de Lüleci arastesi ve kale sokak es
ki 26, 26 mü. yeni 26, 3 mil. No. lu. 
Kadıköy Zühtüpaşa B:ığdat cad

desi eski 18 yeni 128 No. lu. 

Vaziyetleri Muhammen 
kıymet:. 

Ustünde üç oda ve mutbağı 5000 
bulunan . bahçeli kagir fırın. 

12 odalı ve 3 banyolu kagir 4600 
apartıman, bahçede ayrıca 2 
odası bir sundurma bir hela 
bir saksı imaline mahsus fm-
nı vardır. Elektrik ve terkos 
tesisatı ve altındaki iki dük· 
kanı vardır. 
Yarım katı kagir üstü ah- 3000 

şap bir ev 11 odalı 2 sofas•, ha
mamı bahçesi elektrik ve ter-
kos tesisatı vardır. 

Sekiz odalı iki sofa ve bir 
taşlıklı klsmen kagir ahşap 
ev. 

Dört odalı ahşap ev. 

Dört daireli kagir apartı
man, daireler dörder odalı

dır. Elektrik, terkos, havaga. 

700 

300 

zı vardır. 11000 
Mukaddema iki dükkan el- 210 

yevın ahır 

Kagir zemin üzerine ahşap 20000 
Köşk. Uç bölük olup 24 odalı, 
terkos ve elektriki ha~ir. 

Büyük bahçesi ve banyosu 
vardır. 

lş~~~------------~~---------------------1 se enkası asgari 25 lira mevduatı bulunan butün kumbara sahiplerine 

1 - Arttırma 6 EylUl 937 tarihine düşen Pazartesi günü saat 13 ten 
15 e kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üıcrınrle ıca

lacaktır. 

ı~;;cıe kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
qYlar sonuna kadar keşi.de tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 

ının ilk günleri. 

2 - Arttırmaya girnıek için muhammen kıymetinin % 10 nisbetinde 
pey akçesi yatırmak la~!moır. 

3 - Bedelin dörtte biri pe~in ve geri kalanı 8 senede sekiz müsavi tak
sitte ödenir, taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece
de ipotekli kalır. (5010) 



Yazın insan kendinı daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nez'e 
Başağnsı i 
Kırıkllk 

Dikkat 
Ed:n·z. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

ROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZfN ıoğuk algınlığının fena akıbetler doğurmaıına 
mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

İcabında günde 3 k&fe alınabilir. 

Her akşam 

Harbiye'de BEl.val Alaturka • 
kısmında 

Suriyenin meşhur MELİKE 
rakkaaesl CEMAL 

Mısır Film yıldızı ve ımeşhur rakka sesi 

TAHlYYE MUHAMMED 
Aynca Bayan Mualla ve Anadolu 

Zeybek revüleri 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivas vilayetinde Sivas - Koyulhisar 

vnlu üzerinde Yukarı Kale ve Koyulhisar - Reıa.diye yolu üzerinde aşağı 
.ı.. e köpriilerinin beton arnıe olarak inşaat1dır. 

Her iki köprünün ke§if bedeli (68 000) liradır. 
2 - Eksiltme 1-9-W37 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 d ::ı 

Nafia Vekaletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasm ... ct 

kapalı zarf us•ı1ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme §artııaıncsi ve huna müteferri diğer evrak (340) kuruş 

bedel mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmey~ gircb:lmek için taliplerin (4650) liralık muvakkat te

minat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimiz.den 
nlınmış müteahhitlik ehllyct fenniye ves.ikasiyle Ticaret oda&! sicil vara
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

Isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisHğinc makbuz mukabilinde vermeleri muk
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2622) (5091) 

lstaubul rtafıa müdürlüğünden : 
1. 9. 937 Çarşamba günü saat 15 de Istanbulda Nafia Mildürlüğünde 

(5800) lira keşif lıcde!li lf!tanbul Tıp talebe Yurdu yemekhanesi üzerine 
yapılacak kat ilavesi inşaatı açık eksiltmeye konulmu.ştur. 

Mukavele, eksiltn•e, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje; keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görü
lecektir. 

Muvakkat teminat (435) liradır. 
Isteklilerin en az !5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstere

cekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik 
ve 'ricaret Odası vesikalarile gelmeleri. (5186) 

Hafiflik - Rahathk 

k 
J , ft 0 • • ı • 1 Korselerl•de 

': ~ı(Oıl .. e), elıl l•clteltllece• •• 
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.- Satı• r•rl ralnız ı 

llTAlllUl, leyojlu 
Ta .. ı nıerd•"' 12 No. ıu. 

Malaıanıırı ılr•••I edı .. ıı var• 
ıa No.lu lortlanılıl latarlnl•. 
Flratl.,ınoııdo bOrO. lan•lllt. 

,.,_ DlKKA T ---. 
Yavrularını yaz hastallkla
rmdan korumak istiyen 
nnelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda ana 
sütUdür, fakat her hangi bir se
beple bu sütten mahrum kalan 
çocuklara verilecek en iyi ve mü
kemmel gıda Amerikada mü
tehassıs doktorlar nezdinde hazır 

!anan ve memleke
timiz doktorların

ca takdir edilen: 

S. M. A. 
Marka' ı 

Vitaminli SüttUr, 
Fazla tafsilat isteyenlere mec
canen literatür gönderilir. Gala

ta posta kutusu 1255 

- Her eczanede arayınız.-# 
-

Diş ere Ebedi Hayat Verir. 
Ditleri temizler parlatır beyazlatır, çürümesine mani olur, 

dit etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün sabah ve akşam mutlaka DANTOS ile dişlerinizi 

temizleyiniz. Dantos Hasan ismine ve markasına dikkat. 
Fiyatı: Tüp 7 1.2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

Askeri Liseler Müfettiş
liğin den: 

Askeri liselere girmek için müracaat edenlerin seçme imtihanları 16-
Ağustos--1937 Pazart.esi giınü saat 9 dan itibaren başlıyacakttır: Nam
zetlerin mekteplere müıaca:ıtları. (270) (5190) 

lstanbul nafıa müdürliiğünden : 
5. 8. 937 Perşembe günü saat 14 de açık eksiltme suretile ihalesi ta

karrür eden <99S,!)9) lira keşif bedelli Istanbul Oğretmen okulu istinat 
duvarı inşaatının muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 
2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 16. 8. 937 Pazar
tesi günü sant 14 lle Nafia Müdüılüğü binasında tekrar yapılacaktır. 

A.) Bu işe ait keşif ve şartname!eri dairesinde görülecektir. 
B.) - Muvakkat teminat (75) liradır. 
Jstekliler:in en aı (fl00) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstere

ceği vesika üzerine almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesika
larile 16. 8. 937 günü saat 14 de gelmeleri. (5185) 

Dıwlet Oemlryollara ve limanlara 1$1etme U. idaresi ilanlara 

• • • 
Sirkeci - Edirne, Bursa - Mudanya, Samsun - Sahil ve Erzurum -

Sarıkamış - hudut hatları hariç olmak üzere şebekemiz üzerinde işle
mekte olan ::ıür'at, yolcu, muhtelit trenlerin vakti hareketleri 16 Ağus

tos 937 güniinden itibarer. değiştirilecektir. Yeni vakti harekd cctvelieri 
istasyonlarımıza asılmıştır. 

Daha fazla :nalfımat almak isteyenlerin istasyonlarımıza müracatıarı 
ilan olunur. t2fi'i7) (5148) 

/ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci keşide 11 Eylul 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeler

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
DİKKAT: 

T ASHIH - Kadıköy il:inci sulh 
hukuk mahkemesinden verilen ve 
gazetemizin 831 numara ve 11 Ağus
tos 937 tarihli nüshasında neşredi -
len ölü Ekrem Muhtar'm alacaklıla
rına ait sıra cHveli ilanın 19 uncu sı
ra numarasında Galata maliyesinin 
87 lira 12 kuruşluk alacağı unutul
makla işbu meblağın ilavesi ve ala
caklılann toplanma saati de 2-9-
937 perşembe saat 14 de uldugu tas
hıhen ilan olunur. 

Istanbul birinei iflas memurlu-
Bilet alan herkes 7 / Eylul/937 günü akta"mma kadar bi
letini değiftirmif bulunmalıdır. 

KAYIP: 7030 sicil numaralı şoför 
ehliyetimi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskısinin hükmü yoktur .. Şo
för Mehmet Arif. 

ğundan: ' Bir müflise ait bazı eşya 
14--8-937 Cumartesi saat 17 de Be- ! 
yoğlu Büyük Parmakkapı, Yeni Yol. 
Pembe çıkmazında Panaiy.ı apartırna 
nında açık artırma ile satılacağı is
tiyenlere ilan olunur. (34428) 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hl'lkkı sakıt olur ..• 

Sahıbı: Ahmet Emin YALMAN. UmGazetecılik ve Neşrıyat Türk Lımıtet 
umf Neşriyatı idare F..den: S. SAU~I Sirketi. Basıldııh ver TAN matbaası 

Tecrübemin neticesini 

size an 1 atacatı m 

• 

~ 

KELVİNATDA 

Çünkü, 
Makine garanti olduktan başka 
satan SAHİBİNİN SESİ Tica
retanesi de benim için ikinci bir 
teminattı. 

Çünkü, 
Bu Ticaretanede en son usul 
fenni teskilat ve külliyetli yedek 
aksam vardır. On sene sonra 
da küçük bir arıza olsa hemen 
yapılacatına emindim. 

1 e;:\;rubemin neticesini sıze anlatacağım 

/ 
~ 

~ t .. 

KELVİHAT· DR 
ÇUnkU, ~ 
benim sibi siz de bOyOk istif• 
söreceksiniz. • .. 
Fazla olarak SAHİBİ HI 

SESİ size ·il 
5 SENE GARANTi 
1937 model 
dolap verecektir. 
Bu modeller iki defa dah• ti 
işlediii halde aynı sol"~ 
luğu veren ve aynı hiztn• 
gören emsalsız cihaz:lardtf• 

KELVİNATOR 
satıs yerleri 

SAHİBİNiN SESi 
M Qeaaeaesi ve Acentafarı sr 

ANKARA - ADANA - BURSA - ESKİŞEHiR - MEfıt / 
- SAMSUN - ZONGULDAK - DlY ARBEK1R - tzrd 

KA YSERl -. KONYA - ANTEB - BANDIRMA -
TRABZON - ADAPAZARI 

18 Ay Veresiye Satış 


