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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
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~Kup~nu 

19 3 7 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 
10 kupona mukabil bir , 
cüz 7V2 kurustur. 
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Çinliler mağlüp oluyor BUYUK MANEVRA YA HAZIRLIK 
Pekin ve Tiençin Kıtalarımız Manevra 

Japonların eline geçti Yerine Ha~ekete Başladı 
Bir Çin Kumandanı Japonlara Kaçtı 

1 Fakat Çin Lideri Çang - Kay-Şek 
Japon İstilasına Karşı Ateş 
Saçan Beyanatta Bulundu 

----------~~~-

Hatalı 
Bir İs 

' ~hmet Emin YALMAN 

IVI eınleketimizin umumi ha-
,, Yatında bir aile aa.mim.i-
"et' ~ 1 hlanzarası vardır. Bu haya· 
l blallUku olan i-t1erde kusur 
f r'aaıayı ve göstermeyi bir mari-
et la'"-a T ··b 1 · · · b()ltae," ua yız. ecru e erımızın 
d n olduğunu, az bir za.man
ce' ~rçok teknik itlere giritilin
h l nlar araaında hatalılar da 
\l Unacağını tabii görürüz. 

U:~at yanlış bir hareketin külf e
Üze . ır defa çektikten sonra o hata 
tını rınde d~lması da mutlaka la
hak~· İstikbalin buna benzer işleri 
ka b;~a bundan ders alınmazsa baş
te . il ışte, fena ve yanlış bir usul, 
t'a.;1r d:~ acı tecrübeye rağmen tek-

ne ılirse Yazık olur. 
bi!irk hata hilsnüniyete bağışlana
tar· ' fakat tekrar edilecek olursa 
!'>.,.,~etmek ve mesuliyet aramak za-
, l...,1;,...; """ 

kıtalartnın kurşun, gUlle ve bomba 
tehdidi altına girmiştir. Bu arada 
Ua.ng - Ping şehri de Japonların eli
ne geçmiştir. Çin ordusu geri çekil
mekte, fakat cephenin bazı yerlerin
de Çlıtlilor iı:ıhizam halindedıl'. 

(Arkası 10 uncuda) 

Milli Takım Dün Gitti 

Belgrad' da oynıyacak 
Fut hole üleri öğrendik 
Takım Şöyle: Cihat, Hüsnü, Faruk, M. Reşat, 

Hasan, Rıza, Niyazi, Sait, Rasih, Fikret, Rebii 

.. 

Geçen seneki manetlraya iştirak eden tanklarımız ve tayyarelerimiz 
Trakyada 17 Ağustosta başlıyacak kada mevzi almak üzere harekete geç kazası dahilindeki mevkilerini ala. 

olan büyük manevralarda vazife ala- mişlerdir. Manevrada vazüedar olan caklardır. 
cak olan kıtalarımız tecemmü mmta piyade frrkalarımız, topçularnnız, sü Bu büyük manevrada bulunmak ü
kasma harekete başlamışlardır. Mo- varilerimiz ve diğer sınıflara mensup zere davet edilen dost ve komşu erka 

ni harbiye reislerile bütün ataşemili -
törlü ağır toplanınız yola çıkmısl81'- bütfuı krtalarınuz 17 Ağustosta baş- terler Ağustosun on sekizinde bura-
dır. Bugün de diğer topÇ'U kıtaları- lıyacak olan manevrada vazüelerini dan manevra sahasına hareket ede • 
nuz kendilerine tahsis olunan mınta yapmak üzere Tekirdağmda Saray ceklerdir. 

ı--·········::······...-1 ~~-----~~ 

ı ~~~~~~~ ı 1 Ağust 
ARASINDA Tqnc~! ı ~~!~!~eularma üçüncü ilô.-esını veriyor. 

Ru ila\Te Tunceli vilayetimize tahsis edilmiı;;tir. TAN, Tu':lcelinde 
cereyan eden son \·akayi ve hükfımetin oradaki imar faaliyeti hak
kında yakından tetkikat !·apmak üzere muha.rrirlerinrlen birini ve 
fotoğrafçısmr oraya göndermişti. Muharrir ve fotoğrafçımız bir 
ay kadar Tunceli vilayeti dahilinde dolaşarak tPtkikler yapmışlar, 
\'e gayet meraklı not ve resimler almışlardır. Tunccfüıde yaşıyan 
halkın yaşayışı, itiyatları, tarihleri, vilayetiın ~oğrafi vaziyeti ve 
saire hakkında, şimdiye kadar hiç bir yerde çıkmamış yepyeni ma
lumat ve resimler toplamışlardır. 1 Ağustosta !;Ikacak 2-! sayfalık 
renkli illi.vemiz buna hasredilmiştir. 

Cürnlıurreisfıniz Atatürk iki 
gün evvel, Dahiliye Vekili Bay 
Şükrü Kaya yanında olduğu 
halde Polonez köyüne §eref 
vermişler, o civarda köylünün 
hayatiyle çok yakından ala
kadar olmuşlar, bu arada 
Olimhuriyet köyüne de uğ. 
nyarak müstahsil olmak gayre.. 
tinde buJunan bu köy halkının 
Ziraa.t Bankasına olan 35 bin li
ralık borçlarının ödenmesi hu- J 
susunda kolaylıklar gösterilme- ı 
sini emir buyurmuşlardır. t 

••••••••••••••••••••••••••• 

Dersimde 
Asayiş 

Düzeldi 

• • Vahdettinle Y oldaşhğım 
VaJıdettw harp içinae bahçıvanının kızı ile evlenmişti. Bu kız 

Saray Kadmefendisi olan ilk ve son Türk kadını idi. Nevzat Vah
dettin, Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı ile, İmparatorlu
ğun en buhranlı, en gürültülü günlerinde hay.at arıkad·a~l~ı etini~, 
onunla birlikte San Remo'ya gitmiş, orada ölümün~ kadar Vah
dettinin l'anında bulunmuştur. Valıdettinin hayatının i!:yüztinii 
en yakından gören bu Türk kadmı buciin tstanbuldadır ve bu ha-,., 
yatının bu acıldı ve meraklı safhasına ait hatıralarını gazetemize 
vermiştir. 

l Ağustostan itibaren TAN bu meraklı ve lıeyecanh hatıratı neş
re başlıya.calüır. Bu hatıratı mutlaka takip ediniz. Size bilmediği. 
niz, işitmediğiniz bir~ok yeni hakikatler öğretecektir • 

Nasrettin • Hocanın • Fıkraları 
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Belediyenin yeni kararlan 

Kırkçeşme Sularını Hiç 
Bir işteı Kullanmamak 
Lazımgeldiği Anlaşıldı 
Tahlil Raporları, Bu Sularda Mikrop

lar Bulunduğu Neticesini Verdi . ..,,..... .. 

Çiflikteki 
Cesedin 
Esrarı 

Çözülmedi 

Morg Raporu Hadiseyi 
Aydınlatacak 

Müddeiumumilik Balmumcu çifli-
ği arkasındaki havuz.da cesedi bulu
nan Caf erin ölümU hadisesiyle dün 
de meşgul olmuştur. Çukurda ancak 
yarım metre kadar su bulunduğu için 
boğularak ölmesine imkan verilme
mektedir. Cafer fakirdir ve 25 sene
denberl de çlflikte yatıp kalktığı için 
parasına tamaan öldUrUlmesi de mev 
zuu bahsolmamaktadır. HUJAsa bu ö
lümün esrarı henüz çözülmemiftir. 
Morgun raporu beklenmektedir. 

SarayburnunJa çıkan caet 
kime ait? 

Belediye, şehir halkının sıhhatini 
korumak ve tifo salgınını önlemek 
için dün iki mühim karar daha al
mıştır. Bunlardan birisi tifo ile ala
kadardır. Bu kararA göre, ticaretha
ne, han, otel, pansiyon, bekar oda
ları sahip, müdür ve odabqıları bi
naları içinde oturup yatan veya iş 
görenlerden kim olursa olsun, hara
reti ve kınkhğı olanı, yahut adam
akıllı hasta bulunanı derhal mahallin 
en yakın belediye memur ve hekimi
ne haber vereceklerdir. 

Mahalle mümessilleri de kendi mm 
takaları içindeki hususi binalarda o
turanlardan ayni şekilde araz göste
renleri yine belediye hekim ve me
murluklarına bildirmeğe mecbur tu
tulmuşlardır. Bu emirlere riayet et
miyenler ağır para cezasına çarptı
rılacaklardır. 

Uç gUn evvel Sarayburnunda bu
lunan ve Morgda soğuk hava dolabın
da muhafaza ve teşhir edilen cesedin 

1 
hüviyeti şimdiye kadar anlq~ama
mıştır. Polis cesedin fotoğrafilerini 
çoğaltarak merkezlere gönderecektir. 

Bundan baeka otel, ticarethane, 
han, hamam, pansiyon gibi yerlerle 
kat kat kiraya verilen bUyUk ahşap 
binalarda ve diğer umumt yerlerde 
derhal su tesisatı bulunan helalar 
yaptırılacaktır. Mahallin zabıtası, bu 
bakımdan bu gibi yerleri kontrol e
decek tesisatı noksan olan yerlerin 
sahiplerini cezalandıracaktır. 

Belediyenin verdiği ikinci karar, 
tifodan ziyade şehrin umumi sıhha
tiJe alakadardır. Tifo münasebetile 

Suyu azaltılan reımeleraen biri 

hirlilerin bu pis sudan kurtarılmala
rı muvafık görülmUştUr. 

Terkos çeşmelerinin gayet acele 
yapılması dtin sular idaresine bildi
rilmi§tir. 

Son vahalar 
Son 24 saat içinde 19 tifo va kası 

tespit edilmiştir. 6800 kişi yeniden 
aşılanmış, 6200 kişi de ikinci a§ıla
nnı yaptırmışlardır. 

NÜFUS iŞLERi 

GECIKMIYECEK 

Kırkçeşme sularının muhtelif yerle
rinden alınan nümuneler tahlil etti
rilmiş, hiçbirinde tifo mikrobu bu

lunmamıştır. Fakat, onun kadar mu
zır olan koli basillere rastlanmıştır. 
Bu mikrobu taşıyan sularla kap yı-
kamlması, içilmesi .. ı\'e- yıkanılması Ölüm ihbarnamelerine nüfus ka -

. . . ğıdı raptedilmediği için bazı nüfus 
tamamıle sıhhate zararlıdır. Bu ıtı- d . 

1 
. . b . rakı · 

. .. . . .. aıre erının una aıt ev gen çe-
barla beledıye dunden ıtibaren Kırk- virdikleri, bu yüzden muamelenin ıu-
çeşme suyu çeşmelerini kapatmıya zadığı görülmilştilr. Bundan sonra 
başlamıştır. Şehrimizde 44 il cami- hastane vapur ve hapisanelerde, ec
lerde ve 88 i sokaklarda olmak Uze- nebi memleketlerde ölenlerin üzerle
r e 132 Kırkçeşme suyu çeşmesi var- rinde nüfus tezkeresi bulunursa ih· 
dır. Bu çeşmelerin hepsinin birden bamameye raptcdilecek, bulunmazsa 
kapatılması pisliği doğuracağı ve pis yalnız ihbarname ile muamele yapıla 
l.ik neticesinde tifo salgınının çoğala- caktır. Ancak, ölüm tahkli<atı yapıl 
cağı düşUnUlmüştUr. Bunun için su- ması ve mahallinden nüfus kayıtları 
lar idaresince, terkos çeşmesi yapı- nın getirtilmesi, ihbarnameyi hazırh
lan yerin civarındaki çeşmelerin ka- yan nüfus direktörlliğUnUn işleri ara 
pattlmalan ve on beş gün içinde şe- sındadır .• 

İzmirde Talebeler Askerlik 
Kainpından Döndüler 

Komutanlar ve Vali geçit reım.ini takip ediyorlar 

Izmir, (TAN muhabirinden) - don yoliyle Cilmhurlyet meydanına 
Askerlik kampını tamamlıyan tale- gelmişlerdir. Burada General Rasim, 
beler, dUn merasimle Atatürk hey- General Rıfkı ve alay komutanı Yar. 
keline çelenk koymuşlar, Büyük Şe- bay Hulusi Atakın 6nünde muvaffa
fe minnet ve nükranlannı bildirmi3- kıyetli bir teftiş geçirmişlerdir. Top
ler, bağlılıklarını asker sözü ile teyit lanan halk, talebeleri candan alkış
etmişlerdir. Saat 15,30 da Burnova- lamıştır. Bundan sonra bir geçit res 
41la.n trenle şehre dönen talebeler, Kor mi yapılmıştır. 

Şüpheli bir ölüm daha 
Milddeiumumilik, dün §Üpheli bir 

ölüm tahkikatına daha el koymuştur. 
Arapca.miinde kahvecilik eden Ah
met oğlu Omer dün o civardaki ec
zanelerden birisine gitmiş ve ko. 
!undan deri altı bir şırınga yaptırrnı!j 
ve eve dönUnce de ölmU§tÜr. Müdde

iumumilik cesedi tabibiadil Envere 
muayene ettirmişir. Cesedin Morga 
kaldırılmasına lüzum gösterilmi~tir. 

Edirnenin 
Plônı 

imar 
Yapdıyor 

Şehircilik mütehassısı.' profesör 1 

Egli, Edirnenin imarına ait tetkikle
rine devam etmek üzere bir hafta ks / 
dar sonra FAirneye gidecektir. İmarı. 
planı için Edime belediyesi, bütçesine 1 
tahsisat koymuştur. • 1 

Güzel Sanatlar.:MimaPi 
Şubesinin Kadrosu 

Güzel San'atler Akademisi mimari 
§ubeslnln bu seneki talebe kadrosu 
genişletilmiştir. Talebeler, lise me
zunlal"I aragmdan seçilecek ve yetişti 
rilecek talebeye yardım olmak üzere 
senede 300 lira verilecektir. Talebe
nin yiyecek, giyecek ve sair masraf
ları hük!ı.mete ait ola<:ak, şubede hü
kO.met hesabına tahsil eden talebeler, 
mezun olduktan sonra muayyen bir 
hizmete tabi tutulacaktrr 

Vilôyetlerde Yeni ı, 
Büroları Kuruluyor 

Yeni iş teşkilatına göre, tstanb~l 
mıntakasına daha beş milfetti.ş tayın 
edilecektir. Bursa ve Kocaelinde de 
aynca birer şube kurulacaktır. An
kara, İstanbul, Adana, Samsun, İzmir 
mıntakalarmdan ayrı olarak Zongul
dak, Edime, Kütahya, Malatya, An
talya, Elaziz merkezlerinde de birer 
iş bürosu açılacaktır. lş dairesi reisi 
Enis Behiç, kadroların ve yeni teşki
latın tatbikatile me,gul olmak üzere 
bu akşam Ankaraya gidecektir. 

Kesilmesine Müsaade 

Edilen Ağaçlar 
KöprU, tünel ve demiryollan ihti

yacını karşılamak, telefon ve telgraf 
direği temin etmek Uzere bazı ağaç. 
ların müsait ormanlardan kesilmesi
ne müsaade edilmiştir. Ağaç kestiren 
idareler, kestirdikleri ağaç mukab
tinde ziraat mUdUrlüklerine muayyen 
tarife üzerinden para vereceklerdir. 

Ahmet Rasim 
Gecesi 

1 

Şehremini Halkevinin Ustat Ah
met Raaim için hazırladığı anma ge
cesi bu akşama kalmıştır. 

Diln, yalnız radyoda. Baha Gökoğ
lu tarafından üstat Ahmet Rasimin 
Türk matbuatında ilk ve son yazısı,, 
mevzulu bir konferans verilmiştir.Şeb 
remini Halkevi, anma gecesine ait 
hazırlıkları bitirmiştir. 

Misafir Bahriyeliler jBenzin Fiyatı 
Yarın Akşaın 

İICin Ediliyor 
Yugoslav Mektep 
Gemisi Dün Geldi İktısat Vekili Dün Bu 

işi Tetkik Etti 
Yugoslavyanm Jadorn mektep ge. 

misi dün saat 15 te limanımıza gel
miş ve şehri topla selamlamıştır. Yu
goslav konsolosu ile ataşemlliteri da
ha evvel motör'le gemiye giderek mi 
safir talebeyi karşılamışlardır. Ja
dorn, Galata nhtımma yan~mıştır. 
Gemi kumandanı karaya çıkarak Dol 
mabahçe sarayında defteri mahsusu 
imza etmiştir. Sonra kumandan sıra 
sile Vali Vekilini, lstanbul ve Deniz 
kumandanlarını ziyaret etmi§ ve bu 
ziyaretler iade olunmuştur. 

Vali Vekili, dUn gece Parkotelde 
kumandan şerefine bir akşam ziyafe
ti vermiştir. Talebeye de ayrıca Tak
sim bahçesinde bir ziyafet verilmiş
tir. 

iki ltalyan mektep 
gemi•i geliyor 

9 Ağustos sabahı limanımıza iki 
ltalyan mektep gemisi gelecektir. 
Ves Puçi ve Kolombo adlarını taşı .. 
yan bu gemiler Bakırköyden karşıla
nacaklar, Selimiye açıklanna geldik
leri zaman top atılarak selamlana
caklardır. ltalyan gemileri ayın on 
be§inci pazar günü öğleye ,kadar li
manımızda kalacakları için altı gün 
zarfında yapılacak gezinti ve ziyafet-

Güzel Sanatlar 
Birliğinin 

Resim Sergisi 

~erg:.:en ::ı ::ı:,e 

Güzel Sanatlar Birliğinin yirmi 
birinci resim sergisi diln Galatasa
rayda açılmıştır. Bu seneki sergi, 
dört salona yerleştirilen 120 parça 
tablodan ibarettir. Salonlar, çok iti
nalı ve cazip bir vekilde hazırlanmış
tır. 

Ziyaretçilerin takdirle seyrettikleri 
eserler arasında bilhassa Konyalı 

Şevkinin Uç tablo tarihi bina parça
ları, muallim Hayri Çizelin Uzunköp
rüde bir harman manzarasile gül ve 
kasımpatlan, Fayhaman'ın kendi por 
tresi ile zarif tuvaletli bir bayan por
tresi, Ayetullah Sümerin nefis renk
lerle süslenmiş kırık vazosu, Ali Ha
lilin bir vazoda yetiştirilmiş pembe 
şakayıkları, ressam Sami Ycnik'in 
müteaddit tabloları arasında krizan
temler, kazların kesimi, koyunları 
sulayan kız, sudan çıkan kazlar tab
loları, Rahman Safi'nin bir leylak 
vazosu renk ve dekorasyon itibarile 
çok mükemmeldir. Sergiyi dUn kala
balık bir ziyaretçi kafilesi gezmiştir. 

lzmir ve Bandırama 
Seferleri Artırıhyor 
Denizyolları idaresi, haftada iki de 

fa yapılan İzmir yolcu seferlerine bir 
posta daha ilave etmiştir. tık ilave 
postası olarak evveli:i gün Konya va 
puru lzmire gitmiştir .Bandırma se
ferlerine de iki posta daha ilave edile 
cektir. 

Jaclorn gemisi limanımızda 

ler için bir program yaprlmıetır. 
Bu programa g8re Heybelide bir 

ziyafet, Tarab yada bir garden parti 
verilecek, §ehrin görUlmiye değer 
yerleri gezdirilecektir. 

Belediye 
Resim ve 
Vergileri 

Mükellefler Şubelere 

Yatıracaklar 
Belediye tahsil şubelerine yeni me

murlar alınarak bütün belediye ver-
e-ilerinin evlerden to,.ı-"" .. __.___ __ _ 
dan vazgeçllmi§tır. 

Bina, arazi, buhran, temizlik, ı~ık 
ve ntimerotaj vergi ve resimleri, bun 

dan sonra mükellefler tarafından tak 
eit zamanlarında şubelere götürülüp 
yatınlacaktır. Muayyen taksit za
manları bittiği halde bu vergi ve re
simlerden bir veya birkaçını tama • 
men veya kısmen ödememiş olanla

rın bir listesi yapılarak köşe başla-
1rına asüacak ve kendilerine son ola· 

rak onar gün mühlet verildiği ilan 
olunacaktır. Buna rağmen vergisini 
vermiyenlerden bu vergi ve resimler 

haciz sı.ıretile hemen alınacaktır. 

Tente, siper, levha, kunturat re

simlerile yolparası yine tahsildarlar 
vasıtasile toplatılacaktır. 

Belediye tahsil şubeleri bir ağus
tostan itibaren yeni kadro ile ve be· 
lediyeye ait bütün vergi ve resim

lerle alakadar olmak üzere birle~miş 
bir şekilde çalışmıya başlıyacaktır. 

İt Yerlerini Deiittirenlerin 
Kazanç V ergiıi 

Bulundukları sanat ve ticaret ma 
hallerinin gayri safi iratları üzerin
den vergiye tô.bi olan mükelleflerin 
iş yerlerini değiştirdikleri takdirde 
vergilerinin ne şekilde tarholunacağı 
hakkında kazanç vergisi kanununa 
bir fıkra ilave edilmi§tir. Bu Ncraya 
göre, ayni şehir ve kasaba dahilinde 
ki işyerlerinin deği§tirilmesi işi bırak 
ma sayılmıyacaktır. Mükellefler, bu 
değişiklikleri en az bir ay içinde vari 
dat idarelerine bildireceklerdir. 

İktısat Vekili Celal Bayar, dün sa· 
bah ticaret odasına gelerek benzı~ 

'komisyonunun hazırladığı rııporu t? 
kike başlamıştır. Celal Bayar. benzın 
ve petrol fiyatlarını tespit eden kO
misvonun raporunu muvafık bulrn~ 
ve benzin şirketlerinin müdürleı?Il~ 
davet ederek onlarla da görUşrnilŞ 
tür. Yeni fiatların yarın akşaına 1<ıı· 
dar resmi bir tebliğle neşri mubte· 
meldir. Bu fiatlar, Ağustostan itib&
ren muteber olacaktır 

Celal Bayar seyahate çıkıyor. 
B Celal Bayar, bugün lpar yatı ıte 

şehrimizden Fethiyeye hareket ede
cektir. Bu seyahat 10-15 gün ğadat 
sürecektir. Vekilin Karabük ve zon· 
guldak seyahati şehrimize döndUk• 
ten sonra yapılacaktır. • 

Beyazıt • MaçkCI 
• 

Arasında Y enı 
Otobüs Servisi 

Ut Maçka ile Beyazıt arasında otob il .. 
Jşletilmesine belediyece r.esmi şek . 
de izin verilmiştir. Otobüslerin uı.rı· 
fesi hazırlanmaktadır. 

Maçkadan Beyazıda kadar 12,5, l{a 

raköye kadar 9, EminönUne ka.d~ 
10 kuruş olacağı zannedilmekt~it· 
Otobüsler Ağustos ortalarına doğrıl 
işlemiye başlryacaklardır. Bu batt& 
işliyecek arabalar, Taksime kadııf 
tramvay yolunu takip edecekler, .~0~ 
ra Tarlabaşı, Tozkoparan, Emin°~a. 
Rıza Paşa şokuşu yolile Beyazı 
çıi<acaklardır. ~ 

Topkapı • Sirkeci ve Beşiktaş.· e
minönü arasrnda da otobüs işletıltll d& 
si hakkındaki istekler için yslCJll 
bir karar verilecektir. 

...,-· 
;ı .a...Vl'\: ;a ~ •'-'...,V A ~'1. ı.LolA 

Florya banyo mahallinden .. Fl~~; 
asfalt yoluna ka.dar giden ~~ eıı 
metrelik yolun dün sabahtan ıtibal'ış· 
asfalt olarak yapılmasına başlan~ iı1 
trr. Yol gayet acele bitirileceği ıç 
fazla amele çalıştırılmaktadır. 

BİRKAÇ SATIRLA 

1 01alal' 

A skeri kamplarda ça ış •e• 
bitmlştlr. Ağustosun nlha~,,. 

tinde mekteplere talebe kayıt "~ 
hulüne başlanacakhr. E~·ırude 
imtihanları yapılacaktır. 

• ancl• 

H evbeli \'e Bostancıda Y r 
., i nıell
ma ı kararlaştınla.n lk tıt• 

direğe alt plft.nla.r hazırtannıı~iA'"' 
Memllrekler 938 senesi içinde bl 

cektir. 
• 1 O" 

H aııisha.neler işiyle meŞgtl IJl1"' 
lan adli miifettiş eenıil 

ralı haplshaneslnc gitmiştir. 

• uıı-

8 eledlycnin Galatadakl ÇOC 
lan horuma. yurdu, a_rb:Y 

1 caJitır. 
~ruda Heybelide kamıı:ı ~1 tıı 

• roJe-

K onsen·atuar binasının P re 
tetkikte 

simle yeniden bazı rUlntiİ" 
ve değişikliklere ıuzum gö bl• 

l yıl& inşaat başlaması gdece t 
rakılmıştır. . ,,.. 
Y 

eni lngiliz başkonsolosu ıo
. . . onso ton ve y~nl M151• ba!]'k • )(ll 

su ...ı,·adülhahra.\'İ dün ~·ııll 'a~ie -;ti
Şükrüyü ziyaret etmişlerdı~. ~ 
kili de bu ziyareti iade etını17tır. 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji iatasyonun-
1 dan alınan malumata göre, yurdumu 

zun Trakya, Kocaeli ve Eğe mmtaka. 
!arının açık, diğer mıntakaların bu
lutlu olması, rüzgarların Doğuda 
şark, cenup illerinde cenup, Trakya 
ve Kocaeli mmtakalarında şimal isti
kametlerinden orta kuvvette esmesi 

. . . . 31 aızır: S6 
7 ıncı ay Gün. i 1s53 
Arabi 1356 Rum . 11 

C . ··1 ı· 20 Temmuz. 1 emazıyu evve . ~ . 12120 
Güneş: 4,5:~ - ögle. . 

1
9,31 

İkindi: 16,17 - Akşnın: 2,43 
Yatsı: 21,29 - tmstik. dil .. 
·- ak kayde ill'" muhtemeldir. 

DUNKU HAVA 
Dün, hava· açık geçmiş, barometre 

756,7 milimetre, hararet en çok 29,?5, 

en az 20 santigrat ~ıar1 fstikııtllet,,. miştir. Rüzgarlar, şırnn sUratle e 
den saniyede 6,4 metre 
miştir. 
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•tlEK 
Hayvan Muhabbeti 

Dost Mısır Milletinin 
ilk Hür Krah 

1 spanyadaki Kanlı Muharebelerden Sonra : llahabbetbı ölçösö, terazlal yok
tur. IDSan vardır güzel kadm severı 
iman vardır kertenkeleye &§ık olur; 
buna mtinakaıa edemeyiz. 

'" Dün Kılıç Kuşandı 
Madrid Cephesinde Sükilnet Tamdıklanmdan birisi var, o ela 

l'1no köpeğbıl sever. Amma en ya.. 
IDa akrabumclaa fazla sever. 

ıravunlar Devrindenberi ilk Defa Olarak Tamamen ·Teessüs Etti 
Geçenlerde bir gün dyaretlne git. 

tim. Beni pUrtelit kabul etti. y._ 
sön.dm ok1lnuı btlyök elemin eebe
bbll aormak aruretlnde kaldım: 

Muazzam ve Coıkun Bir Merasim Yapdch 
kabi~, 29 (TAN) - Bütün 

Mıı-b .. 
,,..:· lllün en büyük bayramını 
.. -,.dL B .. 1 danberi 

Ademi Müdahale Komitesi Bugün Toplanıyor. 

On Beı Devlet lngiltere Planını Kabul Etti 

- ~ olsan, rahataa 1111111-

ıusT 
- Bayır, hamdolsun, iyiyim am

ma. bbbn lllld basta. Çok merak .. 
diyorum. 

Bea haae balondan biri oldapaa 
tahmin ettiğim Mildye i.flyet dile
mek için: 

•• ugun, aaır ar 
ı defa ol--._ .. h'' ı __ ı __ M aaa.&uzere ur JUUaD 

F ıaıruı, ilk hür Kralı Maje.te 
laı&ııak, Mııır Kralı olarak kılıç 

fancb. 

~ eotkun merasim, J.l'lra
~ devrinden beri ilk defa olarak 
koa ~e cotkan teahllratla ve hal
lllla 80llauı ve içinden gelen sevinci-

Londra, 29 (TAN) - bd sündenberi Madrid cepheaincle atika
net ftl'dır. Asiler, kendi hatlanmn arkumda bulunan ve tiddetli 
aıcak altında clerbaJ tefeeeübe bqbyan büldbnetç.i ve iai ölüleri
ni, aauwı .. ft aari butabldum bu auretle önünü almakla ui· 
l'&flJorlar. 

- Vah, vah! Geçmlt olsun. O.., 
.......... Banlar malim. Soluk .... 
pnlıp, .qte bozulduğu her tarafta 
.... balbıde.. BelkL 

Ayal memhalv her ne bdar hlklmlyethl kendilerinde oldıalana IÖJ· 
ftlyorlana ela lladrlt eeplıeslndekl lal taanmmaan bt.I bir aetlce ver

meden clurdup mahakkaJrtır • .hl lmmm.dulan, ellerine geçea httktmet 
d b.....+nım dalnalade lladıldln mtldafwllna alt bir plimı elde etmli

Sözlerini eöylemen lçerden m1ak 
bir köpek .... gelcll. Bizim ahbap 
hemen fırladı ve beni yalnız hlnk· 
mak ~ kör bile dllemeden içeri git 

l'el'dltl tueaklıkla kutlandı. 
lerdlr. 

- Yugoslavyada 
Bazı Siyasi Erkan 

lıtanbuJdaki Meruim 
~Jeete Farutan kdıç kuş-muı 
~e, htanbuklaki Mısır se
~ Yalmmda ela merasim yapdımş, 
ııı. Mı. kolonisinin iştirak ettiği 
ta~ aynca kor diplomatik te 
...._.~bir kabul resmi tertip KarJef Mmr Milletinin genç 
~· Kralı Maiate Faruk Kiliseden Cıkarılıyor 

Yeni Parti 

ltin•stancla B 
• Belgrad, 29 (TAN) - Patrik 
ır vapur da Baraabe'nla ı.&tıramu t.eb9ll •-

çın ba llibUı bir &ym ~ 
Yangın çıktı tır. Cenaze alayına takriben so 

bin ki§l lttlrak etm1tt1r. 

1 B d Rio de Janeiro, 29 (A.A.) - Be-
ı......... 1 aıın a lem'den bildirildiğine göre Antunes Alay e8llUlllda, Yugoslavya 
,~IMU'&, htudmıetlnln, Papahk makamly. 
~ 29 (A.A.) - Bombaydan vapurunda bir yangın çıkmıştır. 9 le bir konkordato J'aplDMllU 111-
~diğtne göre, kongre partisinin kişinin kaybolmuş ve 10 kişinin ağır tlyealer ve Ortodoks ldllse5bıln 
~ lnevküne gelmesi üzerine, bir surette yaral&nmll olduğu bildiri!- tunamlyle mDJI Jralmvmı ana 
~etlerde, ezctlmle Pencale, mektedir. edenler tarafmdall bazı tafkm· 
M...:1 'Boınıbay ve Bengal eyaletle-
~e .bUtüıı Biyast mahkfunla.r tahli- G M• k bldar yapdnuttır. Bu tatloatlk-
n ediltm,tir. arp ısa 1 lar, döritlerl ve panlll mucip 

Londra, 29 (A.A.) - Geçen hafta obmlt birlm9 kiti hafif surette 

Fr K b
. . İngiltere ta.rafından Loka.rnocu beş yaralamnıltır. 

ansız a ınesı "''-·• ..L.11._ .. __ -- ._.___,_ I devlete bir nokta verilmiş ve bunda ga3... e.-.... ..- ._ JUllllKIR79 

. eıerrut Meselttltırını -"" miHkJ projesi hakkında allka- rla:,yenlPatrllr....,....,Orto 
da.r payit.alll.l&r a...--. U\:thl.CU ıua,• .-..ı., lrtllMISl•
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~ e8UUtıık 

Görüctü zar ihtlli.fları mevcut olmayan husu lertUylemnellWlr. Ba ...e .. 
1' satı tayin edecek bir vesika tanzimi de ba zevata, memleket dahllla 

~p::a· 29 (A.A.) _ Bugtın ~e- maksadiyle bu beş devletten her bi- deki otorlteel hayB arar Kire-
' Cbautemps'm riyasetinde top- rinin bir mUmesaili bulunacak tek- cektlr. Bu anda bir Kat.ollk ra-
ıa_,7 bnazırıar konferan11, bilhaBB& nik bir komitenin ihdası teklif edil- bibi olan DalıDlye Nammm da 
bı.......l iltçeıinde yapılacak tasarruf miştir. adı geçmektedir. 
::-..e elA..: l B h t t--ntere taraf dan •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ltoııı ..... ye meşgul olmuştur. Bu u ususa , Mıfi.. m 

eranaa bahri aı· t sorulan suallere cevaben vaktinde ~ • E llı"rif , ye, m ıye, zıraa , f 
b.ı_.-.' it ve nafia nazırları iştirak gelmi9 olan notaıarm tahlili ile mey- enı mnılje 
--.ur. dana çıkarılmıştır. 

Bu notaların muhteviyatı, son ay. VQ J•osu 
~ larda gazeteler tarafından neşrolun- "'-. a~ 1 

anyada Bir Tren muştur. Ankara, 29 (TAN) - Emniyet u-
. mum mtıdtlr muavini B. lu.etthıle i-

Kaza51 Hollan~ - lngiltere kinct ,ube mttdtırtı a Şinut, yamı 
~ şehrimize gelecekler ve emniyet kad-

'O!ı . 29. (A.A.) - .Rade~ul !1 Hinddeki Topraklannı roaunu da birlikte ~etlerdir. 
s1lııda bir ma.rpndiz trenı, bir 1 Ağustosta menyet mevkline gire 

.. ile It,ııubeaine çarpmıştır. Makas Beraber Koruyacaklar cek o~ yeni ~mni~ tetldlltı kanu-
~ ~ lbakinist ve müstahdeminden ll'llD& göre, polialerimizin adli ve ida-

telef olmuştur. Londra, 29 (A.A.).-: Salihiyettar ri olmak üzere iki kısma tefriki işi 
L mahafil, Holand~ . Hındı~tanmın bir- birçok merkezlerde bttirilmiftir. 
•ıve~te Ciddefli likte mtıdafa&BI ıçın lngıltere ile Ho- Yarından sonra toplanacak olan 

-s Y landa ~asında yakmla~a bir mu- bir komisyon kanunun te,ldllta ver
ahede ımzalanmış oldugunu yalan- eliği yeni aekiller tlzerinde çalıpcak-

VH1l Borta mmtakumdald asi U. 
taarruzu 355 zayiatla geri püaldirtill· Bet daJdb llOlll'& kaeaiaaela bir 
mfilWr. HWdllııetçilerin tlç tayyarest havluya l&ftbmf afak bir Fino köpe-
Salamankayı bombardıman etmlftir. ji De geldL smmu bir haynn o ... 
Bilbao cephesinde ise, Bask hükfune. 1 lılld'nln göderl çapaklı, burna lmnl. 
tinin 4 tabunı taarrusa geçmif bulun f ve Jmyruğu dtlftlk.. Arama ela bacak 
maktadı. • lanm tltıetlyor. 

Dün beyanatta bulanan Doetam derin derin lçbd çektl1dea 
INGILIZ PLANI U!ıılUMlYETLE --- --'-"": B. G!--' ....... _.. ... 

KABUL EDiLDi uuı - Od gladtlr dqan çdmuyor. 
Siyaa! sahada vaziyet defitiklik YiNE BiR GEMi BOMBALANMIŞ - Batka köpeklerle temas etme. 

göstermemektedir. lngillz pllııma Marailyadan haber verildiğin gö- aJn diye mlf 
bütün diğer htıkfimetlerce cevap ve- re iki meçhul tayyare lılbı kaeada- - BaJ'll', öyle delil efendim. Pek• 
rilmİI bulunmaktadır. 15 cevabm hep 11 'açıklarmda Jaffino 'adlı~~ Fran· Dk olm111-
ıi de mtlspettir. Sovyetler hentız ce- sıs gemisini bo balamıelardır - Ya!! 
vap vermemi§lene de o da yakmda Bir ;u.ı;, m da a-u .. ~-- - Evet! Şimdi siz gelmeden na 

. "'"6er vapur - er ~·u- a 
beklenmektedir. dan aranmı bir b kari yete göre vel bir :vman yapbm.. Fakat. 

ltalya, lngiliz tekliflerini kabul torpill~ M~tte~:m llobeti Tam ba llll'ada Mlkl cav eav baln'-
etmiftir. Fakat bu kabulde bazı ih- meçhuldür. • cb... 
tiru kayıtları vardır. KAÇAN ASKERLER - Vah evlAdmı, vah yavrum, ohm 

Anlaşıldığına göre, Rusyanm ya- Asiler tarafından iki ttalyan aske- yaeak, bir clalıa yapmalı 
rm verilecek olan cevabında da bazı ri Franaaya kaçmıfbr. Framadan ıs (içeri baln'araJr) Ka Gwter! la 
ihtiraz kayıtlan vardır. Ruslar bil- panyaya girmiye teeebbUs eden üç ec köpelln annachlllu getir! 
h&BA kontroltln ltafJamlıir, ve Fas- nebi de yakalammftır. lçerlcten yalın arak ,on öç, Oll d6rt 
lıla.rm da yabancı tellkki edilmeleri- yapnela .moalak bir im göröndl. 
m istemektedirler. Alman cevabı ıse Bilbaonun Altınları - Armut bJmadı efendim, dtbl * 
İngiliz plinmı kabul etmekle bera.- Plll aofrada blttt 
her füılyamn serdettiği ihtiraz Ne Oldu 1 - Oyle armut değil. Bani 11M11E 
~da itttnk etmektedir. ftl', lmmm Jaadk. 

EDEN, MUSSOLINIYI Parla, 29 (A.A.) - Verilen bir ha - B&t Köpelbı tıJ'lllPll • ..._ 
GORECEKMIŞ bere göre, Bllbao bankalarma ait ye. dlmf 

lnglltere Hariciye Nazın B. 'E- 4i bin 88.lldık altm ve esham nakleden - Evet ,evet. 
den'in MUNOliniyi görmek istediği ve Bask htlkimıeti tarafmdan tevkif Km, iki daJdk• aonra elinde sdır 
hakkmdald -yialar ""ttik ku t 1111111&n bir liatlk pavar, bir bardak 

.- . a• çe vve edilen Axpemendi vapurunun sahibi- .. _ ne -1.11 Köpek bulllan ..g..aı-
bulmaktadır. Ademı müdahale taıt . . - 811 ı- ., ........ 
komitesinin yarınki (bugtlnld1) içti- niD talebı tlzerine, La Rochelle tica ae lurlamıJa t.tl!Yh. 
mama iftirak edecek olan İngiliz he ret mahkemesi reisi bu gemiye haciz - Karboaath sa ile llvman 1ap1-

yetine B. Chamberlain riyaset ede- koydurmUftur. Mahkemenin, hamu- yorum. Yalım~ zeytin.yap ol-... 
cektir. lenin Bilbao banKalarma aid olduğu- Haydi Gtllter! tilru zeytin.yalı ge.. 

nu kabul ettiği bildirilmektedir tir. 
Asilerd• Ne Para, Ne de · x...p bir kotU gitti, hemen cl&a 
~ ıc..1rnac11 Cebelüff arık • gekll, elillde kristal aotra ya1111ı-

LoHra, 29 (TAN) _ Bagtbl Va- 8ablbi hane flleyl açtı, puvarm aea-
lanstyacla beyMatta bahman :e.

1 
Meselesi •a içeriye b&tmh. ve Jalbğı ıma 

ı vererek: 
Glnl; AbnMJ& ve talya ma)weme Londra, 29 (A.A.) - Bqvelrll, - Dikkat et! kmlmwn, dojna .. 
ve uker g&ldermecllkleri talıdlıde, umt Mtı.:.-• f barblll pek Jma devanı ~ ve .DIUUI ua.ı.aa Hava, Deniz ve kara eye koy! emriyle birlikte verdi. 
Werln katlyetle magıap olacsldanm 1erviıleri mtlmeuWerinin CebeU1tta- KDdyl baealdanaı anama .n 
eöylemlttlr. Asiler de hem para, hem nk deniz tlaattne taallikk eden bütün öattt llkıftach. balla ela: 

Yağmurlaı 
~lın, 29 (A.A.) - Jsveçin 
~ ~erinde hüktlm sil.ren fid-

de uker phnun'Jtır. Dipr taraf meeeleler üzerinde mtlfterek bir tah - Blea ederim, 11111an ka~ 
tan t.glltermln, 1ahaaa g&awıtUerlll kike teveutıı ettiklerini ve Akdeniz- blru ~er mlalnlz ! dedikte: .,.... 
oeldlmelll haldmlda yaptıtı teklif te de bugtlnktl aevktllceyif ftr.iyetini in ~ lhtlkan ve btlytlk lh mamla 
ba .an fDalDe göre tatbDo bbll bir ceden inceye tetkikten irdiklerini ameliyatı yaptı. Bu emada hasta a 

181 
dellldlr· Avam Kamarunıa ~ ki IDBa ima eavlamalar yap1yoıda. -:--------------------_!,=-==---------_..!==-====-===·:__ .. bltblce llDdyl bıraktdar, bir ... 

Mısırda Coşkun 1 azahürler f ~;;;:: 
lam&ktadır. tır. 

~urlar neticesinde Bastad 
~ "' M-~Jntakaları BU altmda k~ 
::"lll'flıı ~k ev ytkılmıştır. Stok
~ biı- Cleııubunda soedertalje'de bü 
~ lbi~a olmuştur. Maddi ha
·ıcqa ~~ daha tamamiyle ma-

lnglltere 

S7o Bin Ton 

Gemi Yapıyor 
~~dta, 29 (A.A.) - Bahriye Nar 

'-n\ft ~ Cooper, Avam Kamara

~ '570 bin latizaba cevap vererek, hl-
OJdu. ~ tan geminin inşa edilmek 

~ ~ lluıu ve 94 bin tonun inşaBI 
~. ~ bulunduğunu bildir-

Y eni Mısır Kralı Ha.Jeste Bi
rinci Faruğ .:n le iama alt 

merulml radyo Ue taktp etmekte. 
anladığıma hakikat, bütftn llıaırın 
yeul Kral etraf ada sarsılmu bir 
vahdet cephesi tetkll ettlji ve o
nmı açtığı yeni devre Hvlnç ve ıae
fe, tbnlt ve azlnı içinde glrdljidlr. 
Evvelki gün ve geceden bqhyan 
milli teahürler dün btlttln gön de
vam etmlt ve Mıllll' halkı tam istik 
lil dewrlnln ilk ıeaç hWdlmdarau 
en qJmn sevgi Ue aMnllMDI ve ye 
Dl devri katlamlttır. 

Hakikatte hidJ&e, bütiln ba tea
hürlere IAylldir. Çünktl açılaa de
vir, uyanan Uerllemek, ve mlDetler 
alle&l lçlnde saygıdeğer mevldine e
rişmek lstlyea. blr mllletln, btlytlk 
ve geniş bir lllta styaaetlnl tatb k 
edeeeğl mesat devirdir. Tam l8tlk- .. 
l&I ve htlrrlyete dayanan ba tabt
ma ve llerlleme devrinde böttln Mı-
811' yeniden karalaeak ve Mısırlılar 
ba yeni kurulllfUll temin ettiği hu
zur ve refahtMı istifade e:leceider
dlr. 

Kral Farağun devri, g~ devri 

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?.~~~~:~~~~~] ~;;:= ~p=~ 
yeni devirden aymnak ve yeni dev- letler emlyetlndt11 ~yrdmalan ile 1 verile._ ınal6Jnaıa Pire A- - Aman Allah ahi mlf 
r1 gayesine ulatf;ınnak balmmn- ba pabeala faaUJetlal IJlülltla ak tdleıta yirmi göadeaberi Madrlde - Evet efendim. Çıktı hem de .ı. 
dan, kendi adından clalıa güzel bir .......-. karii devam eden ve kati bir~ dıı yudumenbı östönet 
tlnvaa bulamıyaeakta. Bqtbl bötUn dtinya, .._. ve De bitmesi beldellft taarramn y. Ewablbl göderl eevbıç y8§larlle 

Kanlet Mmmn yeni devirde btl- Ucarl bir blkmma lhtlyMml derla va§lam11, ge\'lfJ~ iıdlerla lnlvw- dolu olarak pldL 
ytlk böytik mavaffaklyetıer kazan. dea ldsletmekte ve blmD temlll e- tlnl kemlrmlt ve Asiler mWılm bir - Çok tWdlr yarabbi! kartalA 
muı, bldm ea samimi dllellm1"11r. decek çareleri anmaJdadlr. netice elde edememişlerdir. Gel .-1 bir öpeyim. Kusura heJmw. 

Kral Leopoltl'ün plGnı: ç.rea1a blrl, ~bira- Aallerlıi brargilu hük6metm 18Wıcfmd• allıYorum. .. Dedi ve 
raya getirerek vasiyeti cltbleltmek ba yolda verdlil malUmatı teyit ,.... ellerlle boynuma sanldı. Arka. 

B elçlka Kralı Leopoldöa, bö
tttn dönyaya ....... lktmadl 

arattırmalar yapmalı, beJaelmDel 
daimi Wr mtltı81esmln vtleade p
tlrllm..a lçla valm balu tıeUft, 
her maJaitte 111 ............ bulu-
11117or. 

GerP MDletler Cemiyeti ldade 
ba mtleleeaenla ftllfeıllıd ..._. 
tetkllit mevcattıar. BeOd a.mv~ 
tin mali ve DdlNdl tabeal ba vul
feyl ifa De mWuılleltlr. Jl'akat btl 
tube bu yolda l•ldp.f edememlt, 
btlytlk devletlerden birkaça• 1111-

lem ae yal"""" 11.am plcQbd ba etmiyona ela on1an ••kMd~ ..... ela: 
..wıtyetll adamlardM ölnmnek- mahiyette de blqey ıtöyllyememek - .. GWter! Bize birer bazla 1ro 
tir. l'abt ~ ela bJrta- t.edlr. "* 19'betl getir, frljlderden ••• diye 
lam _. ... n tedbirler tberlnde V..tyet birb9 göa lclnde böUlll ~ 
uhpnalNI kolay bir il deiDdlr. aedığıyle tuyytln edetlektl•. Allller Bir uat kadar, hep MDdden büı-
:anum t>Ok ~. Çbktl bıanlanl im defa ela lbdrlt bfdsn &la.de aetU. Kencllal bir büyök ticaret ma. 
llAW'lyelerl bir hayli ~- &cls kabrlana, ki ka'Maklan u- .._1n1n ba§mela t>Ok girift ltlede 
tır. Fakat ea btlytlk gtlçltlk ba delD latılmaldadır, mubanıltellha ma meepl bir adamdı ... e dair bir tek 
cllr. ARI göçltlk hWdbnetlerln, ma- bir müddet stlrilkleaecellne hllk- kelime görtltmedlk. Balbuld ben o-
kul l)dllladl lllyueUer tatmak here ınetmek a-pur. AaOerlll im de- mmla clclcllce bir it g6rilşmlye git
~. Bu u ...... m se- fa lladrlt kapdannela erlttllderl mlttlm. Hayvan muhabbeti herpyl 
miat bamlMmadık~ valm hala- bvvetlerl yenldm teplamalan her altl8t etti. Olla Mids1 ne blrllkt.e ... 
mk tetebbtWerba bir Detiee vere- halde gtl9 bir lftlr. Bu da hUk6met raldlm. Ve pidmL 
cell, clalıa aonra Leopold plllll da.- l!:ba yelli bir fmat venıeekdr. B. FELEK 
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Çaldığı paralarla 1720 
ve Liralık mücevher 

Kıymetli eşya almış 

Kırk Para 
Yüzünden 

Kavga Çıktı 

En emin. en rahat, en seri 
Ankara -1 stanbul Yolculuğu 

Bugünkü Program 

OOLE NEŞRiYATI: 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12 
50: Havadis. 13,05: Muhtelif plak 
neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞül :NEŞRiYATI : 

18,30: Plakla dans musikisi. 19 
Radyo Fonik Komedi (Tosun). 20: 
Fasıl Saz Heyeti. 20,30: Ömer Rı· 
za tarafından Arapça söylev. 20,41S: Bir Karı, Koca 

Mahkemeye Verildi 
Çalıştığı evden 2202 lira 8ŞJran Karagümrükte oturan Bayan Zey~ 

H• k nep, dün sabah altı yafındaki çocu-

Fasıl Saz Heyeti (Saat ayarı). 21 
15: Orkestra. 22,15: Ajans ve bor· 
sa haberleri ve ertesi güniln prog· 
ramr. 22.30: Plakla sololar. opera 
ve operet parçalan. 23: SON. 

• 
Günün Program Ozü IZmetçİ ız tevkif edildi ğunun eline bir 25 kuruşluk vermiş, 

11 kuruşluk bir ciğara almak üzere 
Beyoğlu nöbetçi sulh hakimi Emin Ultay, evvelki aün Zehra bakkal Savaya göndermiştir. Ç~cuk, 

Maizer iıminde bir ıenç kız hakkında tevkif karan verdi. İddia- eve döndüğü zaman B. Zeynep ço
ya göre, Zehra Maizer, hizmetçi olarak çahfbiı evden 2202 lira cuğun geri getirdiği paraları saymış, 
para ça.lmıt ve bunun mühim bir kısmı ile mücevhe . al kırk paranın noksan olduğunu gö-

Nafia Bakanlı~ma bağlı Hava yollan Devlet işletme idaresinin 
yolcu ve posta tayyarelerinin Ankara - lstanbuı - Ankara gün

lük seferleri muntazaman deva mdadır. 

, SENFONiLER 

15,20 Roma kısa dalgası: Senfo• 
nik konser. 

Hava yollarının acentaları: HAFiF KONSERLER 
r ve 1aıre a- .. h S .t . 

rak Eskitehire giderıken yakalanmıtbr Ş'ki et . . idd' runce emen avaya gı mış ve: 
.. h" d. .. • 1 Y çının l&lln& - Sen her vakit böyle yaparsın, 

gore, a ıae fOyle olmuttur: . 1 çocuğu aldatıyorsun, yine kırk para 

A - Ankarada - Bankalar Caddesinde P. T. T. binasında (Te
lefon No: 3682) 

B - Istanbulda - Karaköyde P. T. T. binasında (Telefon 

9,30 Paris kısa dalgası: Plak. 
10,15: Plak 11,30: Plak. 13: Keza. 
13,10 Bükreş: Plak konseri. 14,115: 

11 K • J Beylerbeyınde Yalılar caddesinde noksan verdin diyerek 40 parayı is-

e re Ste 1 er oturan suçlu Mayızer, bundan 12 gün temiştir. Sava da: 
1 e~el T~phanede Bay Nurinin yanma - Bayan, ben bu cigaradan zaten 

h~zmetç! olarak girmiş, fakat, ertesi yirmi para kazanıyorum. Niçin kırk 

No: 40374) (2339) (4745) - Paris ksıa dalgası: Liyondan kon· 
ser nakli. 15 Paris kısa dalgası: 
Strasburgdan konser nakli. 19 BUIC 
reş: Tandin orkestrası. 19,10 var• 
şova: Meşhur orklstraların plal<li• 
rmdan. 20 Mo~ova: Kamırk kon-G • gün o~dan kaybolmuştur. Mayızer, para vereyim. Belki çocuk parayı dil e r 1 evden gıderken Bay Nurinln bavulun şürmUgtUr. Şeklinde mukabele edin-

dan aldığı 2202 lirayı da beraber gö- ce kavga büyümüştür. Bu arada Zey 

Bir iddia 
7 ahkik 
Ediiiyar 

ÖLÜM HABERLERi ser. 20,50: Laypzig: Askeri bando· 
21.10 Kolonya: Meşhur orkestra· 
lar ve idarecilerinin plakları. 21.40 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki-
22.15 LaYPzig: Akşam musikisi 
(Plaklarla). 22.25 Prag kısa dal• 
gası: Konser (Beethoven, Bachl· 
23 Roma: Bando muzika. 23.0~ 
Prag kısa dalgası: Askeri bandO• 
24.05 Peste: Çigan orkestrası. 

G •• d ~rmil!tür. Bay Nuri, akşam eve nep Savaya karşı yakışık almaz söz-
0 n er dondüğü z.aman 1!in farkına. v~rmq, ler de söylemiştir. Fakat, iş bununla 

derhal polıse malumat vermıştır. Ya kalmamıştır. Zeynep eve dönmüş, ko 
pılan araştırmalar neticesinde suç- cası Hüseyin Remzi gelince, hadise. 

Profesör Ali Vehbi 

Öldü ·Dün 

Yoksa" lu kız, Eskişehire gitmek üzere ha- yi ona da açmış ve kan koca yine 
zırla.nız:ken üç gün evvel Haydarpa - Savanın dükkanına gelmişler, ve 40 
şada hır otelde yakalanmıştır. parayı istemişlerdir. Sava, eski ce-

Müddeiumumilik, bir icra dosyasın 
dan muameleli kağıt aşırdığı iddiasi
le tevkif edilen Dr. Niyazi hakkın· 
daki tahkikatı bitirmiş ve dosyayı 
sorgu hakimliğine vermiştir. 

Mülga Darülfünun profesörlerin
den doktor Ali Vehbi dün vazife ba-

'.Ahmediye mevkiinde kereste depo
ıu bulunan 70 yaşlarında Mehmet 
oğlu Ahmet geçenlerde icradan ke
reste satın almış ve bunları deposu
na yerleştirmiştir. Dün deposuna Ha 
cı Ahmet oğlu Hasan adlı bir genç gel 
miş ve doğruca kerestelerin bulundu 
ğu yere gitmiştir. Sonra da: 

- Baba, bu keresteler benimdir. 
Birçoklarını kullanml§sın, berbat et
mişsin. Bunlan derhal bana gönder. 
'.Aksi takdirde senin kWünü göklere 
eavururum. demiştir. Mağaza sahibi 
derhal polise müracaat ederek bu 
haksız mürasaatı ve tehdidi anlatmış 
tır. Polis, Basanı dün meşhut auçlar 
müddeiumumiliğine göndermiştir. 

MUddelumumllik tahkikat yapınca 

Basanın yine ayni suçtan 31 gün hap 
se mahkıim olduğunu ve hapishane
den çıkar çıkmaz tekrar Ahmede mu 
11allat olduğunu öğrenmiştir. Suçlu 
:Asliye dördüncU ceza mahkemesine 

:verilmiştir. · ..., 

Bursa Orman Müdürünün 
Muhakemai 

Bilecik, 28 (TAN muhabirinden) 

- Bursa Orman MüdUıi.lnUn mıha· 
kemesine bugün devam edilmiştir. 

Müddeiumumi mütalaasını ıöylemiş, 
wçlu müdafaasını yapmı9tır. Karar 
!Ağustosun 3 ünde bildirilecektir. 

Mayızer, paraları alıp savuştuktan vabını tekrarlayınca Zeynep yerden 
sonra doğruca Kapalı çar,rya git- kaptığı bir iskemleyi dükkanın came 
mi§, )myumculan dolaşmış, 1720 lira kanlarına fırlatmıştır. Camlar şangır 
lık yüztik, saat, bilezik ve daha bir şangır dökülürken Hüseyin Remzi de 
sürü mücevher almıştır. Ondan son Savanın yakasına yapışmıştır. Zeync 
ra da Haydarpaşada bir otele yer· bin kaldırdığı ikinci iskemleyi kom
leşmiş ve Eskişehire gitmek üzere şular tutmuşlar, bu arada Hüseyin 
hazırlanmaya başlamJştır. Remzinin eli de kırılan camlardan 
Mayızer, suçunu inkar etmiyor

du. Esasen, aldığı paralardan 470 li

rası, mücevherlerle beraber üzerin
de çıkmıştı. Hakim Emin Oltayın su 

yaralanmıştrr. 

Dtin polis karı kocayı meşhut suç
lar müddeiumumiliğine vermiştir. 

allerine §U cevaplan verdi: Kalorifer Borusunu 
"- Ben Bay Nurinin yanında bir 

buçuk aydanberi çalışıyordum. Bana AllP- Götürmüı 
ayda 150 lira verecekti. Ilk ay beş 
para vermedi. Bu sefer de birgey Doyçe Bankın Galatadaki binası. 
vermiyeceğini anlayınca bavulunu na yaptırtacağı kalorifer tesisatı i
açtım, paraları alıp evden ayrıldım. çin kapının önüne getirtilen yeni 
Eskişehirde bir akrabamın yanma borulardan birisi kaybolmuştur. Ma
gidecektim." halle bekçisi, yolda Durmuş oğlu 

Mayızerin daha önce de hırsızlık- Hayrettin isminde birisinden şüphe
tan a1 ay mahktlmlyeti olduğu an- tıemtttş ve onu 6 metre uzunluğunda 

bir boru ile yakalamıştır. 
!aşılıyordu. H~kim Emin Oltay, tev- Meşhut Suçlar müddeiumumisinin 
kitine karar verdi ve evrakile bera· önilne çıkarılan Hayrettin kendisini 
ber MUddeiumumlllğe iade etti. şöyle müdafaa emiştir: 

lskiHp Müddeiumumisi 

Çağırılıyor 
lst. C. Müddeiumumtliğiuden: 

latanbulda bulunduğu anlaşılan İs
kilip C. Müddeiumumsi Tahsinin ~ 
celıe memuriyetimize mürar.aatı. 

- Ne yapalım Bay Müddeiumumi, 
Belediye hamallık yaptırmıyor. Aç 
kaldım. Bu boruyu sokağa atmışlar 
sandım. Sa.tıp ekmek parası yapacak 
tım. 

MUddeiumumt bu müdafaayı klfi 
görmediği için suçluyu mahkemeye 
vermiştir. 

- Çrkacağı, çıkmıyacağı bu, hanım teyze. Zora ge. 
lirsek, ver elini GlilbekUm! GUneri doru kıırağm ter
kisine alınca yallah Sarot ! Isteyen arkamızdan gel
sin, bak orada hUkmU kadı mı verir, mebus mu ve
rir, yoksa saksağanlar mı'? 

S:iMDiLiK 

- inşallah iş oraya kalmaz. 
- Biz kalmaması için çal~tık. Planlar kurduk. 

Doktor, sahte nüfus kaydı ve sahte 
ilam çıkarmaktan da suçludur. Bu 
hadisenin tafsilatı şudur: 

Doktor Niyazinin, konsolosluk ya· 
pan bir kardeşi ve onun da bir oğlu 
vardır. Konsolos ve onu müteakıp te 
oğlu ölmüştür. 

Konaolosun hristiyan olan refika
sı, bir de Vildan adında bir oğlu 
vardır. KonsoloS'Un refikası bir 
müddet sonra ihtida etmiş, Dr. 
Niyazi de Vildana vasi tayin edilmiş
tir. Bay Niyazi, çocuğun bankadaki 
paralarını aldıktan sonra Vildanrn 
birader zadesinin oğlu olmadığını id-
dio. o~i'JI "-'0 .A...J,_ • .,...ı__ ..;ı_.'ltıhtA h1• 

nüfus kağıdı getirterek bu kağıda gö 
re üçüncü hukuk mahkemesinden sah 
te ilam temin etmiştir. Bu arada Vil
danın annesinin kanuni şekilde ihti
da etmediğini ileri sürmüştür. Şika
yet üzerine yapılan tetkikatta dok
torun sahte nüfus tezkere ve ilam 
kullandığı ve çocuğun paralarını da 
bankadan aldığı anlaşılmJşır. Suçlu 
yakında mahkemeye verilecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

F1LOZOF1 
Yeni programa göre tadil ve ehem

miyetli notlarla takviye edilmiş O· 

lan Filozofi grupu hakkında umumi 
malumatı veren bu eseri olgunluk im 
tihanla.rma hazırlanacaklar& ve f el
sefe okuyucularına tavsiye ederiz. 

şında ölnıü t" ş ur. 
Fen f aktiltesinde seneleı ce hayva

nat kürsüsünde çalışan, memlekete 
kıymetli talebeler yetiştiren doktor 
Ali Vehbi, son günlerde İstanbul lise 
sinde toplanan lise kitaplarını tetkik 
komisyonunda çalışıyordu. Dün de 

yine vazifesi başına gelmiş, fakat öğ 
leden sonra fenalık geçirmiye başla
mıştır. Kendisine istirahat tavsiye 
edenlere karşı, ölürsem vazife basın
da öleyim, demiştir. Fakat biraz ~on 
ra ikinci bir buhran daha gelmiş ve 
profesör Ali Vehbi kalp sektesinden 
ölmüştür. 

'"'---•--- Jıı - •• .,, ••a%'1tl yoıunuCt. u • 
ğerli hizmetler başaran merhum için 
Allalıın rahmetini dileriz. 

• 
Müessif Bir Ölüm 

OPERALAR, OPERETLER 
16,30 Paris kısa dalgası: Offen• 

bach'm "Tromb - al - Cozar" isiın• 
1i operası. 20,05 Viyana, Prag: }t'o 
zartm Zauberflöet operası (Sals• 
burg'dan). 20,55 Bükreş: Wagne
rin' "Götterdaemmerung'' operası 
21.05: Varşova, Vivana, Salsburg: 
Mozart'ın "Zauberflöte" operası. 
(Arturo Toı:ılrnnini'nin idaresinde)• 

RESiTALLER 

22 Roma: Piyano konseri (:80" 
quet, Cesare, Scriabine, DebussY'• 
Liszt). 22.05 Prag kısa dalgası: 
Milli şarkılar. 

Gazete ve Mecmud 

Sahin~ri11A 
Basın Kurumu BaŞıi~nlığmdaıı: 
Gazete ve mecmua kağıtlarındııJI 

1937 mali yılında daha az günırii1' 
resmi .ile girecek mahdut miktsflll 
gazete ve mecmualara tevzii şejcli .a .. 
zerinde çalışma vazifesi alan koı:ııi"' 

Meşhur Hüseyin Avni Yoğurdu ve yon, vazifesini bitirmiştir. 
Akçeboğaz çiftlikleri sahibi tüccar- Ağustosun ikinci Pazartesi gnrıtl 
dan Bay Hüseyin Avni Aiçeboğaz, saat 13.30 da cemiyetin merkezinde, 
müptela olduğu hastalıktan kurtula- tstanbulda çıkan bütün gazete °'' 
mıyarak dün sabah vefat etmiş oldu- mecmua sahiplerinin mümessille~ 
ğunu kemali teessürİe bildirilir. Ce- toplanacak ve komisyonun elde ettJ
nazesi bugün saat 11,5 da Çemberli- ği neticeyi müzakere ederek ka.rar
taşta Evkaf Müdürlüğü karşısında- laştıracağı hal şeklini Matbuat 11-
ki hanesinden kaldırılarak Beyazıt mum Müdürlüğüne a.rzedecektir. 
camisinde namazı kılındıktan sonra Gazete ve mecmua sahiplerinin ~d 
Silivrikapısında aile kabristanına toplantıya bizzat gelmeleri veya bit 
defnelicektir. Mevla rahmet eyliye. 1 mümessil bulundurmaları rica oıu-

•••••••••••- nur. 

dı. Hemen gidip müjdeliyelim. 
Artık iki cambaz da, ellerindeki değnekleri ata

rak karşılıklı meharet mtisabakasına çıkmışlardı. 
Hacı bu alelıtlak vaattan aykırılıyarak: 

- Yanlış anlamayınız, vaadeden ben değilim. EY• 
dekilerdir. 

- Onlardan· söz aldık gitt~ 
Hacı ayağa kalkarak: 

Sakalım sonu ne çıkacak? Erden iyi düşündü. ikisini 
de ansl'Zm bastırdık. Biribirlerile görüşüp anlaşmıya 
yakit kalmadı. -7"1- - Mademki bu kadar acele ediyorsunuz, ben d• 

size yardım etmiş olayım. Şimdiden eve gireyim de 
işi anlatayım. Artık iki ana aralarında nasıl ister
lerse öyle yapsınlar. 

- AY. oğul! Hacı kurnazdır. Ola ki gidenleri sa· 
ya .. 

- Merak etme hanım teyze! Onların yanında kim 
var, bilir misin? Vergici-! Şubede dört konyağı biri
biri arkasına. yuvarladıktan sonra ya yumağı kapar 
gelir, ya koparır. Kaparsa işimiz iş. Koparsa, hiç ol· 
mazsa başkasına da hayrı kalmaz. Bir :vaat almak 
yeter. Binbaşının, Sarı Beyin yamnda Hacı (peki) 
derse sonra zor yalar. Ma.lfun ya binbaşı çok nazik, sa. 
kin görünür amma çiftesi pektir. 

- Ah, Sarı Bey de öyledir Zahir. Mehrumla bir ka· 
fadardılar. Hem ne kafadar. 

Refik Tekinin tahmini doğru idi. Vergicinin bütün 
gayreti, iki saatten beri, tek bir vaat almak içindi. E
ve gelirken ilk sözü San Beye vermişlerdi. San Bey 
birçok kelimelerden sonra lA.fı binbaşrya bıraktı. Ve 
binbaşı Allahın emrine dayanarak, peygamberin kav
lini rehber edinerek meseleyi açtı. Hacı Zeynullah E
fendi, ne hayret etti, ne hiddet. Hiçbirı,ey geçmemiş, 
hiç birşey olmamış gibi davrandı ve tatlı bir llMnla: 

- Bu kadar mühim bir metele değildi Sarı Bey. 
Beyhude yere yoruldunuz. Gerçi bu vesile ile teşer· 
rüf ettik. Dedim ya zahmete hacet yoktu. Onlar ya· 
bancımız mı? Valdest gelip isterdi. Hattl kızın ko
lundan çeker götürebilir de. Bunlar kadmlat'a ait me. 
vat olsa gerektir. Erkeklerin karışmam bile caiz de· 
ğil. Onların arasında ne olursa lmenna .. 

'-.-: 

cl derhal yan taraftan dönerek ikaz etti. \ı e sözü ar
kadaşlamt l.jmı<!an kaparak: 

- Efendi Hazretlerinin buyurdukları pek doğru. 
Kendilerinin ne mtikemmel bir aile reisi oldukları ma
lQmdur. Bu tarzın ihtiyarı, sırf bir merasim mesele
sidir. Bizim taraf ta öyle arzu ettiler. Biz de kıra
madık. Hem bu şekil, efendi hazretlerinin muhterem 
mevkilerile de mütenasiptir zannederim. Gerçi bu· 
yurduklan gibi daha ailevi, daha samimi bir tarzda 
ihtiyar olunabilirdi. Lakin fU şekilde de ba§ka ve ul
vt bir samimiyeti resmiye olduğuna kanidirler. 

- Hay hay, teşekkür ederim oğlum, bahusus bin
başı bey gibi mübarek bir zatla beldemizin eşrefü.şşe 
refl itlAkına bihakkin seza SarıBey biraderimizin,hele 
ihtiyar bir adam gibi senin de böyle bir emri mebrure 
iştlrakinis doğrusu ... 

- Estağfurullah efendim. Bizim vazifemiz bu tek
lifi bildirmek. Biz teklilimizi açıkça söyledik. Sözleri
mizde katiyet var. Sizin tarafmudan da kısa bir ce
vapla memnun olarak dönmemain teminini rica ede· 
riz. 

Binbatı: - Efendi hazretlerinden muvafakat ce
vabı alacağımıza şüphe yoktur. Yalnız bir defa da 
"evet verdim" dediklerini işitmek istiyoruz. 

- Binbaşı Bey, galiba arzedemedim. Bu, sırf ka
dınlara ait bir mesele. 

Bacı, kaçamak yollarını iyi tayin etmişti. lşi kadrn
vakit kazanmak istedi wi anlaşılıyor-

du. Vergici bu işin önüne geçmeK ıçın: 
- O halde hanım teyzemiz peki derse, zatı Aliniz 

de peki diyeceksini? 
Bir dakikalık bir sUkut. Hacı zihninde buna bir .ce· 

vap hazırlamrya çalışıyordu. Oyle bir cevap kf her 
tarafından lastikli olsun. 

Vergici işin farkında idi. Tekrar: 
- Mademki kadınların işine karışmam, buyurdu· 

nuz, o halde iş oldu demektir. 
Hacı hemen gözlerini açtı: 
- Nasıl oldu demektir? 
- Oyle ya. Hanım teyzemiz peki derae siz de peki 

diytceğinize dair söz verdiniz. 
Dedi ve saf binbaşının kalçasına bir çimdik atarak 

zımni bir marş kumandası verdi. Binbaşı derhal: 
- Oyle ya. Bu vaadi verdiniz. 
Sarı Bey de teyit edince Hacı hiçbir tarata kıvıra

madı. Yalnız zihninde ba§ka bir şimşek çaktı, göz. 
leri parladı ve gülerek: 

- Hayhay! dedi. Vaadettim hatta vaadimde sn
bitim. Kadınlar tarafı peki der demez iş olmuş biL 
miştir. Hatta teferruatı için tarafımdan San Beyi 
vekil ediyorum. 

Vergici bunda yeni bir kurnazlığın mevcut oldu
ğunu, Hacının bu kadar ileri giden vaatlerinden se· 
zer gibi oldu. O muttasıl işi mutlak bir vaade dök· 
mek, karışıklığa getirmek istiyordu. 

- O halde iş olup bitmiştir. Mademki vaad · alın-

Bu sözler o kadar tatlı idi ki vergici Aliden başka 
hepsi inandı. Hacı bir söz daha söylemeden ve din· 
lemeden karısının yanına gitti. Arkasından Ali de 
fırladı: 

- Hadi biz de Erdengile ! Hemen şimdi! 
- Ne oluyorsun? 
- işin içinde bir oyun var. Evde konuşuruz. ,~a-

kit geçirmiye gelmez. Erdeni seven arkamdan gel• 
sin! 

Evden girer girmez sofada toplandılar. Ali telaf 
içinde idi. Olanı biteni Erdenle annesine nefes nefese 
anlattı. Yüzbaşı sordu: 

- Sen neden şüpheleniyorsun? 
- Vaadeder görUndü. Etmez göründü. ikisi ortası 

göründü. Işi annelere attı. Elimizden kurtulamıy&· 
cağını anlayınca kaçamak yolunu tuttu. 

- Açık konuştu. Evine gidip hanımla konuşacak. 
-- iki anne ne yaparlarsa yapsınlar, dedi. 
- Bundan ötesi caruıağlığı. 
Ali sinirli sinirli söyleniyordu: fl· 
- Hiç te sizin tahminleriniz gibi değil. Benlnı b. 

diğim Hacı ise saatine varmaz bizi atlatır. Yeni bıt 
plan kurmamışsa, içinde bir tutam aklım olan kafa
mı keserim? 

(Arkası var) 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
"r A'N~hrnet Emin y ALMAN 
kirde ın hedefi: Haberde, fi
tüat ' he.r ıeyde temiz, dü
R'aı~t::f1)i olmak, kariin 
'7 ° nuya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

~QYatı Ucuzlatmak mı 
stiyoruz? 
llayatı u 
:Siz efıe CUZlatınatı: mı lstıyor:uı! 

Uyeılnı: bwıun prensiplerini söy-

llayatı u 
tuılahnak 1:!:'tınak i~ln eşyayı u-

1'.tran · 
flat~ 0:atmaıı: i~ maliyet 

---·ı tnıak icap eder .. ._.Yet • 
1~io ele 

0 
ffyatou ucuza mal etmek 

~Yone1 bz:.aıdan tı<>k aarfetmek ve 
tq., tekilde ~§mak gerek-
ıu, 

0bnaeu~~.k Sarfedllmesl, IUCUZ 
llu "UUll.utı d Ur. 

l1 Preıısıpı ri lltılar libe e biz koymuyoruz. 
basıı kaid l'al ekonomi slstemlnJn en 
tlıı tartlanıeleridlr. Blı bu prensiple-

:&iı.cıe en aksini tatbik ediyoruz. 
lıdtt, ~~&llJıll maliyet flatı paha
h~ııı de u hem rasyonel çalışılmaz, 
""° tap aı sermaye \•e az devirle ,ok 
~blak isteriz. 

111 ~ Pahalıya mal edince fiatı
de J<o I< koyuyol'UZ. Araya bir sürü 
bUtu.. ~3'.?11~ular girince, istihlak 
J·aı ~ Utun azalıyor. Neticede ha-

sııe b~lll«lıyor. 
lıı licaç nıısaı: 

tde içki 
ııoı"'da. Ilı fiatıan pahalıdır. Gazi-
tltıı bir t uaınele \'e istihlak vergisi 
~lef lııtfhr~knn resimle.r de binince 
ı.~l lııht 1 asgari hadde iniyor. Hal 
~~lcak ~arlar fiatlıln indirirse mu
~t. llu lstlhtlk arta~. de\'lr ~ğa
\\ttdat suretıe içkiclcn elde edilcm 
Ş· ~Oğa.Jır • 

'.Ilı.""_ 'nıendif er u 
~'<:ltllei<et . ~etlen yüksek iken 

l!Jl> - -~~!~~J~e seyrüsefer mah-
~ geleıı1 ..... ..._ • • . .,. 

hatde er ~ğalclı. Ve f'ıatlar lndl-
~t l'aridat a.rttı. 

f anbuı t 
et f( ranıvaylarında se,Tilse-

t atıarı::nd • 
~~lltta a tenzilat yapıldı. Bu 
~ ll<Jedı 11 

sonra tramvaya binenle
t ~t bu t artt~ ve inanır mısınız, ı:ılr-
ltt eııtzilattan ziyan de~ll kar 

. ~·ord 
~1~lert t~~~arıda zikrettiğimiz pren
~ q bij)'İik ık etmek sayesinde bugün
~~tıu-0toınobU imparatorluğunu 
il· . 
~~aleyh ewela devlet fabrika
•atııab~ apııan bütün mallar ucuza 
~~ tnal elidir. Devlet fabrikalarının 
«lı !le f1-t~~~IU'nıasi, diğer sanayicil~ 
ili' b "il d'" .. • b 

!atı' ou • uşurmıye mec ur e-
~elldi~~~tJe bli-~ok e.5yanm rıat· 

\'~'tlnden ucuzlamış olur. 

Sinemalarda gördükçe hcuretle İç çektiğimiz l•viçre peyiujlann· 
dan çok daha güzel Karadeniz. lııyılan 

Henüz reuam eli Jeğmemiı 'A'naJolu 
köıelerinden Artvin 

~-~ 
~ekt~~S 

Göztepe Yine Susuz! 
Göztepede Istasyon caddesinde No. 

69 da oturan Bay H. Ergun yazıyor: 
"-Bir aydanberi, susuzluk yüzün 

den çok sıkıntı çekiyoruz. Bundan ev 
velki bir şikayetim üzerine bir hafta 
suyumuz, normal bir gekilde akıtıldı. 
O zaman suyumuzu gecemizi gtindü. 

1 
ze katarak temin etmiştik. Fakat 
şimdi yine eskisi gibi, susuzuz. Yeni 
vali vekilimizin yardımIDI dileyoruz.'' 

• 
Kemerburgazda 

Y aptlacak işler 

, 

N DOLU 
Kemerburgazdan bir okuyucumuz 

yazıyor :ı 

"- Kemerburgaz, Eyüp kazasına 
otobUsle 45 dakika mesafede bir na;. 
biye merkezidir. Nahiyeye Karacao. 
va muhacirleri yerleştirilmiştir. ~ 
turduklan toprağa kar§I pek kayıtsız 
f>lan bu göçmenler, kan§Ik bir dille 
konuşuyorlar. Istanbw Halkevi Köy 
ellilik gubesinin Kemerburgaz, Bahçe 
köy ve GümUgdere köylerinde esaslı 
çalışması çok faydalı olur. 

Evlerimizin içini 
Yurt Tablolarile 
Çerçeveliyelim 
~~~~~-~-~~~~ 

L!:..~~~~ 
K rlz, her yer~e ol~uğu gibi bir ge, ve hacinı endi§esi olmıyan, ve 

aralık resım pıyasasına da bir plan Uzerinde gösterilen kom-
musallat olduğu zaman birçok pozisyonlardır. 

sanatklrlar bunun bUtUn kabaha.- Fakat muhakkak ki bütün hızı. 
tini derhal mimarlara yüklemek nı özlü Şark işlerinden alan bu ne-
istemişlerdi: vi sanatkarlar arasında Mikcl Anj 

- Yeni mimar duvarlarda res- ıar veya Tentoreler ayarında kıy-
me yer vermemek için elinden ge- metler yetişmesi çok gecikmiye. 
leni yapıyor, diyorlardı. Yeni mi- cektir. 
mar eskiden duvarda resim asılan Türk ressamlarına ilk defa ola~ 
yerlere bir pencere açarak, her cam rak bu nevi panolar yapmak fır. 
arkasında çerçevelenecek herhangi satını Nafıa Vekaletimiz vermi§ 
bir tabiat parçasını resme tercih bulunmaktadır. Yeni Ankara ga. 
COlyOı, UUt Un nı n._..J.tr ~-•·olo.l•---'.ı.: ı.oıun .Kıtq~lld'1J 11\l ilLl\ietH 

delik de§ik ettiği yetişmiyormuş üzerine 20 X 5 metre ebadında iki 
gibi, bazı mimarlar tutmuş yalnız 
camdan binalar kurmıya ve böyle. 
ce, duvar mefhumunu bile orta.dan 
yok etmiye kalkmı§lar! Ortadan 
duvar kalkınca ressam eserini bir 
buluta takar gibi cam duvarlara 
çiviliyemez ya! .. 

Y eni mimarinin resme yer ver
mediği iddiasını, son za_ 

manlarda dünyanın her tarafında 
kurulan büyük yapıların geniş sa
lonlarını süsliyen muazzam pano
lar tekzip ediyor. 

Gerçi bu resimler herşeyden ev
vel tezyini mahiyette yani Türk ve 
Acem minyatürleri gibi, ışık göl. 

muazzam pano yapılması için bun
dan iki ay evvel bütün Türk res. 
samlarmm iştirakiyle büyük bir 
konkur açılmıştı. Bu ay sonların
da " taslakları " teslim e
dilecek olan bu resimlerde sanat
karlarımızdan ınümkün olduğu ka· 
dar kompozisyonlarında memleke
timizin güzel köşelerine yer veril
mesi iearet edilmişti. 

B ence yapılacak panolar hak. 
kında ressamlarımıza çok 

haklı olarak verilen fikirler ara
sında üzerinde en çok durulacak 
olanı da bu idi. Şu muhakkak ki 
hareketin nabzmm çarptığı yer o-

lan bir garda, akb fikri herşeyd"eh 
evvel seyahatine çevrili olan yoL 
culan bu nevi resimler önlinde bir 
kaç dakikadan fazla bekletmek im
kansızdır. Binaenaleyh onlara bu 
kadar az bir zaman zarfında bir 
tarih dersi vermek çok güç olur. 

tutam renk, devşirebilmelerl için 
ressamlanmızm eline uzun ömUr· 
lü bir paso verseydi! ... 

Ne olurdu ressamlarımız, grup, 
grupp, Ana.dolunun tadına doyum 
olmıyan dağlarında kamp kursa. 

Bu kadar az bir zaman zarfında lar, ve oralardan bize taptaze bir 
acyirclyi muhakkak ki en tez çar- Anadolu kokan resimler getirse. 
pacak olan şey peyzaj olacaktır. lcrdi. 
Yolcuya görmediği yerleri gör- Bu yalnız Ankara gannın değil, 
mek veya görüp geçirdiği yerleri sergilerde Istanbul peyzajından 
hatrrlatmak zevkini verecek olan yorulmıya başlıyan resim merak-
bu peyzaJ1arı ressamlanmız yal. lılanmızın yUzünU güldürecekti!. 

Eyüp, Kemerburgaz otobüsü, mua 
yene raporu olmadan i§letilmektedir. 
Herhangi bir muhtemel kazanın ön
lenmesi-için otobi.isUn herhalde lstan 
bul belediyesi tarafından muayene e· 
dilmesi l!zmıdır. 

BUyük harpte Linyit kömil'ril nak
liyatı için yapılan dekovil sökülınllş
tür. Bunun Kemerburgaz köylerine 
zararı dokunmuştur.,, 

Ankaradaki Suluhan 
Tamir Edilecek 

Ankara, 28 (TAN) - Ankarada 
sebze ve meyvalann toptan satı§ ye
ri olan Suluhan tamir edilerek tari· 
ht bir eser halinde sakla.nacak ve o 
civarda başka bir hal yapılacaktır. 
Eski şehrin dört beş semtinde de 
Y cnişehlrdeki gfoi açık pazar yerleri 
kurulacaktır. 

Su Mütehassısları 
Tetkikten Döndüler 

i\nkara, 28 (TAN muhabirinden) 
- Trabzon, Erzincan ve havallsin· 
de su işleri Uzerinde etütlerde bwu
nacak olan Nafia Vekaleti Sular U
mum mildürU B. Salahattinle milp.
vir Gnıner, döndUler. 

nız Boğaziçi veya Marmara kıyı- ı--
lan~w ~~rnk ~mm AMd~u ,~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

peyzajlarını ihmal edemezlerdi. Fa-1 sinema D u·· n yas 1 n da ] ' 
kat Anadolu peyzajları için baş- ı 
vurdukları yol hiç te çıkar yollar. ~~5-ii~~~~~~iJii!i!!e 
dan biri olmadı: 

- Silik kartpostallar: · 

A h ... Ne olurdu! Türk resmi
ne bu güzel fırsatı veren 

yüksek Nafıa Bakanlığı bir de, A
nadoluyu karış kan§ dolaeabilme
leri ve memleketimizin her k<>§e
sinden Ankara garına halis birkaç 

Avrupadan Amerikaya 
ihracatına 

Hararet Verildi Yine 
~ti... da, oiınendlferlerkı takip 
h .rota ... ~ """"'.l".I I ""'" '""" - ~ ~11.#'-IJT~1"-1~~"" I I Sinema aleminde ıon yılların en büyük hadiselerinden biri, 
~dil'ıtı !!>•tmeıı, flatlan yan yan- I 
l1t l~ !Leli, aylık, tiç aylık seyahat, r·ısı·ıg-e K • rşı Mu·. cadelede Amerikan ıinema sanayiinin, Avrupadan yıldız çekmiye hatlayıfı 
~ ... "'~ ı tiıt anıaje etmek iıtemiftİr. 
~il .:"~ etmeli ve deniz yolcu- ~ olmuftur. Son bir yıl içinde Holliwood, yalnız Franıadan 11 ar-

~.~ Y a.stırmalıdır. 
~~1')'"1 ~ıtalannm bir kı~mında ş h • ı • d Fek e • Vaktiyle Amerikalılar Lily Dami· an, Femand Gravey, Germaine Aua-

rı~ "il e ır 1 e 1 rını so• • ylu• •yor ta ve Adolphe Menjou'dan başka sey, Danielle Darrieux, Harry Baur. 3'a~ "' ..::;uzıuk, alınacak tedbir- 1 Fra08ıZ artisti tanımazlardı. Pierre Richard - Willin Georges RI· 
ht' d-. '~ !delerine, ve diğer e ~ , H buki sonraları bunları Maurice gand, Michelle Morgan, Blanchette 
QJıı bfrıc.. )'et ederse Türldyetle ha. ~ Şehirde tifo hastalığı devam &- Che lier takip etti. Brunoy ve Mireille Ballin'i de ayn. 

r, ""'S )·ıı i 1 d dıköy belediyesinin gffzUnden k89- zaruridir.,, . 
~ n e hayli ucuzlamış derken '--ledi ... ·e ve hükiunet b·ır- 1 Nihayet Charles Boyer, Amerika- ca angaJe etmi§lerdir. 

~ 
~ ·' mı!J o a.o. bwıwı belediye nizanıla-

çok yeni tedbirler alıyor. Bu ar• ıwa. ayglNt olup olmadı~nı bllnıl- • da kendine bUyük bir ~öhret yaptı. Bütün bu artislerin arasından, 
Gijr··ı • da hem belediye t~kil8tma, hem yorum. Bu hususta irap eden tet- LAieiide Gençtürk sokağında 10 Annabella da Amerikaya gittiyse de Harry Baur'la Pierre Richard • Wil-

'i t·· I ~ de halka yeni \ 'azifeler düşüyor. klkatı.n yapılacağına emhılm.,, numarada H. Unsal imza Ue: ilk zamanlar pek muvaffak olamadı. lin'den maadası angajmanı kabul et-
~ııııt~Uıc U le Mücadele 1 Şehrin temizliği husuı;unda okuyu. • "- lstanbuJda tifo salgını var. Şimdi yeni bir kunturat yapmıştır. miştir. 
lbı.~~ gu""~u. cadeleslnden ev\'el be- ~~ cularımıı, bize mektupla, bazı nokı- Kurtuluşta Tepeüstünde Barut. Bunun ltln satılan yiye<>,eklerln üst- t Amerikan sinemacıları , yukanda Haber alındığına göre, meşhur Ma 

.,., '\(itli talar üzerinde fikirlerini bildiriyor- hane caddesinde Çoban oğlu soka- lerl örttUrWUyor. Bu tedbir yerin- t saydığımız artistlerden ba§ka Fran. car artisti Fransiska Gaal da Ame· 
'.t • ile mücadeleye başla- Ja:r. Bunları sırasile yazıyoruz: ğmda 68 numarada B. Cevdet 01• dedir. Fakat t.ozla mücadeleyi ne- i sadan, Simone Siınon, Ketty Galli- rikaya gitmiştir. 
Q~~, ·· ~ Kit ~t S~~g~d kaçya~or.· d~llimal~lyo~!U~We~ =========================~ 
~~h~~cl~ne~~~~ ıu~ o. ı ~ ~ ~ycad~~M~bW~~ !~-------------------------~, lerj tı.ı~tı.. s~I yapılan mücadele U - dlği mektupta diyor ki: .. _ Beledlyenln ve Sıhhat mil- ~ 
't'h ta..11til< 

1
:aklarda giden tekerlek- ~ "-Şehrin temizliği için halb dürlüğtinün ı numaralı h3Jk düt- kaklar kaldmmsız ve toz )ığmlan ~ 22 Metre B d Balık 

~l'l'l lsttıa... &rabaJarm, sabahlan ~ düşen vazifeler çok basit olmakla nwu saydığı karulnekJerle girb- halindedir. En hafit rtızgi.r, bu ' oyun a 
tı;~ "'" atı eden ~P arabalarının, - beraber bazı ıehirliler, bu vazife- tlğl mUcadeleye hız vermesi Ji.znn tozlan havaya kaldınyor ve her- ~ 1 
tı"'b~ htrnh~olann ve sairenin gürül- - leri ihmal ediyorlar. Neticede keıın.- geldiği kanaatindeyim. Oturduğo. kesi rahatııs ediyor. Sokaklan kal ~ 
tli~ it de h~ Jın~ş gibi, eimdi ortalı- - di sıhhatlerinden sarfı nazar, hal- muz f'l-in arkasında iınek ahırlan dınmlanıak için belediyenin bütçe- ~ 
lôt ~ah,'eh Patlörler kapladı. En kti- - kın sağlığını da bozmaya zemin var. Bu ahırlann pislikleri açıkta- si mtl"1t değil. Bir auJatma, bizi ~ 
~&.. \'a.r. Ci aııeıerde b!Je birer hopar. - hazırlıyorlar. Şehirde salgın bir dır. Gübr~lerin huıl ettiği koku ve hastalıktan uıcak yanm saat lcLn ~ 
.:~ \'eh·eı .. ~ ciyak bağırarak orta- - halde devam eden filonun önünü iiurinde dolap.n on binlerce sinek, konıyor. Sonra \ekrar yllıe toz, ~ 
.~11- ,,~ e ,. · ...ı almak için azami gayretle çalı~ıl· o civar mahallelllerln aıhhatl lcin bir ı. t:.- ~otu erıyorlar. Hele Tepe- ,. . k dU toprak tırtmuı... "" 
~11.. ra.111 h ...ı dıfl-ı c:u ıJırada en·ela kara sme • 'mand.ır. G-anlerda Sıhhat -U- ı. 
A~ "il e, lerı ar• oparlör gtiriiltü- ,. " il ~· ., •·· Ben, her halde bu sokaklann "" 

'
~ı, ... _ bnden k~ı'-'Orlar. - lerle mücadele etmeyi zaruri bu- dUrlüğüııe bir mektupla vaziyeti rf b 1 ~ 

..... , 1- " bildi di "tib kaldınm.Janmasmı zanı u uyo- ı. 
llt.ıedı ..- tedbiri yarıda bırak- - luyorum. r m, nuan ı ara alınmadı. "" 

~ da dol tnln preınljl bakımın- t Kızıltoprakta Karakol !okağm- Halbuki sıhhatimW tehdit eden bu nım. Bunları kaldırırnlamak için ~ 
lıu.~eleyeğ~ olmuyor. Gürültü ile - da bir bina \·ıu. Bu yüzden buma- ııislik ve m\krop yuvalannın orta,.. ekmek başına 10 para kaldırım res- ~ 
lı.ı"'l'f1t ehı evam etsek te, lstanbul- - hallede temiz, shıeksiz bir köşede dan kaldınlması, glrl ilen mile.ad&- mi konulsa günde 1000, senede ~ 
~e 3~ r l~inde huzur \'e rahat - yemek yemek imkam yoktur. Ka.- lenbı muvaffakıyett için li.zım ve 860 bin lira gelir temin edilir.,. ~ 

~? llıalarını temin et~ek ol- ~-·"-"~~,._,,_..........,,_,__,.,..,..,.........,..,. ... ..,~"' '""''"""'"'"~~""~~ 

.. 

Burada resmini gördüğilnilz koca deniz canavarı geçenlerde Fransa 
kıyılarında karaya vuran bir kaşalot balığıdır. Balğın boyu 22 metredir. 
Bir gecede kumlukta dövline dövüne bin gUçlUkle canveren bu balık, sa
hildeki köy halkını gUrUltUsUyle uyu tmamıştır. 
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Büyük Harpten 
Dünya Yüzünde 

Neler Oldu? 
Tam dört yıl, 

1914 - 1918 yılla
n içinde hemen 
bütün dünyayı ka 
sıp kavuran bü
yük harp, nihaye 
te erdiği zaman 
dünyanın temel
leri o kadar bo
zuktu ki bundan 
doğan faciaların ' 
ardı arkası bir 

Sonra 
Garpte ltalyanlarla Sünusiler ara
sında muharebeler oldu; ayni za
manda Hindistanda birçok kargaşa 
lıklar çıktı ve hayli kan döküldü. 

XXIII - 1930 senesi, bu husus 
ta en velUt sene olmuştur. Bu sene 
zarfında Ispanyada karga,alıklar, 

Peru'da ihtili.l, Bolivia'da ihtilil, 

wc;< ~-, 
Çinde dahili harp, 
Finlandiyada Lap 
po ayaklanması, 
TUrkiyede Ağnda 
ğı harekatı, Çin
de Kızılordu ile 
muharebeler ol
du. 

XXIV-1931 
senesi içinde is
panyada ihtilil, 
Flipinde kargaşa
lıklar, Portekızde 

isyan, llolandada 
türlü alınamadı 
ve bugün:.ı. kadar 
devam edegeldi. 

Birçok millet
ler, kanlı girdap
lara sürüklendi
ler. Meydana bir 
çok haksızlıklar • 
çıktı. kuvvetli o- f 
lanlar hUkümleri

kargaşalıklar, 

Hindistanda keza 
kargaşalıklar ol -
du. 

DALGICIN PARÇALARI 
' 

xxv -1931 -
1933 seneleri zar 

nl yürüttüler hak 
lılan tepelediler. 

fmda Mançuride 
Çinlilerin Japcn
larla muharebesi, 

F ranaaıla bazan kanlı bir ihtilalcik manzarası wöıteren .ayuı.z 
grevlerden biri eınannda Pari. Almanyada kar

ga~alrklar göründü. 

M otördeki kılavuz kaptan de
nizin dibindeki dalgı~. kı

lavuz ipini sarsa sarsa işaret edi
yordu. "Tehlikedesin! Elli kulaç. 
tasın! Çık! Çık! Elli ikideıin ! 
ıimdi. Ne yapıyorsun? Elli beşte
sin! Elli altı! ... ,, 

Zayıf olanlar, mukadderata uy
maktan başka çare bwamadı

lar. Dünyanın haritası tamamiyle 
değişti. Birtakım yeni nazariyeler 
zuhur etti ve bu arada birçok taç
lar devrildi. Bütün bu keşmekeşle
rin başlayıp:-. bitmeleri büyük harp 
ten sonraki tarihlere tesadüf eder. 
Şu halde büyük harbin zahiren bit 
mi§ olduğunu, hakikatte ise bunun 
yer yer, bölge bölge devam etmek 
te bulunduğunu kabul etmek li
zmı geliyor. Bütün ihtilil, isyan ve 
muharebeler, muhtelif tevillerle 
muhtelif ,ekiller alarak yandı ve 
eöndü. Fakat Garpte bir tanesi sö
nerken, Şarkta bir ikincisi alevlen
di Bu mevzu üzerinde fazla yazı 
yazmaktansa, 1918 yılından, daha 
doğrusu büyük harpten sonraki 
dünya sulbünü takip eden sender 
içinde dünyanın nerelerinde neler ol 
duğunu şuraya takvim geklinde sı 
ralıyalım : 

1 - 1918 - 1920 senesi arasın

da Rusyada şiddetli dahili harpler 
:vukubuldu. Yüzbinlerce insan öldü. 

Il - 1919 senesi TUrkiyede is 
tiklal hareketleri başladı, milli ihti 
lal muvaffak oldu, milli hükllınet 
kuruldu. Çinde dahili harp, Af ganis 
tanda kalkınma hareketleri, Mace.
ristanda ihtilil görüldü. 

m - 1919 - 1920 senelerinde 
Baltık etrafında mücadelelere giri
ıildi, bu yüzden çok şiddetli çarp14 
malar oldu. 

iV - 1919 ve 1924 senelerinde 
Şarki Almanyanııı halka ait arazisi 
etrafında mUcadeleler parladı ve 
8<5ndü. 

V - 1919 ve 1924 de Ren ve 
Ruhr etrafında mücadeleler baggös 
terdi. 

VI - 1920 Arnavutlukta ihtilal 
hareketleri patlak verdi ve Meksi
kada da bir isyan oldu. 

VIl - 1920 - 1921 Polonya ile 
Rusya arasında bir muharebe oldu, 
Fransanın Polonya lehinde müdaha 
!esile harp kısa sürdü. 

VIIl - 1921 de Fasta kabileler 
isyan ettiler ve ispanya zaferi tesit 
edildi. 

IX - 1921 - 1922 Türk - Yunan 
muharebesi neticelendi, Tilrk!er ken 
di yurtlarında tam bir istiklile ka 
vuştular. 

X - 1922 de Italyada Faşist ih
tilali oldu, Musolini Roma üzerine 
yürüyerek iktidar mevkiine geçti. 

XI - 1922 - 1928 Çindc dahili 
muharebeler yapıldı, bir hayli kan 
döküldü. 

XII - 1923 Fasta müstemlekeci 
hükumete karşı bir isyan oldu ve 
Bulgaristanda ihtiyat sübaylan ta 
raf ndan ihtili.l çıkarıldı. 

xm - 1924 senesi içinde Fasta 
kabile isyanlan, Arabistanda Veha 
bi ayaklanması, Rusyada Mançuri 
muharebeleri görüldü. 

XIV - 19~ te Faata Rif kabi
lelerine karşı harp. Bulgarlst.anda 
Komünizm hareketleri. Tllrkiyede 

Şeyh Sait isyaru oldu. 
XV - 1925 - 1927 senelerinde 

Mısırda milli hareketler belirdi. 
XVI - 1926 da A vusturyada is

yan başgösterdi, Polonyada da as
keri bir isyan çıktı. 

XVII - 1926 - 1927 senelerinde 
Suriyede Dürzüler Fransızlara karşı 
ayaklandılar, Fransızlar muzaffer 
oldu. 

Brezilyada kargaşal.klar başgös 
tredi. 

XVIII - 1927 senesinde Porte
kizde ihtilal çıktı, Meksikada da as 
kerl ihtil&l patladı. 

XIX - 1928 senesinde Arabis
tanda Vehabi muharebeleri oldu. 

XX - 1928 - 1929 Afganistanda 
ihtilil çıktı. 

XXI - 1929 senesinde Ispanya
da askeri isyan, Metsikada ihtiUtl, 
Çinde, Çin ve Japon orduları ara
sında muharebeler oldu. Filistinde 
de Arap tayanı patlacfı. 

xxn - 1929 - 1930 Trablus 

XXVI - 1933 de Almanyada 
Nasyonal Sosyalizm ihtili.li oldu. 
Avusturyada kargaşalıklar, Tunus
ta isyan çıktı. 

XXVIl - 1934 Bolivia ile Para
guay hükumetleri muharebeye tu
tuştular. Ispanyada Katalonlar is
yan etti, Avusturyada kargaşalık
lar oldu. 

XXVIll - 1935 Yunanistanda ih 
tilal, Fransada, Cemahiri Müttehi
dede ve lrlandada kargaşalıklar, 

Habeşistanda ise ltalya Habeş har 
bi patlak verdi. 

XXIX - 1936 Filistincie Aran is 
yanı, Rusyada kargaşalıklar, Iapan 
yada dahili harp, Fransa ve lngil
terede kargaşalıklar. 

Çinde yine Japonlarla Çinliler a
rasında muharebeler görüldü. 1931 
senesinin bilançosu ise henüz elde 
olduğundan nelerin patlak vereceği 
ni icmal etmek imkans.roır. 

S. A. K. 

Windsor Dükası 

Müdafaa Ediliyor 
Eski lngiltere Kralı Sekizinci Edward aleyhinde yapılan dedi

kodular, son günlerde lngilterenin içinde de mukavemet gönniye 
batle.mıttır. Londra gazetelerinin ne9riyatına göre, birkaç ~n 
önce Lord Provost W art bu dedikodularla me9gul olmuf ve bun. 
lardan birinin tundan ibaret olduğunu anlatmıftır: 

Guya Sekizinci Edvard, Aberdeen- ,A,.. 
de açılacak bir müessesenin küşat res f 
mini yapacağı halde o gün Madam 
Simpsonu karşılamak için bu vazifeyi 
ihmal etmiş ve yerine, bugün Ajıncı 
Corç namiyle anılan kardeşinit'gön
dermiş. 

Sekizinci Edvardın bu hareketi tn
giltere içinde olduğu gibi, lngiltefe 
dışında da bir çok dedikodulara yol 
açmıştır. lngiliz muharrirlerinden 
Geoffrey Dennis Sekizinci Edvard 
hakkında yaroığı bir eserde bu hi
diseye mühim bir mevki ayırmıştı. 

Lord Provost bu hadise hakkında 
diyor ki: 

"Müessesenin küşadından aylarca 
mukaddem Kral ile temas ettim. Kral 
Edvard, matem içinde olmak dolayı
sile küşat resminde hazır bulunamıya 
cağını söylemiş, bilhassa daha baş

ka küşatlarda bulunmak için vuku 
bulan davetleri reddettiği için bu da
veti de ayni şekilde karşılamıya mec 
bur olm~tu. Fakat Sekizinci Edvard 
müessesemizin son derece alakadar ol 
duğu için küşat resminde biraderi
nin hazır bulunmasını muvafık gör
müş ve program da bu şekilde tesbit 
edilmişti. Bundan da yapılan dediko
dunun manasızlığı tezahür eder. 

Windıor Dükcuı ve Düıeı 
berabe; 

Düşes te kazayı bir sarsıntı ile ge
çirmişlerdir. 

Dalgıç "Hava ver! Hava ver!,, 
diye cevap verdi. Skafandar ma
kinesini çevirerek dalgıca hava 
gönderenler, tekerleği alabildiğine 
dön dürü varlardı. 

Kılavuz kaptan öfkeli öfkeli 
"yahu delirdi mi bu adam! Kum 
saati bitti. Hem dipte çok geciki
yor. Hem de bu kadar derine git
ti., diye söylenerek kılavuz ipine 
asıldı. Fakat birden gözleri fal 
taşlan gibi açıldı. Yerinden fırla
dı. "Yahu ip boşta! Herif boğulu
yor, aman arkadaşlar hava! Ha. 
va! Hava verınız,, dıye naytUroı. 

Güvertede beklemekte olan ve dal
mış bulunan kardeşinden sonra 
dalacak olan Mehmedin benzi attı. 
Marmariı - Bodrum kıyılan 

Küreiarzın en cesur en usta dal. 
gıçlannı doğurur. Kiklad ve Spo
rad adalan Rum sünger Arma. 
teurleri her sene Bodruma gelip 
ilk önce dalgıç Abmede başvurur
lar, yalvarırlardı. Ona bol bol pa. 
ralar teklif ederlerdi. On seneden. 
beri Suriye, Mısır, Kızıldeniz Ta
rablus, Italya ve Yunanistan de
nizlerine dalmıştı. Fakat Egeli idi; 
asıl Egeye tutkundu. Başka yerde 
ayda iki yüz liraya dalacağına, E
geden alacağı elli lirayı tercih e. 
derdi. 

Bir çeyrek sa~t ~vv~l Sk~vfan: 
dar elbisesı gıymış mığferı 

başına takmış ve Mersincik açık
larındaki Uç yüz kulaçtan otuz ku
laca kalkan bir sığın tepesine in- ı 
mişti. Bu devasa alamet, yemyeşil 
bir ay ışığında rüya gören koca.. 
ınan bir şehre benziyordu. Hem 
Ulu, hem korkunç, ve korkunç bir 
surette güzeldi. Sanki ~üyük dev. 
ler, dağlan asırları kat kat biri· 
birinin üzerine yığmışlar. Abide 
üzerine abide, zindan üzerine zin
dan oturta oturta denizin dibinde 
bin bir çeşit hayvana mesken olan, 
dört yüz metre yüksekliğinde bir 
Babil kulesi yaratmışlardı. Bu sı-

ı ğın üzerinde tuhaf tuhaf deniz ot
' lan ve yapraklan yelpazeler gibi' 

açılıp kapanıyorlardı. Fidanlar 
vardı. Bunlar beşer alt1§8.r metre. 
lik şamdanlardı. Uçlannda kan. 
diller yerine yeşil gözler kırpışıp 
işaretleşiyorlardı. Bir renk bayı

lıp sönerken başka bir renk ayı
lıp yanıyordu. 

B errak koyu yeşilin içinden 
minimini mavi fenerler gi

bi balık yumurtalan sUkfit içınde 
duyulan kulak çınlayışlan gibi 
dalgıcın gözleri önünden geçiyor-

Sabık Sekizinci Edvard ve 18.hik 
Dük Vindsor Salzburgdadır. Ve ge
çen cuma günü bir otomobJl çarpış
masına uğramış, fakat kendisi de, 

Sadmenin tesirini anlamak için 
otomobilin duraklaması üzerine halk 
toplanmış ve Dük ile Oüşesi tanıyarak 
hararetle alkışlamışlardır. 

lardı. Karanlık mağaralardan da. 
na gözlü Vlahoslar Orf oslar baş. 
larmı çıkarmış, bakıyorlardı. Ka
labalık bir Skaros alayı geçti. 
Bunların her biri en renkli kuşlar
dan daha renkli idi. Dalgıcın ö
nünde bir renk kasırgası kopardı
lar. Onların ardından bir <leniz 

Yazan: 

~= memesi pınldıyarak bir çilelik gibi 
dolana dolana kayıverdi. Sanki 
karanlık derinliklerin gördüğü bir 
rüya idi. Uyuyan enginin gülüm. 
seyişi idi. 

Bu güzelliklerde başka bir ale. 
min füsunu vardı. Renkten renge ... 
kayıcı, yüzücü, geçici, değişici, sa
rıcı, sürükleyici bir bal vardı. Dal 
gıç şaşıyordu. Acaba gördüm mü, 
yoksa bana mı öyle geldi. diyordu. 
Enginde ona yalvaran, onu çağı
ran, şimdi koyu ve yemyeşil şimdi 
morArAn hir ~v , ... _.;ı... - ... ~ 

nıp, onu çekmek istiyen öpmek is-
tiyen bir güzellik vardı. 

A dım adım daha daha derin
liyordu. Ona kollarını açan 

muammanın koynuna giriyordu. 
ürktü! irkildi. Bir adım geriledi, 
Fakat korkudan gelen cazibeyle, 
iki adım ilerledi. Ozlüyor, kanık
sıyordu. Içinde bir UzgU vardı. 

Gönlü derine akıyordu. Tüyleri 
ürperdi. Başı dönüyordu. Fakat 
onu çağıran kılavuz ipini artık is
temiyordu. Belinden çözüp boşla
dı. Daha derine, git gide alaca ka
ranlıklara gömülüyordu. 
Artık gayrimümkünü kucakla

yordu. Elleri göğsüne boş dönse 
bile, onlan yine uzatıyordu. Kor. 
kuyor, korktukça seviyor, sevdik.. 
çe kendinden geçip derinliyordu. 
içinde gizli bir nostalji bir hasret, 
bir arayışı doyurmak istiyordu. 

Zindan gibi sular içine ~ 
gitti. ~ 

Skafandar motöründekile~ • .-llısf 
caman bir tulumun deniz f'P'ıcdr 
fırlayıp çıktığını gördUier. dÖ~ 
vuz kaptan "Eyvah!,, diye ~ 
nüyordu. Otuz senelik tecrU lJiV 
denizin dibinde nelerin oluP Jı" 
tiğini ona bildirmişti. Dalgıt:I ıs"' 
men acele içeri çektiler. Ah:ın~t <# 
boğulm~tu, hem de şişmişti· ~ 
desini elbiseden sıyırdılar. ~ 
şişen başı miğferin içinden b~1,r. 
lü çıkmıyordu. Boynunu kee__""'...., 
Başını, kafatasım parçalı~;itl 
kısım kısım çıkarabildiler. JJel""" 
attılar. 

5 kafandarın sermaye;; 
min etmiş olan ~..d\lt 

çabuk oluıııı-. !Yre tepiıUY"'">· 

::S.ib&i~ &aı,;rca ~y;nı ~ 
insan neye göz dikerse, an~ g6-
görUr, bu da ancak kazan~uıe' 
rebiliyordu. Dalgıca hava got a1' 
hava borusunun patlamış ve~
kaçırmış olduğu anlaşıldı. a tıl• 
otomobil lastiği eskisiyle, ve ptl 
raz da solüsyonla bir yama ya 
lar. ~ 

Dalıp sünger çıkarmak . cli-
Ahmedin kardeşi Mehın~ J 
Kardeşinden kalan kanlı ~ ,t 
başına geçirdiler. Parayı ver;o 
mateur i § a r e t ~Ud ifJtl• 
çaldı. Oğlan daldı. Aşagıya v' 
ken kardeşinin kafa parçalatl ~ 
be pembe renkler salarak, ve difl' 
sağa ve bir sola kayarak, k~ 
ne refakat ediyorlardı. GU~ ~ 
sıra bekliyen dalgıçlar, .bır ~ .. vJ 
karabatak gibi dizgiye d~.I 
dıdılıyorlardı. Geçim disipliJU 
bu. ,/ 

--~~---~~~~--~~----,_.,., 

Galatasaray Günü • 
için Yunan Güreşçilerı 
Bugün Buraya Geliyor 

11 
Galatasarayın 33 UncU yıldönUmü ı rmdan evvel en kuvvetli ekip 

01=Uf". 
mUnasebetile tstaııbula davet edilen nan gUreşçilerile yapacak~~ roet6!... 
Yunan güreşçileri altı kişilik bir ta- baka takımımızın son şeklinl ıııOI ~ 
kmı halinde bugün güreş f ederasyo- na koyacağından Türk takı~...-cr 
nundan Vekusis'in riyaseti altdida günkü kudretini meydana çı 
şehrimize gelecektir. mahiyettedir. 

Yüzücüler' Yunan gUref takımında 56 kiloda 
Biris, 61 kiloda Sallis, 66 kiloda Mik
ropolos. 72 kiloda Marku, 79 kiloda 
Kompoflis, ağır siklette Çardis bu
lunmaktadır. 

Yunan gUreşçilerile 31 temmuz cu 
martesi günü karşılaşacak ekip şu ş~ 
kilde tespit edilmiştir. 

56 kilo: Biris - Kenan (Galata
saray) 61 kilo: Sallis - Basri (Ka
"Trrın""1") 66 kilo: Mikropolo!'I - Fa
ik (Galatasaray) 72 kilo: Marku -
Kanacmıı ı Kasım paşa) 79 kilo: Kom 
poflis - Rızık (Kasrmpaşa) Aı?ır 

siklet: Çardis - Çoban Mehmet (Ga 
latasaray) 
tsv~ ve Finlandiya mUsabakala

rmdıınheri hiçbir ciddi karşılaşma 

yapmıyan güreşçilerimizin bir ay 
sonra vaoılacak Balkan müsabakala-

Macar 
Geliyor 

Su sporlan federasyonu d• 
• jze ..t dan Macaristandan şehı:ırn }..ğıJP" 

edilen Macar yüzücülen 20 1' ~e j 
Cuma günü şehrimize .~e!.ec;ı_uc 
Oumart~si 22 Pazar gunu und• 
rimizle Moda yüzme bavu~d.~,ı 

.. e mu....-lama, sutopu, ve yuzm 
rı yapacaktır. . Jtıı.rıl•c 

Macar vüzücUlerıne çı re f 
Türk ekipini hazırlamak u:ıe .. rıcJet' 
rasyon klüplere bir tamiın g~rııe ~ 
rek vli?.i\ciilerin yapılacak ~~eıoil 
sabakalanna gelmesini <1t 1 
Seçme müsabakalan bugll;usıoe 
ğustos tarihlerinde Moda 
vuzunda yapılacaktır. 
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D 0ft ~}~erini dolaşırken Dersimi ve Dersimliyi 
Orada kal~ ogren~~ istedim. Hemen bir aya ya km 
~aları ile ı:· DUnUn ş~~i r~sl~ri'.. d.ünün seyitleri ve 
ru.n biraz ~uştum. G~zlenmın ominde Dersim, her 
lnaınış ın a açıldı, biraz daha genişledi. Bu tanın
llıek, nıuş:;leket köşesini tanımak, yakından gör
bir f.evk u. de olsa, insana doyulmaz ve unutulmaz 

bL • :enyordu. 
~ÜfürU"' 111' Sa.kalını g~. mukabil seyidine koyunlar veren, yal-

CUnıerc gormek için ağasına altınlar bırakan 

din tek:eY?1 al~ıkt~, ~ere tepe aştıktan sonra seyi~ 
lanıdıın, sıne diz çokmiye koşan biçare Dersimlileri 

te~=~r~uğun ~aşatıp büyüttüğü ve ihmal ede
fUa edil' ıgı Dersunde şimdi rejimin havası tenef
)iyet al~Yor. KöylU:, seyit, ağa, teit ve müsavi bir hü-

l>Un ında elbirliği ile çalışmıya başlıyor. 
t'nını. hlln. Yol kesen Dersimlisi, Cümhuriyet kanunla
baıct.a;er vatandaşa olduğu gibi kendisine de verdiği 

..\rtııc faydalanmıya koyuldu. 
lıe.ııtı o, ne .seyidin sesini duyuyor, ne ağanın zor
geıeıı ~tnıda ınliyor. Kulağını rejimin programından 
~ .eri adım seslerine vermiştir. 

'.[ A N 

~h, ~ karay~ğız, geniş omuzlu, zeki. sert ba
biı ~ ll§1n ta.biatli, kanlı canlı köylüsü, sadece ca· 
inal~' asırl~ca unutulmuş, ihmal edilmiştir. !h- 1ıte alnınııt ,.,ıte llJSra kazanan Derıimli: 
eli.. 8.Ztrladıgı müsamaha, müsamahanın ver-

lt~ ennarıklık Dersimin taşma, 
hay=ına, deresine, dağına ve nL 

Seyit Aziz oğlu Haaan 

kim i§leri Mayısta, hasat işleri A
ğustosta yapılır. Eylfılde sürekli 

adamına o kadar işlemiş ki .. 

4 00 b~ .kadar senenin şakavet 
beraıın tarihıni yapan ulu ve karlı 
be ka.d dağlanna bakınız. Şimdi 
eli Çal ar man.~~. duruyorlar. Şim
töııer:: ~utun Dersimlilerin 
bın ve hak lçıne bakınız. Çahşma
~ci . . ederek kazanmanın se
ru-_ 1ç"!-de ter döküyorlar. Om-
~ ehne ··nd 1n1, 

01 
gu e bir lira geçme-

lu }f an eu ihtiyar seyit Aziz o - • 
.. asanı dinl . . g 
<>Yle ta eyınız. Çubuğunu 
1taran.1ı~ı taU~ .iç~yor ki, mazisini, 
2lt§es· • mazısını unutmuş, halin 
tatlı ~. ıçinde kendini istikbalin en 

" Um.itlerine bağlamıştır. 
duı~ ~evnıiye alıyorum, beni Ab
•un . a§a çalı§tırıyor. Var ol-

ı{" diyor. 
lterı a:.ırnayı, bastığı toprağa vurur
lUrke nı~dan ter damlaları dökü
Cidi§i~ gozleri gülüyor ... Halin bu 
"ah§! ~ 0 da hayrandır. Hem de 
lıtlltııu akışlarında tepeleri karlı 
~ltı~ ru~ -~ayali, asırların örüm
fe "e rdıgı kafasını henüz hura_ 
~lld~sanelerin tesirinden kurta-

gı halde ... 

Ş irnalde Munzur dağlan, Şark
~rı.up ta Perisuyu, Garpta Fırat, 
ti l)e ~ Muratsuyunun çevreledi
~ tsirn, 5800 kilometre murab
~\ı g~nişliktedir. Antitorosun 
~ ~e Şıınaliye doğru uzanmasiy
'*'t ~~?a gelen Munzur dağları 
~ ~ bu, Şarkta Bingöl dağlari. 
•ı ~ ~rek geniş bir dağ silsile. 
10oo 1darıa getiriyorlar. En az 
~l' 200 metreden başlıyan bu 
~ \ıiıı~tasında, 3400 metreye ka
~~i~len kayalık, sivri, sarp, 
tôl:'U 11 hıle sckcmiyeceği tepeler 

Yor8 ~lı<tı unuz. Arazi o kadar arı-
l'irıti r ki, dik sathı maillerde gi

"e k ~listik ~~ mtıların çoıkluğu, karak 
§im ır hususiyet teşkil ediyor. 

Qarb• alde memleketi Şarki ve 

lı:tun:u Dersim diye ikiye ay:ran 
lraıi t suyu, bu dağlık, kayalık 
~ k C§ekkülünün bereket ve fe. 
" aYn~- h e bel'r .. gı alindedir. Çok temiz 
2tranik ak .. ~unzur suyu, Şimalde 
!lla!i ,.. koyUnün iki kilometre Şi
ı>ı '->arb· · Umu ısınden çıkar. Şarkındaki 
lar Yle r C N azimiye, Mazgirt kaza
tek :ı:. arptaki Ovacık Çemişke-
h ' c.ıoza • 
eyeti t ve Pertek kazaları 

l'tınCelin. urnumiyesiyle bugünkü 
~ 1 teşkil ederler. 

l Unıur e bun . suyunun birçok kollari-
a ın · Çayına zımam eden ve Murat 

keıekt akan Hozat deresi, Çemiş. 
llil'i suen CeÇen T1ğar deresi ve 
ler1 iç~~ ~razin1n dik sathı mail
dir kı sayılı çay ve dereler-

Bu~nkU Tunceli ovadan mah-

Yazan: 

Latif Erenei 

yağmurlar yağar. Kışın yağan 
şiddetli kar, tipi, bora halinde va
kit vakit kendini gösterir ve bu 
karlı, tipili iklim, Teşrinisaniden 
başhyarak Ağustosa kadar devam 

eder. M u n z u r u n tepeleri 
bulutlara gömülen zirvelerinde, 
eteklere uzıyan derin yarıklarında 
kar, hiç eksik olms:r. Hava, kuru, 
fakat sağlamdır. 

- =;._;=;__ 
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lzmitte Futbol 

Müsabakaları 

1 
Izmit, (TAN) - Geçen hafta baş

~ hyan lig maçlanna ıtazar giinü de
.i, vam edilmiş ve lzmitin en kuvvetli 
· iki teşekkülU olan Akyeşil ile idman 

yurdu büyük bir kalabalık önünde 

ka?'§ılaşmışlardır. 

Muharririmiz, günlerce böyle 
Derıimin ıarp kayalıklarında 

dolaftı 

rumdur. Küçük ve bir tek ovası 
vardır: Ovacık. deniz seviyesinden 
1200 metre yükseklikte olan bu 0 _ 

va, Garpten Şarka doğru dar bir 
şekilde uzar. 28 kilometre uzunluk
ta, vasati 4 kilometre genişlikte
dir. Ovayı Munzur suyu sular. 0-
vacığı baştanbaşa geçer. 

T unceli, dağlık olduğu için 
yüksek zirveler arasında 

çok geniş yaylalar görebilirsiniz. 
Bu yaylalar, meşe fundalıklariyle 
kaplıdır. Bu itibarla geniş yayla
lar boş kalmıştır. 

Munzur dağlarının hattı balasi
le Plümür'ün Şarkı Şimalisindeki 
Kuruçay, Munzurun Aşkirik'le Ke 
çeler mezrcasından Cenuba sar
kan Göldağı, yahut Karasakal 
dağlarının arası, bugiinkü Tunce
linin en büyük bir yaylası halin
dedir. İlin ortasındaki dağınık kü
çük yaylaları da buna ilave eder. 
sek arazi, dağlık olduğu kadar 
yaylalık ta sayılabilir. Yüksek, sarp 
dağlarda hnyvan besleyici çok 
kuvvetli otlara rastlamak mfun
kündür. Arazinin gösterdiği bu 
teşekkül ve nebati hayat, bilhassa 
sığır yayılmasına, yetiştirilmesine 

çok elverişlidir. 
Bu kadar arızalı bir araziye ma-

lik olan Dersimde iklim de çok 
mütehavvil ve şiddetlidir. Dersim, 
Şimalden Munzur dağlariyle ka
palı olduğu için Şimal rüzgarları
nın tesiri altında değildir. Kış, 
burada 7 - 8 ay devam eder. E-

iddialı olan bu maçı idare etmek 
üzere hakem Istanbuldan getirilmiş
ti. Müsabaka büyük bir sürat içinde 
geçti ve sıkı bir ~kişmeden sonra 
Akyeşil kuvvetli rakibini 3-2 mağ
lup etti. 

Şarkıtlada Kinin Kalmadı 
Şarkışla (TAN) - Burada kinin 

kalmamıştır. Tek tUk sıtma vakaları 
görülmektedir. Köylü, Ziraat Banka
sına bir an evvel kinin gönderilmesi
ni beklemektedir. 
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HOROZ 
DöVOSU 
MERAKLISI 

L okantacı Pandelinin işini bi
tirebilmesi için bir saatten 

fazla beklemek icap etti. Son müş
terilerini de savdıktan sonra yanı
ma gelen Pandeliye : 

- Sizin, dedim, lokantacılığmız 
kadar meşhur olan bir merakınız 
varmış. Gayet mükemmel horoz dö 
vüştürürmüşsünliz ! 

Usta ahçı yüzüme baka kaldı: 
- Nereden bi-

liyorsunuz ? 
- Gazeteciler, 

hel'§eyi kolayca 
öğrenirler, de
dim. 

Gülümsedi 
- Eh .. ne ya

lan söyliyeyim, bi 
raz merakım var
dır. Amma bu da 
neden ileri geldi 
diye sorarsan, tu

Pandeli Bay 
Maceralarını 

Anlatıyor 
haftır, bir iddiacılık hevesi... Ben, 
dehşetli iddiacı adamım. Alışveriş
te bile karşıma biri çıksa da; dü
şünceme aykırı bir laf etse, hemen 
cecik "nesine?" diye bahse tutuşu
rum. Çok defalar, kavun için bir 
lirasına, iki lirasına bahse tutuşmu 
~umdur. Sonunda da, bahsi mutla
ka ben kazanmışımdır! Horoz dö
vüştürme merakı da bendeki bu id
diacılık hevesinden doğdu. 

H oroz dövüşçülüğünde ustam 
avukat Misailidistir. !kimiz 

de Niğdeliyiz. Ilk horoz dövüşünü, 
Niğdedeki köyümüzde seyrettik. 

Ilk iddiaya onunla tutuştum. ls
tanbula geldikten sonra işe daldı
ğım için, bu meraktan bir müddet 

için kurtulmuştum. Aradan, böyle 

.epeyce vakit geçti. Bir gUn yine Mi 
sailidisi karşımda gönniyeyim mi? 

Bizdeki eski merak, yine depreşti. 
Istanbulda ilk horoz döğüşünü Et
yemezde seyrcttimdi. O günden 
sonra, her pazar, beraberce Etye

meze taşınmıya başladık. 
Horoz dövüşü öyle bir yapışkan 

meraktır ki, insan bir kere kendini 

kaptırmasın. Olmedikçe kurtula

maz. 

B cn .. yalnı.z b.ir cins horozla dö 
vuşe gırdım: Hint horozu! 

Bu horoz, dehşetli kavgacıdır. Am

ma, hint horozu diyip geçiverme
meli ! içlerinde yaman dövüşkenle

ri olur. Horoz dövüşü, pehlivanlı

ğa benzer. Nasıl pehlivanlar, yalnız 
kendi sikletinde olanlarla güreşebi

lirlerse, bir Hint horozunun da kar 
şısına ancak kendi ağırlığında, ken 
di kıratında horoz çıkarırlar. 

Çünkü sikleti ağır olan horoz, 

Sulh peri.i geçit bulomıyor! 

1 
YAZAN: 

Salahaddin Gungör 

kendinden hafifini, çabuk ezer, yıp 
ratır. 

6 - 7 sene evvelki kış mevsimin
de hani müthiş bir kar yağmıştı 
da yollar baştanbaşa kapanmıştı. 
Ben o kış kıyamette donmak tehli 
kesini göze alarak, horoz döğüşü
ne gittim dersem inanır mısınız? 
Ben anlatayım da, siz ister inanın, 
ister inanmayın. 

K ar diz boyuna çıkmış. Tram 
vaylar, hatta otomobiller iş 

lemiyor. Kulağıma biri gelip fısıl-

dadr: 
- Kasımpaşada büyük iddialı 

bir dövüş var! 
Elinde ise, gitme bakalım .. Bir 

tipi var amma, hiç sorma .. Göz
gözü görmüyor. Aklından zoru o
lan böyle havada evinden dışarı çık 
maz. Bizim aklımızdan zorumuz 

yoktu amma, meraklı idik. Yarı be 
limiz~ kadar karlara gömülerek, 
düşe kalka yola çıktık. Kasımpaşa
yı düşün, Hacı Hüsrev mahallesini 
düşün .. Otomobil olsa bineceğiz am 
ma, sokaklarda in cin top oynu
yor. Otomobili nereden bulacağız? 
Horoz dövüştürülen yere vardığı
mız zaman iler tutar yerimiz kal
mamıştı. Bir gün, yine böyle karlı 
bir havada Edirnekapı dışmda, bir 
yer keşfetmiştim. Dayanamadım, 

gittim. Tramvay yok, otomobil yok. 

Görenler : 
- Hayırola, yoksa bir hastan 

mı var? diye meraklı meraklı so-

rarlar. Nasıl söylersin horoz dö
vüştürmekten döndüğünü? Bir ya 
lan kıvırır, geçesin. 

H oroz dövüşlerinin türlü ad
lan vardır: Kaçak dövüş, al 

lak dövüş, dönek dövüş, dik dövüş, 
sert dövüş! .. 

Allak ve kaçak dövüşenler, dik 
!övilşen horozlara, en sonunda ga 
lehe çalarlar. Dönekler, kolay ko 
lay dayak yemez. Fırsatı bulunca 
şöyle bir çarpıp kaçar. 1yi dövüşen 
bir Hint horozu, eski hesap!a 3 ok
ka elli dirhem gelmeli.. 3 buçuk 
okka geldi mi ağır siklete geçer. 4 
okkalık horozlar, makbul sayılmaz. 
Çünkü, horoz ağırlaştıkça, atikli
ğinderı ntılganlığından kaybeder. 

Horoz dövüşlerinde iddialar ya
pılır: Bir liradan, elliye kadar! Her 
kes, kendi horozunu seçerek o ho
roz üzerinde, bahse tutuşur. Tuttu
ğu horoz kazanırsa, hasım tarafım 
tutan parayı öder. 

Bahisler, bnzan, dövüşün ortala
rında hararetlenir. Çünkü, bakar
sın, dövülür gibi olan horoz, bir 
denbire kabarmıya başlar, ve biç 
umulmadık birkaç darbe ile karşı
sındakini adamakıllı sersemletir. 

D övüş horozlan, tüy değiştir
me zamanlarında istirahate 

çekilmelidir. Çünkü, tüy değiştiren 
hayvan, dövüşürken çok ıstırap çe-
ker. Ve canı fazla yandığı için; ba 
ğıra çağıra kaçar. Tüy değiştiren 
horoz, tüy değiştiren kanaryaya 
benzer. Biri dövüşmez, öteki de öt
mez. Horoz dövüşünde birkaç mü. 
him darbe vardır. Bunlara tokat 
derler: Koltuk tokatı, kulak tokalı. 
sırt tokatı ! 

En korkunç tokat, kulak tozuna 
indirilen J<ulak tokatıdır. 

Horoz, tokatı ayağiyle vurur. 
Kavgada, gaganın tesiri azdır. Mah 
muzları uzun olan horozların kü
çük bir ameliyatla mahmuzları tör 
pülenir. Çünkü uzun mahmuzlu ho
roz, kavgada, hasmını çok fena hrr 
palar. Her tarafını kanı revan için
de bırakır. Bazı kere iki j?'oziınıi 

birden kör ettiği de olur. 

H oroz dövüşü, meraklıların· 

dan birçoklarmı tanırım anı 

ma, şimdi burada adlarını sayma
yı doğru bulmuyorum. Bir zaman· 
lar, benim dö\'üşe götürdüğüm zat 

lar arasında bir elçi bile vardı. Ho 
roz dövüştürenlerin hepsi horoz 
beşlemez. Mesela ben, dövüşleri 

seyretmesine bayılırım. Fakat öm
rümde, yalnız bir defa horoz besle· 
dim. Onu da ecel elimden aldı. Hay 
vancağızı, bir gece Mevlevihane ka 
pısmda bir yere , bırnkmıştım. 

Kimbilir, ne yedirdiler. ertesi sabah 
ölüsünü bulduk. O günden sonra, 

horoz beslemiye tövbe ettim. Dö
vüş horozunun en büyük düşmanı 
tavuktur. Dövüşe hıızırlanan bir ho 
rozun yanma katiyen tavuk sok· 
mazlar. Horoz, aşktan mahrum kal 
dığı günler içinde adeta ateş kesi

lir. Çatacak yer arar .. 
Horoz dövüştürenler arasında, ba 

§1\ kalan bir horozun sahibi olmak, 
büyük §Creftir. Dövüş meydanın

da, horozu elinde, ayağa kalkıp ta: 
- Kim varsa çıksın ortaya! 

diyebilmek için, ömrünün birkaç 
senesini vermiyc hazır meraklılar 

vardır. 

Ve lokantacı Pandeli, bu son 

cümlevi bir iç çekişiyle bitirdi. 
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ğle Ne riyatı : 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13 Beyoğlu Halkevi 
gösteril kolu tarafından bir temsil 
14 SON. 
kşam Neşriyatı ~ 

Saat 14 Galatasaray klübtinün 
33 neli yıldönilmü münasebetile 
Taksim stadında yapılacak mera
sim ve Admira - Galatasaray fut
bol maçı, 8,30 Plakla dans musi
kisi, 19,30 Konferans: Ordu sayla
vı Selim Sırrı Tarcan (Parisde bir 
gezinti) 20 Müzeyyen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza ta
rafından Arapça söylev, 20,45 Mu
zaffer ve arkadaşları tnra.fmdan 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları 
(saat ayan) 21,15 Orkestra 22,15 
:Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
gilntin programı, 22,30 Plakla so
lolar, opera ve operet parçaları 
23 SON. 

SJ<;NJ<'ONJLJ<;R 
15.35 Roma kısa cıaıgası: ~n

fonik konser (Mussorgski, Saba
ta, Glazounov). 

HAFiF KONSERLER 
7.10 Berlin kısa dalgası: Sabah 

konseri. 8.15: Konserin devamı. 
9.15: Koro havaları. 9.21) Parı~ kı
ll.50sa dalgası: Plak. 10.30: Ke
za. 11.50: Keza. 13: Konser. 13 
Berlin kısa dalgası: Oı·kestra kon
seri. 13.10 Bükreş: Romen halk 
musikisi. 15 Parls kısa dalgası: 
Konser nakli. 14.15 Berlin kura 
dalgası: Orkestra. 15.55 Bükreş: 
Romen halk musikisi. 16 Peşte kı
sa dalgası: Askeri bando, halk 
musikisi, keman musikisi. 18 Peş
te: Çigan musikisi. 18,45 Berlin 
kısa dalgası: Bando muzika. 19 
Varşova: Küçük orkestra. 19.12 
Bükreş: Eğlenceli musiki. • l 9.30 
Moskova: Plak konseri. 19.30 Peş 
te: Salon orkestrası. 19.50 Layp. 
zig: Mandolin, Gitar, el armoniği, 
şarkı vesaire. 20 Berlin kısa dal
gası: Pazar konseri. 20.40 Bükreş: 
Koro. 20,50 Paris kısa dalgası: 
l{ahvehane musikisi. 21 Varşova 
Balet musikisi pplaklan. 21 Layp
zig: Şarkılı büyük program ve so. 
listler. 21.15 Bükreş, Radyo salon 
orkestrası. 21,40 Prag kısa dalga
sı : Plak konseri. 22 Berlin kısa 
dalgası: Karışık program. 22.55 
Bükreş: Eğlenceli musiki. 23.05 
Prag kısa dalgası: Askeri konser. 

OPERAl.AR, OPERETl .. ER 
10,45 Berlin kısa dalgaftl': ''Der 

Postillon von Haller.brunn,, isimli
musikili piyes. 18.40 Roma kısa 
dalgası: Italyan operet musikisi. 
21.20 Peşte: Grety'nin "Çift ha. 
sisler.. isimli opera piyesi. 22 Ro
ma : Puccini'nin "Madame "But
terfly,. operası. 

ODA l\ICSIKI 1 
22.05 Prag kısa dalgası: 

musikisi. 
RE ITALl.ER 

Oda 

12 Berlin kısa dalgası: Halk 
şarkıları. 14.45 Bcrlin kısa dalga. 
sı: Else Wolf şarkı söylilyor (Eu
gen Hildach) 18.35 Berlin kısa 
dalgası: Alman halk şarkıları. 23 
Varşova: Schumann'ın eserlerin -
den piyano, 23.30 Varşova: Virtü
oz alto konseri (plak). 23.50 Peş
te: Keman konseri (Bnch, Marti. 
ni, Beethoven, Weber ve.) 

l>ANS MU iKi 1 
23: Petşe 23.30: Lıiyipzig. 

MUHT}~Ll:F' 

22.45 Berlin kısa dalgası: Gü -
nün spor haberleri. 
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ISTANBUJ .. 
Oğle Ncsriyah : 

1 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 SON. 
Akşam Ne ri~atı : 

Saat 18,30 Plrıkln dans musikim, 
19,30 Afrika av hatıraları: S. Se
lahaddin Cihanoğlu tarafından, 20 
Rıfat ve aıJmdaşlnrı tarafından 
Türle musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Ömer Rızıı tarafından arapc;n 
söylev, 20,45 Safiye ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayan), 21,15 Or
kestra, 22,15 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 
22,30 Plakla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 23 SON. 

SENFONILt;R 
16.15 Roma kısa dalgası : Sen

fonik konser (Fuga, Ferrari vs.). 
22 Milano, Florans: Senfoni 
(Maudr, Pek, Hrubes vs.) 

HAJ.'IF KO~SERLEI~ 
7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah 

konseri (kısmen plakla). 8.15: 
Konserin devamı. 9,20 Paris kJf:\ll 
dalgası: Plak. 9,45: Keza. 10,30; 
11,50 ve 13 te Keza. 13 Berlin kı. 
sa dalgası : Eğlenceli musiki. 
14.15: Devamı. 14,1:5 Paris kısa 
dalgası : Limoj'dan konser nakli. 
15.15 Bertin kısa dalgası: Bando 
muzika. 15: Monpelyeden konser 
nakli. 15,35 Roma kısa dalgası: 
Orkestra, piyano. 16,30 Berlin kı
l!a dalgası : Büyük bir konserden 
kısmen nakil. 16,30 Paris kısa dal-

lMJLAW:ir !AlLDU« ~fA[Q)W@ 
ı.:., • • • ·~ir · ' ' ·~"' • •' · ! 

Optamini tercih ediniz 
~~lW\Yl~lLO 

gası: Orkestra, şarkı. 18 Varşo
va: Koro. 18.30 Moskova: Kanşık 
konser. 18.35 Roma kısa dalgası: 
Cetra orkestrası (Hafif musiki). 
L9,03 Bükreş: Radyo salon orkes
trası. 20 Petşe: Orkestras. 21 Var. 
şova: Küçük orkestra, şarkı. 21.40 
Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 
22 Berlin kısa dalgası: Hafif mu
siki konseri. 22,05 Prag kısa dal
gası: Halk musikisi. 22,05 Bük
reş: Eğlenceli Romen musikisi 
pplaklan (1875 m.) 22.35 Peşte: 
Çıgnn orkestrası. 22.45 Bükreş: 
Eğlenceli musiki nakli. 

OPERALAR, OPERETLER 
20.05 Viyana: (Salzburg'dan 

nakil) Mozart'ın "Don Juan,, ope
rası. 21 Nis: Mozart'm "Don Ju. 
an,, operası (kısmen) 22 Roma, 
Bo.ri: Covarra'nın "Signorina Co
si,, opereti. 

ODA l\IUSIKISI 
21.35 Bükreş: Oda musikisi. , 

22.15 Layppzlg: Oktet konseri. 
22.30 Prag kısa dalgası: Kuartet 
konseri (Smetana). 

RESITAl.LF .. R 
9.45 Berlin kısa dalgası: Schu

bert'in şarkılarından (Bariton). 
12 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 
13,10 Bükreş: Meşhur şantöözle
rin ppliıkları. 17,15 Berlin kısa 
dalgası: Piyano solo (Poldi Mlld
ner) (21 ,30 da) ayni neşriyat. 18 
Peşte: Flüt konseri (Mozarft). 
18,40 Berlin kısa dalgası: Halk 
şarkıları. 19: Hugo Wolfun şarkı. 
lan. 19 Peşte: Şarkı resitali. 19,15 
Varşova: Şarkı <Plak). 19.30 Ber
Jin kısa dalgası: Zimbal solo. 20.15: 
Halk şarkıları. 20,55 Bükreş: 
Çift piyano ile modern musiki. 
22.05 Prag kısa dalgası: Şarkılar. 
22,10 Bükreş (364 m.) : Şarkı re
sitali (Hahn, Godard. Pucini). 

DANS ~IUSIKISI 
23.50 Uyppzig. 

llllfTEUJı" 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça ve Rumca musikili ve sözlü 
program. 

'--!a·;_•alı, 3. 8.19•3•1 __ 1 
ISTANBUI .. 

Oğle Neşriyatı : 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 SON. 
Akşım Neşriyatı : 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 
Konferans: Eminönü Halkevi neş
riyat kolu namına Nusret Sefa, 
20 Nuri Halilin lştirakile TUrk mu
siki heyeti 20,30 Ömer Rıza tara
fından arapça söylev, 20,45 Vedia 
Rıza ve arkndaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat fıyarı) 21,15 Radyo fonik 
dram (TAİS) 22.15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün progra
mı, 22;30 Plakla sololar. opera. ve 
operet parçaları 23 SON. 

SJ<~~'FONII~'ER 

21,20 Bilkreş: Romantik senfo
nik musiki (Plakla). 

HAFW KONSEULER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak 

ve orkestra konserleri. 8,15: Or. 
kestra. 9,20 Paris kısa dalgası: 
Plak: 9,30 Berlin kısa dalgası: Eğ
lenceli musiki. 10,15 Berlin kısa 
dalgası: Büyük konserden kısmen 
nakil (Piyano). 10,30 Paris kısa 
dalgası: Plak. 11,50: Keza. 13: K~
zn. 13 Biikreş: Haberler, Motzoı 
orkestrası. l3 Berlin kısa dalgası: 
}~ğlenceli musiki konseri (14,15 
Devamı). 14,15 Paris kısa. dalga
sı: Mektep konseri. 16,45 Berlin 
kısa dalgası: Orkestra konseri. 
18,25 Peşte: Çigan musikisi. 18,35 
Roma kısa dalgası: Orkestra sop
ran. 19.03 RiikreR: Salon orkes. 
trası. 19,45 Berlin kısa dalgası: 
~\1usikili, sözlil program. 20 Layp
zig: Kanşık musiki. 20.10 Peşte: 
Radyo orkestrası: Erkek korosu. 
20 ~O Holanda kısa dalgası: Filip 
stüdyosundan kanşık musikili 
prorrram. 21.30 Berlin kısa dalga
sı : F...ğlenCX'li konser. 21.40 Roma 
vesaire: Karışık musiki. 22,15 
Laypzio:: Fantastik musikili pro~
rnm. 23 Varşova: Orkestra. 23,05 
Pra~ kısa dalgası: Hafif musikili. 
23,20 Viyana: Radyo orkestrası. 
24.10 Peşte: Çi~an orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
21.50 Petse: Operet plakları. 22 
Milano. Florans: Puccini'nin "Ma
dame Butterfly.. operası. 22.25 
Prag kısa dalgası: "Revisor,, ope. 
retinden sahneler. 

ODA IUUSIKISI 
22,45 Berlin kısa dalgası: Kü

<'iik odl\ mmıikisi konseri. 
RESiTALLER 

12 Berlin kısa d~ lffctSı: Şarkılar 
<Hugo Wolf). 16,15 Roma kısa 
dalgası: Piyano ve şarkı. 18.45 
Berlin kısa dalgası: Piyano so
natları (Schubert). 20.15 Varşo
va: Keman resitali. 22.05 Varşo
va: Şarkılar. 22,05 Prag kısa dal. 
gası: Org ve Alto. 23 Varşova: 
Şarkı resitali. 23,15 Roma : Biya
no konseri. (Resppighi, Fuga, Fer
rari). 23,20 Petşe: Şarkı resitali. 

DAı'\'S MUSiKiSi 
21,40: Prag kısa dalgası, 23,50 

Laypzig, Hamburg. 
MUHTELiF 

16,30 Paris kısa dalgası: Frunk
un "Karı et Anna,, isimli tiyatro 
piyesi. 19.30 Roma kısa dalgası: 
Arapça ve Rumca musikili, Türk. 
çe sözlü program. 

1 1 Çar,amba, 4. 8. 1937 
- n ISTANBUL 

Oğle N ~riyatı : 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 SON. 
Akşam Neşriyatı : 

Saat 18 30 Plakla dans musikisi, 
Konferan~: Beyoğlu Halkevi namı
na Feridun Osman (Türk bayrağı. 
na saygı vazifesini yapmak), 20 
Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk / sikisi ve halk şarkıları 
20,30 ümer Rıza tarafından arap
ça söylev 20,46 Bimen Şen ve ar
kadaşları tarafından Türk • musi
kisi ve halk şarkıları (Saat ayan) 
2115 Orkestra 22,15 Ajans ve bor 

t • • ••• 
sa haberleri ve ertesı gunun prog 
ramı, 22,30 Plakla sololar, opera 
ve operet parçaları 23 SON. 

SENFONiLER . 
22 Rennes Strasburg: Senfonik 

konser (Han's Knapppertsbuch'un 
idaresinde). 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah 

konseri (Kısmen pplakla). 8,15: 
Orkestra. 9.20 Psı"i~ krsa dalgası: 
Plak. 9,30 Berlin kısa dalgası: Er
kek koroları. 9,45 Paris kısa dal
gası: Plak. 10,15 Berlin kıs~. dal. 
gası: Eğlenceli konser. 13 B~kreş: 
Klasik dans plakları. 13 Parıs kı
sa dalgası: Plak. 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafit musiki. (14,15: 
Devamı) 14,15 Paris kısa dalgası: 
Rennes'den konser nakli. 16,30 Pa 
ris kısa dalgası: Orkestra, bari
ton (Schumann, Ramo. Liszt). 17 
Be~lin kısa dalgası: Neşeli halk 
musikisi. 20 Uyipzig: Milli Mu
siki. 20,25 Peşte: Meşhur Marşlar 
ve valsler. 21 Varşova: Orkestra. 
22 Roma. Bari: Bando musiki 
(Spontini. Bellini vs.). 22,15 La
yppzig: Birçok iletlerle musiki. 
22 45 Bükreş: Salon orkestra~ı. 
23'.05 Varşova: Hafif musiki. 
23.05 Prag kısa dalgası: Askeri 
bando. 23,10 Peşte: Çigan musL 
kisi. 23,25 Roma: KUçUk Koro 
musikisi. 24 Peşte: Opera orkes· 
trası. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,30 Berlin kısa dalgası: Stüd

yodan musikili, sözlü piyes. 22 
Milano, Floran!'!: J. Strauss'un 
"Wienerblut., opereti. 

ODA 1\IUSIKISI 
12 Berlin kısa dalgasr: Küçük 

oda musiki konseri. 16.15 Roma 
kıea dal~ası: Triyo konseri. 21 
Bükreş: Balalayka kuarteti. 22.05 
Prag kısa dal~ası: Düo şarkılar 
CAnton Dvorak). 

'lESITALLh"R 
15,15 Roma kısa dalgaı:;ı: Piya. 

no - Keman (Grieg, Pagani~i). 
15,45 Berlin kısa dalgası: mıbal 
musikisi. 19.20 Peşte: Piyano kon
seri. (Mozart, Bach). 20,20 Bük
rCR: Erna Sack şarkı söylüyor 
(Plak). 21.30 Bükreş: Keman re. 
sitall CLeclalre, Gaubert) . 22 Var
şova: Chopin'in eserlerinden piya
no resitali. 22,25 Prag kısa dalga. 
sı: Keman konsertosu ( Çaykovs
ki). 

DANS l\fUSIKISI 
19,03: Bükreş: 21,40: Prag. kı. 

sa dalgası (Valsler) . 22,45: Vıya· 
na. 23: Varşova. 23 20: Viyana. 
23.50: Laypzig. 24,15: Varşova. 

1 -Per,embe, 5. 8. 1931 

ISTANBUL 
OğJe N Mrlyatı : 

1 
Saat 12 30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Ha~adis, 13,5 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 SON. 

Ak am Ne.';?riyatı : 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 

19,30 Spor mUsahabeleri: Eşref 
$efik tarafından 20 Sadi ve arka,. 
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 
Snfiye ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları 
C Saat ayan) 21,15 Orke~tra 22,1~ 
Aians ve borsa haberlerı ve ertesı 
gÜnUn programı 22,30 Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları 23 
SON. 

SENFNll~F..R 

22 Roma: Senfonik kon.o;er. 
HAFiF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Ne~eli 
musiki (kısmen plakla). 8,15: Kon
serin devamı. 9,20 Paris kısa dal. 
gası: Pllik. 9.30 Berlin kısa dalga. 
sı: Büyilk eğlenceli konser. 10 30 
Paris kısa dalgası: Plak. 13 Bük
reş: Romen halk musikisi. 13 Ber. 
lin kısa dalgası: Eğlenceli konser. 
(14,15 te devamı). 14,15 Paris kı
sa dalgası: Strasburg'dan konser 

nakli. 15 Paris kısa dalgası: Bor
dodan konser nakli. 15,35 Roma 
kısa dalgası: Musikili program. 
18,35 Roma kısa dalgası: Cetra 
orkestrası. 19,45 Beriin kısa daL 
gası: Asker marşları, şarkıları. 
20,10 Pe~te: Orkestra. (Wcber, Je
nö, Mozart, Kodaly). 20,25 Viya
na: Askeri konser. 20,50 Bükreş: 
Orkestra, şarkı, piyano. 21 Var. 
şova: Orkestra, Sopran, 21 La
ypzig: Karışık musiki.21,15 Bük
reş: Salon orkestrası. 21,45 Viya_ 
na, :l!'az: Küçük musiki menüs?. 
22,05 Prag kısa dalgası: Konser. 
22,15 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Şarkılı, eğlenceli musiki. 22,25 
Viyana: Maz Schönherr'in idare
sinde orkestra. 22,45 Bükreş: Kon· 
ser nakli, 23,05 Prag kısa dalgası: 
Eğlenceli musikisi. 23,20 Viyana: 
Viyana musikisi (Yeni). 23,50 
Laypzlg: Eğlenceli musiki ve halk 
havaları. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,20 Roma kısa dalgası: Bolto. 

nun ''Mefistofele,, operası. 21 Li
yon: Wagner'in "Meistersinger 
von Nürnberg,, operası. 22 Nis: 
Wagner'in ''Tristan und Isolde,. 
operası. 

ODA MUSiKiSi 
16,20 Paris kısa dalg8sı: Oda 

musikisi kuarteti (Schumann, 
Mendelssohn, Vidal). 

RESiTALLER 
10,45 Berlin kısa dalgası: Halk 

şnrkıları. 15,15 Berlin kısa dalga
sı: Schubert'in piyano sonatları. 
17,30 Bertin kısa dalgası: Viyolon
sel ve piyano konseri. 19 Berlin 
kısa dalgası: Franz Şubert'in şar
kılarından. 22,40 Milano, Florans: 
Şarkı resitali. 23 Lftypzig: Ha\k 
şarkıları (Piyano refakatile). 23 
Varşova: Piyano (Dört el). 

DANS MUSiKiSi 
20,50: Peşte: 21,40: Prag 

dalgası. 
!UUH'fEUF 

kısa 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap
ça, Türkçe ve Rumca musikili 
program. 

1 
11 
__ c.u.ma, 6. 8. 1.93_1 __ 1 

ISTANBUL 
Oğle Neşriyatı : 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi,· 
12,50 Havadis, 1~.5 :Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 SON. 

Ak,am Ne~rlyatı : 
Saat .18,30 P,lfilda danş .tllUSikisl, 

19 Rad,Y.oJonik k.Qmedi (İhtiyar 
kız) 20 Fasıl saz eyeti 20,30 Ö
mer Rıza tarnfından arapça söy
lev 20,45 Fasıl saz heyeti (Saat 
ayarı) 21,15 Orkestra 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi güniin 
programı, 22,30 Plakla sololar. o
pera ve on<'rPt parçaları, 23 SON. 

SEl\"l'ONILER 
22,25 Prag kısa dalgası: Senfo

ni (Dvorak sol • Majör) 22,30 Pa
ris P. T. T., Grenoble: Senfonik 
konser. 23,20 Viyana; Londra Fi
lharmonisi (Plllkla). 

llAFIF KONSEIU.ER 

r Çünkü .. .. ı 
Kısa zamanda saçlarınızın dokulme-
sini önler ve gençliğini iade eder ___. 

OPTAMIN 
Saç Eks·ri 

•••••••••••• 
k ıneti 

' Sa~ guddelerinde bar:lıyan n a • 

teda\'i ve dökUlmeyl tevldf edere!' 
l ti• saçların kısa zamanda kuvvetlen P 

O ts· za.masını temin eder. Her gün P d 
~.,.. . 

miDle yıkanan \'e taranan saÇJar 
retlnl, taravetini re güzelliğini ıno· 

hafa7.aya namzettir. 

-----~=---
-Ask~rt Tıbbiye Okulu Müdüriyetindert= 

k • h.k. ve ınu· 1 - Bu sene okulumuza talih, eczacı, kimyager, as en a ım 
allim talebe alınmak üzere kayıt muamelesine başlanmıştır. d'P' 

2 - Lise mezunlarının derecesi çok iyi veya iyi olacak olgunluk 1 

!oma veya tasdiknamesi ve askeri tam ehliyetna!'11.esi bulunac~ktzr. ~-
3 - Okula giriş şartlan Istanbulda bulunanlar ıçın mektebimızde, 

radakiler için Liselerle askerlik şubelerinde mevcuttur. (207) (47392-.--

lstanbul barosu başkanlığından: 
Baromuzun 1179 kütük sayısında adı yazılı ve Galata Fcrmenecilel' 

Dyadis han, 10 numarada avukat Rafi Oralkan bir ay müddetle muva1': 

katen avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet Istanbul C. Müddeiumwniliği 
tarafından 27-Temmuz-1937 tarihinde mahkemelerle adliye ve icf& 

dairelerine tamim edilmiştir. 

SiRKETi HAYRiYEDEN: 
' Bu cumartesi dahi 71 numaralı vapur, mutat tenezzüh aef' 

rini yapmak için saat 14,15 te Köprüden kalkacaktır. Vapuro". 
Sarıyere kadar iki saatlik seyri eınaıında memleketimize yeol 
gelen 8 artistten müreklCep 

LiLL Y SZEKEL Y 
idaresinde 

TOGANY DEZSE 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçalar çalacak son· 
ra vapurdaki oparlör tertibatı en seçme havalarla sayın yolcu· 
larımızm huzur ve aafaıını temin edecektir. 

Büfe, lokantacı methur P ANDELI tarafından deruhte edil· 
mektedir. 7,10 Berlin kısa dalgası: Papü. 

ler musiki (kısmen pplakla). 8,15 
konserin devamı. 9,20 Paris kısa I Tifodan korunmak 
dalgası: Pl:tk. 9,30 Berlin kısa 
dalgası: Karışık halk musikisi. ~ ~rı.C>l irJ. hCl.IElrJ 
10 15 Berlin kısa dalga."ı: Asker ~ ._. 
m~lan, şarkıları, eğle!lceleri. Bütiln mikropların büyUk hasmıdır. Temastan sirayetini, ağız ve 
11,5 Paris kısa dalgası: Plak. 15: burun yolu ile vticude girmesini meneder. Günde 2, 3 defa ele 
13: Keza, 13 Bükreş: Salon orkes- I ve mendile damlatmak suretile ko~lanır, v: teneffüs edilir. Bö~le 
trası. 13 Berlin kısa dalgası: Eğ- ku""etl'ı bir antiseptik ilacı hcrkesın cebınde bulunması tavsıye lenceli konser. (Devamı 14,15 te). • • 
14.15 Paris kısa dalgası: Konser ı- olunur. 
nakli. 15.15 Berlin kısn dalgası: 

Hafif musiki. 16.20 Roma kısa ça, Rumca musikili ve sözlü pprog- bando. 19,15 Var§ova: Vals ve o; 
dalgası: Kanşık program. 18,35 pcret pplakları. 19,45 Berlin kıSr 
Rom~n kısa dalgası: Orkestra, ram. 1 dalgası: Hamburglu bestekarla 

1
: 

şarkı. :19.03 Bükreş: Orkestra. ı Cumarteıi, 1. 8. 1397 21 Petşe: Lehar akşamı. 21,40 Şıc 
19,20 Varşova: Faul Abraham'ın _ mali Italyan ppostaları: Karışı. 
şarkılı p1aklan. 19.30. Peşte: Çi- ISTANBUL konser. '21,40 Prag kısa dalgas~: 
gan musikisi. 21,05 Vıyana: Aşk Hafif musiki. 22,05 Prag kısa dae-. . . 1 30 B l' k d 1 Og-;le Ne.~riyatı : ..., -musıkısı. 2 , er ın ısa a ga. gası : Balet musikisi, sonra va•J Iİ 
sı: Eğlenceli konser. 22.15 Lavp- Saat 12,30 Plakla Türk rnusiki~i, te. 22,45 Bükreş : Konser nak f.. 
zig: Eğlenceli musiki. 22,15 Ber- 12,50 Havadis, 13,5 Muhtelif plak 23,05 Prag kısa dalgası: Halk kO. 
lin kısa dalgası: "Sternşnupppen.. neşriyatı, 14 SON. seri. 23,35 Peşte: Çigan orkestl'fl 
isimli şen tablolu program. 22.35 Ak~am Ne;,;;riyatı : sı. 
Roma: Varvete. 23.05 Prag kısa Saat 18,30 Plakla dans musikisi, OPERALAR, OPER~"'TI .. l~R t· 
dale-ası: Ha"fif musiki. 19,30 Konferans: Doktor İbrahim 16.30 Bcrlin kısa dalgası: ~Jl 

OPERALAR, OPJ<~.ETI .. ER Zati mücrim çocuklar ve ıslahha- colai'nin ''Die lustigen Wciber v rıı. 
19,45 Berlin kısa dalgası: Nico- neler 20 Cemil Kamil ve arkadaş- Windsor., isimli fantastik ope ... 

lai'nin "Die lustigen Weiber von ları tarafından Tü~ musikisi ve komik. 20 Layppzig: Strauss ~~I 
Windsor .. isimli fantastik opera halk şarkıları 20,30 ~fmer Rıza ta- milyasının opera eserleri srteı;ıtl 
komik. 21,20 Bükreş: Plakla Puc. rafından arapça söylev 20,45 Bel- (Şarkılı). 21 Liyon: Moza .. : 
cininin La Boheme., operası. 21,40 ma ve arkadaşİarı tarafından Türk ''auberflöte,, operası. 22 RoıU<> 
Prag kısa dalgası: Operet musi- musikisi ve halk sarkıları (Saat Puccini'nin 'Turandot,, operası. 
k. · ayarı) 21,15 Orke.stra 22,15. A._jan .. s ısı. RESiTALLER . 

0
.,. 

ODA lUUSIKISI ve borsa haberlen ve ertesı gunun 12 Berlin kısa dalgası : Vıyo~.,~: 
Ş k 1 programı 22,30 Plakla sololar, o- Buı-

21 Varşova: ar r ı kuartet. pera ve operet parçalan 23 SON. sel . piyano musikisi. 13,10 Jltl 
2:-l.20 MiHino, Florans: Oda mu- SENFONiLER reş: Plakla şarkılar. 15.15 B~13• 
sikisi. 22 Milano, Florans: Senfonik kısa dalgası : Schubert'in şar sı: • 

RESiTALLER konser <Molinarl'nin idaresinde). rından. 18.35 Berlin kısa da~~te: 
12 Berlin kısa dalgası: Franz HAFiF KONSBRLER Alman halk şarkıları. 20,30 "k~~c:: 

k 1 d J{eman konseri. 20,45 Bu 21 Schbcrt'in şar ı arın an. 15.35 7,10 Berlin kısa dalgası: Şen lartl -
0 Roma kısa dalgası: ltalyan şarkı- hafta sonu musikisi. 8,15: Deva- Şarkılar (Romen Romans 22 4 

lan. 16.30 Berlin kısa dalgası: mı. 9,2r Paris kısa dalgası: Pla.k.. Varşova : Leh halk ~ar~ıla(nP"yıı~o 
' Vi.vana: Keman resıtalı 1 

Halk şarkıları. 18,30 Peşte: Şarkı 9,30 Berlin kısa dal~ası: Mılh ile). 
resitali (Bizet, Mozart, Bellini, De- dans havalan. 10,30 Paris kısa 

1 libes). 20 Varşova: Leh şarkıları. daugası: Plak. 13: Keza. 13 Ber- DANS MUSIKIS 2115 
22,05 Prag kısa dalgası: Piyano lin kısa dalgası : Eğlenceli konseri. 10: Berlin kısa dalgası. d 1~ııı. resitali. 22,40 Petşe: Harpa musi- (l4,l5 tc devamı). 14,15 Paris kı- Bükrcş. 21,30: Berlin kısa / ıııııı.· 
kisi. 23 Varşova: Şarkı resitali. sa dalgası : Grcnoble'den konser 22,05: Varşova. 23,20: \ ıy 

DANS IUUSIKISt nakli. 15 Parls kısa dalgası : Mas- 23.50: Liı.vpzig. 
22 Varşova (Milli danslar). silya'dan konser nakli. 16,15 Ro- lUUHTELIF }..rn!Y 

23.50: Ll\ypzig. ma kısa dalgası: aŞrkılı konser. 19,30 Roma kısa d~ly.~s~.~ RUI11"' 
MUHT.t;UF 16,30 'Paris kısa dalgası: Orkes. ça musikili, Türkçe soz u 

19,30 Roma kısa dalgası: Arap- tra, §arkı. 19,03 Bükreş: Askeri ca musikili, program. 
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No.19 

Plan 
Fedailer 

Riistemi Bir 
Hamlede 

Öldürdüler 
linB~irg~e, Diyarbekir kalesi, de
•ft- h sukUn içinde idi Ay ufuk 
"4ll en·· ·· · ' nıan ~z Yükselmişti. Işte o za-
bu u;e~en gizli bir işaret üzerine, 
geJ.ıni ~ fedai, derhal harekete 
:Ve kıl§ 

1 
· Hepsi de, çifte hançerler 

Ya do
1? ar~a mücehhez olarak, sara 

E gru ılerlemişlerdi. 
ray ;ela, Yerlerde sürünerek sa.
doğru a~ıcılarına ve muhafızlara 
,tize . ilerlemişler .. derhal bunların 
l>el rın_e atılarak, sessizce bunları te 
ta ernışlerdi. Ve sonra onların sırt-

l'lndan lb' l · · Qilen . e ıse erını çıkararak ken 
llitı k gıym~şler .. Bu suretle, gece -
betnı aranlıgında na.zarı dikkati cel
~l eden saray muhaf ızlarınm ko
retk~ takarrüp etmişler.. Cü
lu}ı rane bir baskm ile, onları da 

çta.n geçi,....,; .. ı di 
Artı -~er • 

taıa k k, sarayda ciddi bir muha-
uıun uvveu kalmamıştı. O zaman, 
daires1?~rdivenler getirerek, barem 
lar .. H:~ pencerelerine dayamış.. 
ları b uz uykuda bulunan kadın-
llu asnıış1ar Bunlann .. .. ıt·· .. 

nıen .. guru usu-
ba kap etnıek için, hepsini odaları
tern Be amış1a_rdı. Bu sırada, Rüs
te Y kendı dairesinde idi. O ge-

' en sevdi·· 
toplıya.rak k~ .. gözdelerinietraf ma 
tb...:.. Uçuk bir eğlenti tertip 
--aştı. 

~'laırıa bu eğlencenin en kıvamlı 
tınıda b' d l'lıI§tr. .. • ır enbire kapı açıl-

de, bi nustem Bey, kapının önün
beıir~ım korkunç simaların 
llırştı görür görmez, donakal-

nk _ 
itlen y~~kınlıgr geçer geçmez, he
ltöşe rınden fırlamış... Sırtını bir 
faa~~~ h dayamış, kendini müda
datan f azı~Ianmıştı. Fakat, içeri 
ltegki ~aılerden birini., attığı 
bı._ n hır han .. v .. ı ~tı. çer, gogsune sap an 

n.lbı 
)u:"arıtenı Bey, sendelemiş ... Yere 
l11t ko anmıştı. Kadınlar, birer çığ
ler d Pararak kaçmışlardı. Fedai-
'-= erhal g h''k" d .. •ıııe tıı • enç u um arın uze-
~l'i: ~lllışlar... bedbaht Maksut 
ltıııç U 0~lu, talihsiz Rüstem Beye 
1'rc:ıı~~Uterek onu bir hamlede 
ı ·~ışlardı. 

S a1'.1Yda cereyan eden bu fa
' cta! tamamiyle sessiz ve sa
lı)~ ~reyan etmişti. Derin bir 
~~hi.- çınde bulunan şehir halkı, 
. ~Yden haberdar değildi. 
'1%ı 1 sabah Diyarbekir camile-
ıı illi llrlteıı narelerinde ezanlar oku-
tı . .' a'· Şehrin sokaklarında da: 
·ıq~ıts lbıtem Şah, kaza ve kaderin 
~J~dan olarak vefat etmiştir. 
•ıa4 g t tahtına, Ahmet Mirza 
01suıı eçrniştir. Böylece, malfım 

bi~e 
lılın1• ' tellallar bağırmıya başla-

.\h ••• 
ı>ı._ illet M· • ~ıu t ırza, böylece Akko· 
t~çtlleı ahtına geçmişti. Ve geçer 
bı~r de herşeyden evvel birer 
"~ıg~akiplerini imhaya karar 

lşt.e 
~ile b~ zaman, (Şah Ismail) için 
~l'debi} ır fela~et başgöstermişti. 
lne]ı: ist"tekkesınin ocağını söndür-

h~~lan ~e~ ~hmet Mfrza, derhal 
aber .. kırru (Şerif Hasan Han)a 

kendis·gondererek, Şah Ismailin 
ıne tesı· · ımıni talep etmişti. 

Ş er·f il~ Basan Han, Şah Isma-
lıuıundu ~ın Geylan topraklarmda 
ltıış: gunu katiyyen inkar et-

~ ı:n, her ihtimale karşı Şah Is 
lanıak ~~de bir rehine olarak sak
allsııın ıyo~um. Fakat bir gece, 

atlası ile müritleri, onu al-

• • 
yerını 

OOar, kaçırdılar. Nere.de olduğunu 
belmiyorum. 

Diye cev1ııp vermiştir. 

Fakat Ahmet Mirza, bu cevap ile 
iktifa etmemişti. En emin adamla
rından mürekkep olmak üzere bir 
heyet göndermişti. 

Ansızın Geylana gelen bu heyet, 
maiyetlerindeki süvarilerle Şerif 
Hasan Hanın sarayım ihata ede
rek, Şah Ismali aramak istemişler
di. 

Şerif Hasan Han, hiç telaş etme
mişti. Saraymm bütün anahtarları 
nı getirtmiş; heyete teslim etmiş: 

- Buyurun, araym.. Hatta, is
terseniz, sarayın temellerini bile ka 
zın, bakın .. Eğer Şah Ismaili bula
bilirseniz, boynum kıldan ince, kı
lıçtan keskin. 

Demişti. 

Şerif Hasan Hanın bu hareketi, 
harikulade bir cesaretti. Çünkü; Şah 
İsmail, başka bir yerde değil; doğ
rudan doğruya sarayın içinde idi. 

Lakin bu kurnaz adam, heyet ge 
lir gelmez, hiç kimsenin aklından 
geçmiyecek bir tedbir almıştı. Sa
ray bahçesinin sık ağaçlarının tepe 
sine çadır bezlerinden küçük bir 
yer yaptırarak Şah Ismaili or83a 
saklamıştır. 

Ahmet Mirzanın adamları, ertesi 
gün büyük bir dikkatle sarayı ara
mışlardı. Hatta, şüphelendikleri ba 
zı yerleri kazdırmışlar, bakmışlar
dı. Tabiidir ki, Şah Ismaili bula
mamışlardı. Bunun üzerine, hem 
kendilerine ve hem de Ahmet Mir

zaya kanaat gelmesi için Şerif Ha
san Hanı yemine davet etmişlerdi. 

Ş erif Has~n,_ en ~üçük bir te 
Iiı.ş eserı bıle gostermeden: 

_ Hay hayyy .. Yemin etmiye ha 
zırım. 

Demişti. Ve Geylanm ülemasmı 
toplamış .. Heyetin ve bu ülemanın 
huzurunda abdest almış .. Kuranıke 
rime el basarak: 

- Şu anda .. Şah lsmailin Gey
lan topraklarında olmadığına ye. 
min ediyorum. 

Demişti. 

Yemin, çok doğru idi. ÇüWtii şu 
anda Şah Ismail Geylan topraklan 

üzerinde değil; yüksek ağaçlar ü
zerinde ve Geylanın havası içinde 
idi. 

Bu yemin, artık heyete kati ka-
naat vermişti. Vazifelerini, tamami 
le ifa ettiklerine emin olarak, av
det eylemişlerdi. 

Gözlerini zindan köşelerinde a
çan .. Ve iki buçuk yaşındanber-i, 
en korkunç maceralar içinde yuvar 
lanan Şah lsmail bu büyük tehli
keden de bu suretle kurtulmuştu. 
Çünkü talln ve mukadderat, henüz 
altı buçuk yaşında bulunan bu ço 
cuğa, akla ve hayale gclmiyen bir 
istikbal hazırlıyordu. 

A kkoyunlu prensleri, biribirle 
rine saldırmakta devam e

diyorlardı. Her tarafta, ihtiras ve 
intikam hisleri kaynıyor.. ordular 
çarpışıyor .. Iran ve Azcrbayean top 
raklarında, seller gibi kanlar akı
yordu 

Diyarbekir sarayında yaptığı bir 

ı: AN 

Yazan : Ziya Şakir 

buldu 

gece baskını ile amcazadesi RU• 
tem Beyi öldürerek Akkoyunlu tah 
tına çıkan Ahmet Mirza da, bu 
kanlı taht üzerinde çok zaman ka
lamıyacağınr anlıyordu. Onun için; 
artık. ~endi derdine düşerek, Şah 
Ismaılı taınamiyle unutmuştu. 

Şerif Hasan Han, istikbal için 
birçok ümitler beslediği Şah Isma 
ili, büyük bir dikkat ve itina ile 
saklamakta devam ediyordu ... Gey 
lan kalesinin Burçlarından biri, i
kametgah haline ifrağ edilmişti. 
Şah İsmail, annesi Alemşah Banu 
ile buraya yerleşmişti. 

Alemşah Banu, oğluna boş za
man geçirtmiyordu. Onu istikbale 
hazırlamak için, hiç bir fırsatı ka
çırtmıyordu. Erdebil tekkesine men 
sup olan alimlerden birkaç zat, giz 
lice Geylana davet edilmişti. Bun-
lar, bir taraftan Şah Ismailin tah
siline devam ediyorlar; diğer ta
raftan da el altından müritlerle 
muhabere ederek Erdebil tekkesi-

. nin ocağım söndürmemiye çalışı
yorlardı. 

(Arkası var) 

1 E K o N o M i 1 
"~"iV~, Yeni Pamuk Kooperat · fleri 

Borsada ; • 
Değişme ~ lğdırda Ekılen Pamuk 
Olmadı ! c· ) . u· · .1 k 

ı ! !~::,;~~:~~~iv:~~ ! ıns erı retı ece 
gün l5,05 lirada kapanan ~ lğdırda kurulan pamuk iatihaal ve aatıf kooperatifleri dördü 

"" bulmuftur. Aynca bir de ı&bf birliği teıiı edilmittir. Iğdır mın
liyat üz.erinden bor•a dıpn- ~ 
da bazı bor.acılar arcmnda ~ takasının iklim ve toprak vaziyeti Azerbaycan iklim ve toprağı 
•atıflar yapılmı,tır. Anadolu ~ ile benzettiğinden bu mıntakalarda yetittirilen pamuk cinsleri 
ve diğer tahvil ve hi .. elerin tetkik edilmit ve bu cinslerden tohum getirtilmittir. 
fiyatlannda hiçbir deği•ik- Buralarda Amerikan 246 markalı! ,------------

T nevi makbul ve verimlidir. Iktısat s h 
lik olmamı,trr. A•lan Çi- Vek8.leti, Iğdırda bu neviden 86 bin e r•ı m•ıze 
mento•u 13 liradaJır. Mer- kilo tohum ektirmiştir. Bu nevi yerli 1 
kez Bankcuının hiaeleri pamuklarnnız ötekilerden 25 - 40 gün 
90,50 liraya yük.elmi,tir. evvel kemale gelmekte. yani 110 _ 125 Az Bu g" da y 
Bir lngili.z lircuına 630 ku- günde pamuk mahsulünü vermekte-
ru' fiyat tubit olunmu,tur. dir. Getirilen yeni nevi, deı.enfekte e-

Sovyetler 

dilmiş, cinsi ıslah olunmuş mahsul. G e 1.1 
yo r 

dar bir pamuktur. Bu nev'in tamimi 
için tetkikler yapılması da kararlaştı 
rtlnuştır. Iğdırda ve Rusyada tetkik
ler yapan mütehassıs Bay Şükrü bu 
mıntakalarm pamuk ziraatine ait bir 
albümünü ve pamuk sanayii hakkın
daki raporunu Iktısat Vekilimize ver 

Deri ve Tiftik 

Alıyor 
Yapağı piyasası canlandığı bu son 

hafta içinde Sovyet Rusya da yapa
ğı almıya başlamıştır. Ruslar yapa
ğı tüccarlarile mukavele yapmışlar 

ve ilk parti için Anadolu mallarına 

kilosu 61 - 62 kuruştan bağlanmış

lardır. Muhtelif firmalar Rusyaya 
500 ton yapağı satmışlardır. Bedelle
rinin yüzde ellisi maim Odesada mu
ayenesinden sonra ve yüzde yirmi 9e 
şi üç hafta soora, geri kalanı da iki 
ay sonra ödenecektir. 

Deri de alıyorlar 
Ruslar derilerimizi almıya talip ol

muşlardır. Dün akşama kadar Rus
ya için birçok angajmanlar yapılmış
t.Ir. Yapılan mukavelelerle peşin pa

miştir. 

. 
Çimentoların Satış 

Fiyatları Tesbit Edildi 
Ankara, 28 (TAN muhabirinden) 

- Iktısat Vekaleti memlekette imal 
edilen çimentoların satış fiyatını tes
pit eden bir karaname hazırlamış ve 
çimentoları iki tipe ayırmıştır. Buna 
göre fabrikada vesaiti nakliye içinde 
bir ton portlandsuninin fiyatı 17 ,5, 

çabuk sertleşen portlanden fiyatı 

20,5 liradır. Bu fiyatlara vergiler 
dahildir. Kararname 20 temmuzdan 
itibaren tatbik edilecektir. Peraken

de satışlar için tüccarlar, ton başına 

ancak 50 kuruş ilave edebilecekler
dir. 

ra ile yüz elli bin çift oğlak derisi sa- c::::=============== 
tılmıştır. Bu derilerin çifti 170 ku-
ruştan verilmiştir. 

BORSA 
29 Temmuz PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 94 -
Liret 110-
Belçika frangı so' -

631,-
126,-
100,-
115,-

Dün şehrimize üç ma~andi.zle 22 
vagoo buğday, beş vagon arpa, bir 
v~g~n çavdar ile bir vagon tiftik gel~ 
mı§tır. Gelen buğdayların bilyük bir 
kısmı satılmıştır. Eski mahsul Pulat
lmın 1 · 2 çavdarlı ekstra ekstra mal 
ları 7 ,22 kuruştan sa Wdığı halde 
Alpköyün bu senenin yeni mahsulü 
ekstra ekstra malları 6,30 kuruştan 
6,25 kuruşa düşmüştür. Bu seneki 
mahsullerin tane itibarile küçük ol
masından Polatlıınm ekstra ekstrala
rına 7,20 kuruştan alıcı çıkmamıştır. 
Sıra mallannda da 3 - 4 para kadar 
düşüklük olmuştur. Fakat bundan 
fazla düşüklük olmasına ihtimal ve
rilmemektedir. 

On beş gündenberi şehrimize az 
mal gelmektedir. Kayseri, Eski§ehir, 
Karaköy, Ankaradan da Istanbuls 
gelen unlar azalmıştır. Halbuki gün
de 20 - 25 vagon buğdaya ihtiyaç 
görülmektedir. Stok azalmıştır. ih
racat için 4,15 kuruştan arpa ve 4 
25 kuruştan çavdar satılmıştır. Piya,.. 
sa isteklidir. 

Lokomotiften Sıçrıyan 

Kıvllcımlar Somada 

Buğdayları Tutuşturdu 

Örümcek 
Drahmi 18

1

50 
İsviçre Fr. 570:-
Leva 20-

84,-
23,-

580,-
23,
ts8,-
84,-
23,-
31,-
2~.-
25,-

Soma, (TAN) - Bandırma tre
ninin lokomotifinden sıçrıyan kml
cınılar hat güzergahındaki tarlalar
dan birinde biçilmiş ve demet haline 
getirilmiş olan buğdayları tutuştur
muştur. Yangın sinsi sinsi devam et 
miş ve rüzgarm tesirile birdenbire 
büyüyerek yanındaki tarlaya 

0

da geç
miştir. Zarar miktarı 120 ölçek kadar 
olup bugünkü piyasaya göre 120 lira 
tutmaktadır. 

Evlerim.izin içinde yahut so
kak tarafmdakl odalann pannak
hklan arasında, insaıılan utandır
ması li.zıın gelen bir tembellik ali.
meti olmakla beraber, bizde örttın
ceğe ve ağma ötedenbert i.deta hür
met edilir. Orümceğln kendisi müj. 
de getiren uğurlu bir haberci diye 
sayılır. Ağının süpürgeyle almması 
na izin verilse bile, örümcek ye
nisini kunnıya vakit bulamaz, diye 
ikindi zam8llllldan soora alınma.. 
ması sıla sıkı tenblh edilir. 

OrttınMğkı kendisinde uğur olup 
olmadığını bilmem ama, örümcek 
ağı, doğrusu, hayretle tetkik etmi
ye değer bir sanat eseridir. Evle
rinin temizliğine meraklı lnsablan 
sinirlendiren o tozlu ağ şebekesinin 
telleri ipekten daha ince fakat kuv. 
vetll şeylerdir. ipekten daha yu
muşak ve ondan daha ince bir ku
maştan elbise giymek isteyip te ö. 
rümcek ağlanın mahsus dokuttu
nırsamz ondan diktireceğiniz blu
zu uzunca bir müddet kullanabilir. 
siniz. 

Böyle olduğu halde kumaş fab
rikalan örümcek ağından kumaşı 
-ısmarlama olmadan- yapamaz
lar. Çünkü bir öriimcek bir yılda 

uıca.k iki yüz elll metrelik ağ öre. 
bilir. Yanın kilo öriimcek ağı y&
tlştinnek için yirmi iki bin örttın
cek işlettirmek limndır. Halbuki 
iki örümcek blrlbirlnl öldürmeden 
bir arada yaşıyamıyacağı için, ya.. 
nm kilo örümcek için yirmi iki bin 
ayn ayn oda bulmak limn demek
tir ki bu da, onlarm vereceği ku· 
maş ne kadar nefis olsa, kabil de. 
ğildlr .•. Orümeeklerln erkeği ve cll
şlsi bile blrarada yaşıyama.zlar. 

Dişi örümcek erkeğinden çok büyük 
olduğu için, aşkım tatmin ettikten 
SOıDra erkek örümceği -bayağı bir 
sinek gibi- hemen yfylverlr. 
Onwı için blzim o kadar hürmet 

gösterdiğimiz örümceğin ve ağı
nın -ağının bir 88.llat eseri oldu
ğu bir tarafa bırakılırsa- bize za.. 
ranndan baŞka birşeyi yoktur. 
Vaktiyle fN kadınlan örümcek ağı
m kaıı akına.Sına karşı yaralann 
üzerine yapıştrnrlar, eski hekimler 
de onu sinirden bayılanlara yala 
diye yapıştrnrlardı. Fa.kat örüm· 
cek ağmm arasrnda mikroplu toz· 
Jar bulunduğu anlaşıldığmdanberl 
hekimler bu idetten vazgeçmişler
dir. Orümcek ağını yaralana üze
rine koyanlar bili. varsa onlar da 
tehlikeli bir iş gördüklerini unut 
mamalıdır .... 

Orümcek insanı en ziyade gece
leyin sokar. Dk yirmi dört saat, bi
raz acıdan başka, hiçbir alamet 
görülmez. Fakat sonra acı artar, 
örümceğin soktuğu yer şlşer, şişin 
üzerindeki mavi leke kabarır, su 
topl&r ve daha sonra düşerek ye
rinde açık bir yara bırakır. 
Bunduı dolayı, örümcek soktu. 

ğu vakit, yılan ısmnasına karşı ol
duğu gibi hareket etmek, örllmce. 
ğln soktuğu yerden kan çıkart
mak, zehlrin yavaş ya.yılması için, 
soktuğu yerin yukansmı sıkmak 
ve permanganat dö potas (binde 
bir nisbetinde) mahUllü ile birkaç 
88iltiınetre mlkip şıraıgala.r yap
mak Ji.zmıdır. Bununla beraber 
~k merak etmlye de lüzum yok
tur. Çünkü bizim memleketteki ö. 
rümceklerln sokmasından bttyük 
bir tehlike olmaz. 

~'lorin 65'-
Kron Çek 75:-
Şilin A vusturya21.-
Mark 28-
Zloti 20.~ 
Pengo 21-
Ley 12:- 14,-
Dinar 48-
Kron tsveç ao:- 52,-

32,-
Altın 1046-
Banknot 256:-

1047,-
257,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

629,75 630,-
0,7897 0,7890 

21,10 21,09 
15,0154 15,01 
4,6925 4,69 

86,78 86,7460 
3,4418 3,44 

63,5175 63,4920 
1,4325 1,4320 

22,6470 22,6380 
4,1775 4,1762 

13,7356 13,73 
1,9634 1,9625 
4,1730 4,1714 
3,9936 3,9920 

106,7090 106,6666 
34,2993 34,2857 

2,7280 2,7268 
20,395 20,40 

3,08 3,0787 

TAN 
&BONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

l'400 Krt- 1 Sene 2800 Kl"lo 
1so • e ,.., 1500 • 
400 • s ,, 800 • 
150 .. l 4y soo .. 
Millet1eraraa> Posta ittihadına 

dahil o1mıyan memleketler için 
SO 16 9 . S.5 ''radır. ......................... ._... 

ZAHİRE 
BORSASI 

Cinsi 

29.7.937 
FiYATLAR 

Aşağı Yukan 
K. P. K. l'. 

Buğday yumuşak 6,15 7,-
,, Sert 5,20 · 6,-
,, Kızılca 6,22~ -,-

Arpa çuvallı 4,221 !! 4,25 
,, dökme 4,10 4,15 

Bakla dökme 4,321 2 4,36 
Mısır sarı 4,20 4,30 
Kuşyemi 9, 6 9,10 
Nohut 6,- -,-
Yapak Anadol 55,- 60,-

" Trakya 66,20 -,-
Pamuk yağı 43,- 45,20 

GELEN 
Bu~day 393 Ton 
Arpa 177 Ton 
Un 9 Ton 
Fasulye 1411:.! Ton 
Tiftik 29 Ton 
Kıl 11h Ton 
lç fındık 4 Ton 
Yapak 110 Ton 
Kaşar 1 Ton 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday: Liverpul 6,63 K. 

,, ŞW.ago 5,90 K. 
,, Vinipek 6,40 K. 

Arpa Anvers 5,11 K. 
Mısır Londra 3,85 K. 
Keten T. Londra 8.29 K. 
Fındık G. Hamburg 94,67 K . 
Fındık L. Haınburg 94,67 .K. 
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BAŞMAKALEDEN MABA.AT 

s , 
(Başı 1 incide) 

edeceği farzedilmiş, i§ bu sathi tah· 
mine göre münakasaya konmuıı, 

t hplerden birinin Uzerinde kalmı9-

tır. 

üteahhidin bir senelik faaliye-
ti, tecrübe kazıkları çakmak

tan ibaret kalmıştır. Bu kazıklardau 
anlaşılmıştır ki proje baştanba!}ı 

yanlıştır. Pijo projesinde kazıklaı ... 
dan çoğu on beş :metreden aşağı u
zunlukta bulunuyordu. 15 metreyi 
geçenler azdı. 

Bunların kifayetsizliği anlaşılm

ca inşaat komisyonu ile müteahhit 
başbaşa vermiştir. Komisyon, kazık
ların uzatılmasına muvafakat gös
termiştir. Kazıklann vasati uzunlu
ğu 16 ila 18 metre arasına çıkarıl
mıştır. Komisyonun kabul ettiği bu 
fark neticesinde 1,585,000 liralık ilk 
tahmin bugün iki milyon lirayı aş
mış bulunuyor. 

Fakat müteahhit, geçirdiği tecrü
belere göre bu uzunluğun da kafi 
gelmiyeceğini iddia etmiştir. Müte
ahhidin iddiası kabul edilirse masraf 
iki buçuk milyonu geçecek, elde bu 
kadar tahsisat olmadığı için müşkü
lat çıkacak, belki de ihalenin feshi 
lazım gelecektir. 

I
• nşaat komisyonu bu iddiayı 

kabule razı olmamıştır. Bu· 
nun üzerine müteahhit her türlü fen
ni mesuliyettcn beri kalacağını ve 
ancak inşaat komisyonunun mesuli
yeti altında bu işi yapacağını ileri 
sürmüştür. Komisyon da buna razı 
olmuştur. Inşaat komisyonunun böy
le bir mesuliyeti nasıl üzerine aldığı
na hayret etmemek mümkün değil
dir. Ortada büyük mal ve can me
suliyetleri vardır. TecrUbeli bir mü
teahhit, fenol sebepler göstererek 
mukavelede kendine düşen mesuliye
tin ortadan kaldırılmasını isterse ko
misyon diğer salahiyet sahibi bir fen 
heyetinin ihtisasını aramadan böyle 
ağır bir mesuliyete nasıl katlanabi
lir? 
Diğer taraftan ihalenin feshi hatı

ra gelemez. Çünkü köprü eski çelik 
fiyatlan üzerine ihale edilmiştir. Ye
ni bir ihalede bu menfaat elden gi
der ve bugünkü fiyatlara göre mali
yet masrafı bu yüzden yükselir. 

H atıra gelen bir ihtimal, vazi
yetin eski "idarei maslahat,, 

ruhiyle sevk ve idare edilmekte ol
masıdır. Bu usul mucibince iki bu
çuk milyon gibi gözü korkutacak bir 
rakam birdenbire ortaya atılmaz, iki 
milyonla işe girişilir, sonra keşif mı.
vesi falan gibi adlar altında kazıklar 
uzatılır ve iş olacağına varır. 

Inkılap Türkiyesinde bu ruhla ha
reketi hiçbir vatandaş caiz göremez. 
Ortada müşkUl bir vaziyet varsa bu
nun her cihetini iptidan açık gözle 
görmeli ve ona göre tedbir almalıyız. 
Karanlığa gitmemeliyiz. Bunun için 
de bitaraf ve mesul bir ecnebi 
ihtisas müessesesinin reyi alınması
na mutlaka ihtiyaç vardır. Çünkü 
müteahhidin iddiasının doğru olma
dığına dair elimizde delil de yoktur. 
Yüksek çelik fiyatlarının yükünden 
ve zararından kurtulmak için müşkü
lat çıkardığı da nazari surette olsun 
hatıra gelebilir. Bunun için ecnebi 
bir ihtisas müessesesinin yardımiyle 
bastığımız yeri apaçık görmemiz en 
doğru yoldur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yunan 
işsizleri 

!Atina, 29 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, işsizlikle mücadele hak 
kında B~vekilin bir tebliğini neşret
mektedirler. Istatistiklerin verdiği 
malumata göre 1936 Ağlstosunda Yu 
na.nistanda 128 bin işsiz mevcut bu
lunuyordu. On bir ay zarfında bun
ların hepsine iş bulunmuştur. Muha
nplerden hiçbir kişi, hB.len Yunani&
tanda işsiz değildir. 

lngiliz Belediyecilerinin 

Almanya Seyahati 
Londra, 29 (A.A.) - Önümüzdeki 

:Ağustosun 14 ünden 20 sine kadar, 
lngiliz belediye reislerinden bir grup 
almanyada tetkik seyahati yapacak 
tır. 

Ziraat Enstitüsü 
M ensuplarınzn 
yapı kooperatifi 

Ankara, 29 (TAN) - Ziraat Ve
kili B. Şakir Kescbir. Ziraat Ensti
tüsünün Türk profesör, muallim ve 
doçentlerinin teşkil ettikleri Yapı ko
operatifinin yarınki temelatma mera
siminde hazır bulunacaktır. 

Ilk merhalede temeli atılacak evle 
rin sayısı 38 dir. Bu evler Çubuk ba
rajı yolu üzerinde inşa edilecektir. 
Sahanın genişliği 365 metre murab
baıdır. 

lngiltere 

lrlandadan 

Krall 

Ayrıldı 
Belfast, 29 (A.A.) - İngiltere 

kralı ve kraliçesi, dUn akşam rıhtım
da toplanmış olan on binlerce kişinin 
alkışları arasında yatla hareket et
mişlerdir. 

Jeoloii 
Kongresi 

Moskova,, 29 (A.A.) - 17 ıncı 

Beynelmilel Jeoloji Kongresi azası, 
Moskova Sovyeti riyaset divanı ta
rafından kabul edilmiştir. Halk Ko
miserler Meclisi ve Moskova Sovye
ti reisi B. Bulganin kongre azaları
na "Hoş geldiniz,, deyen bir nutuk 
irat etmiş ve buna, kongre reis ve
kili ve Fransız heyeti şefi B. Iharles 
Jacob cevap vermiştir. 

Mil~i Takım 
Dün Gitti 

(Başı 1 incide) 
Rasih, Faruk, Rebii, Rıza (Güneş), 
Hüsnü (Beşiktaş), Hasan, Selim, Ni
yazi (Ankara Gençlerbirliği), Sait 
(lzmir Uçok), Adnan (İzmir Doğan
epor), olmak üzere 16 kişiden ibaret
tir. 

Fafileye 'Futbol Federasyonu baş
kanı B. Sedat Rıza riyaset etmekte 
ve Fenerbahçenin federasyon emrine 
verdiği antrenör Elyot Milli Takımın 
antrenörü olarak kafile ile beraber 
Belgrada gitmektedir. 

Kendilerile görüştüğümüz futbol
cüler, Gelgratta yapacakları maç için 
çok hazırlıklı olduklarını ve netice
den ümitli olmamak için hiçbir sebep 
bulunmadığını söylemekte ve Türki
yeye galibiyet müjdesini verecekleri
ni ilave etmektedirler. 

Kendilerine biz de uğurlar olsun 
der ve yapacakları maçlarda muvaf· 
fakıyet dileriz. 

Milli takımın Belgrad kadrosu 
Dün Yugoslavyaya giden futbolcü

lere nazaran yapılması muhtemel 
kadrolar hakkında evvelce mütalea-
larımızı bildirmiştik. 

Milli takımın buradaki idmanları 
esnasında tetkik edilen oyuncuları
mızın biribirlerine en uygun gelen 
tertipleri de göz önüne alınmıştır. 

O tetkiklere nazaran milli takım 
oyuncularını çalıştıran Fenerbahçe 
antrenörünün ve federasyonun aşa
ğıda yazdığımız şekildeki kadroya 
mütemayil oldukları kuvvetle zanno
lunmaktadır. 

.Aşağıqa verdiğimiz şekilde yapıl

mış takımın randımanı daha iyi gö
rüldüğünden pazar gUnü çıkacak ta
kımımızın kadrosunu katiye yakın 
bir ihtimalle ~imdiden veriyoruz: 

Kaleci: Cihat 
Müdafiler: Hüsnü, Faruk 
Muavinler: M. Reşat, Hasan, Rıza 
Muhacimler: Rcbii, Fikret Rasih, 

Sait, Niyazi. 

Elli 

Pekin ve Tiençin 
Japonların eline geçti 

(Başı 1 incide) 
Japon hava kuvvetlerinin bu harp

te büyük rolleri görtilmüş, devamlı 

surette yağdırdıkları bombalar, Çin 
ordularının inhizamında büyük bir 
rol oynamı§tır. Bilhassa Tiençin ü
zerinde uçan yirmi Japon tayyaresi, 
bütün mühim askeri noktalarda Çin 
binalarını bombardımana devam et
metkedir. Birçok yangın çıkmış ve 
sivil halktan birçok Çinli ölmüştür. 
Japon erkanı harbiyesi, bombardıma 
nm Japon aleyhtarı unsurların bu
lundufru merkezler üzerine yapıl
mak; olduğunu gazetelere bildirmiş
tir. Bütün istikametlerde demiryolu 
nakliyatı durmuştur. 

Tiençindeki ecnebi konsoloslar, 
şehrin Japon tayyare ve topçuları 

tarafından bombardımanını protesto 
etmişlerdir. Fakat bu mmtakadaki 
Japon kumandanı protesto:an red
detmiştir. Şu dakikada §ehrın etra
fında bazı noktalarda şiddetli çar-
pışmalar oluyor. Buralarda . 38 inci 
Çin fırkası vazife görmektedır. 

Çin kumandanlarından general 
Sung • Chek _ Yuan bir kısım ~uv
vetlerile birlikte Japonlara iltıhak 
etmiştir. Bunun yerine general Chang 
_ Tze _ Chung geçecektir. Şimdi Tien-
çinde örfi idare ilan edilmiş. ve im~
ynzlı mmtakada asayişi temın vazı

fesrni Ingiliz gönüllüleri deruhte et-
miştir. 

Tiençin yanıyor 
Tiençinde bu sabah saat 6 da şark

tan ve cenuptan geldiği tahmin olu
nan şiddetli tüfek sesleri işitilmiştir. 
Çinlilerin tayyarelere karşı kullan-
makta oldukları toplar, bu mıntaka 
üzerinde uçmakta devam eden Japon 
tayyarelerine ateş açmışlardır. 

Japon erkanı harbiyesi, şark istas
yonu ile imtiyazlı Japon mıntakasına 
karşı yapılan taarruzun "Cepheden 
kaçan Çin kıtaatı tarafından,, ya 
pılmış olduğunu tasrih etmektedir
ler. Şehirde Çinlilere ait başlıca me
bani, bilhassa Universite, merkezi is 
tasyon ve milis kuvvetlerinin umumi 
karargahı Japon tayyarelerinin bom
bardımanı tcsririyle yanmaktadır. 

Pekinde 
Pekin, 29 (A.A.) - 29 uncu ordu

nun Japon taarruzlarına mukaveme
tinin Sung - Cheh - Yuan'm gitmesi 
üzerine yan geceden sonra yavaş 

yavaş zayıflamış olduğu bildiriliyor. 
Pekin, 29 (A . .A.) - Çin kıtaatı 

geceleyin müdafaaya ait tesisatı tah 
rip ettkiten sonra sükut içinde şehri 
tahliye etmişlerdir. 

Polis devriyeleri ortada görünen 
yegane müsellah kuvvetleri teşkil et
mektedir. 

l:ialk serbestçe dolaşmaktadır. 
Şehrin kapıları açıktır. 

Çin ordusu 
Pekindn çekildi 

Şanghay, 29 (.A.A.) - Nankinde 
iyi malumat almakta olan membadan 
bildirildiğine göre, 29 uncu Çin ?r~u 
su saat 8 de Pekini tahliye etmıştir. ' . . 
Japon kıtaatı biraz sonra Pekıne gır-
miştir. Telgraf ve telefon muhabera 
tının inkıtai dola)',sile şehrin etraf 
ile alakası kesilmiştir. 

Pekin, 29 (A.A) .- Pekinin cenup 
ve şimalinde top ve mitralyöz sesl~
ri işitilmektedir. Jnpon tayyarelerı, 

cenup seddi yakınında bombalar at
maktadırlar. Japonların şehre girmek 
için çalışmakta oldukları anlaşılıyor, 
Çinliler geceleyin başlıca soknklarda 
siperler kazmışlardır. 

Denizden taarruz 
Tiençin, 29 (A.A.) - lki Japon 

muhribinin Tokyo'yu bombardıman 

etmiş ve Japon müfrezesinin karaya 
çıkarak Çin kıtaatıru püsklirt.miye kı 
yam eylemiş olduğu bildirilmekte -

Vatanına ihanet eden Çin 
Generali Sune • Se • Yuan 

-Şiddetli beyanatta bulunan 
Mareşal Ç ang - Kay - Şek 

müdahalesine Japonya tarafından 

karşı konulacağım beyan etmiştir. 
Bundan sonra kürstiye gelen Baş

vekil Prens Konoye artık Çin - J a
pon münasebatmm tam bir tasfiyeye 
ihtiyaç gösterdiğini söylemiş ve Çin
liletiı:ı bu işe bir ecnebi devleti karış
tırmalarından, şark milleUerinin zafı 
çıkacağını anlatmıştır. 

Amerikadaki Japonya sefiri, Çin 
ordularının tehditten vaz geçmeleri 
şartile Pekin demiryolundan 32 kilo
metreden fazla cenuba gidilmiyeceği 
ne dair Amerika hükumetine teminat 
vermiş. B. Hull ile B. Norman Davis 
de bugUn Reisicümhur Roosevelt'le 
Japonya • Çin meselesi hakkında ko
nuşmuşlardır. 

lngilterede 
Londrada ise Çin sefirile Çin tica. 

ret nazırının hazır bulunduğu bir iç
timada 1ngiliz erkanile, Çine silah al
mak meselesi görüşülmüş. bilhassa 
Japonyanın Çin limanlarını abluka et 
mesi takdirinde Çine silah sokma me 
seleleri mevzuu bahsolmuştur. Fakat 
hiçbir karar verilmemiştir. 

B. Eden bugün Avam Kamarasın
da beyanatta bulunarak, şimali Çin 
hadiseleri dolayısile Milletler Cemiye 
ti yolile bir şey yapılamıyacağmı çün 
kü, ne Japonyanın ne d~e Amerikanın 
Milletler Cemiyetinde aza olmadıkla 
rını söylemiştir. 

Çin liderinin yeni sözleri 

Mareşal Çang-!Kay-Şck bugUn Nan 
~inde beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

Beş çocuk 
Kapsülden 
Yaralandı 

Kasımpaşada Çender sokağında o
turan 7 yaşlarında Muhtar adında bir 
çocuk, boş bir arsada oynarken bir 
kapsül bulmuş, bunu taşla ezmek is
temiştir. Birdenbire patlıyan kapsül, 
kendisile beraber orada bulunan İb
rahim, İsmail, Kemal ve Bedri adla
rındaki çocukların da ağır yaralan
masına sebep olmuştur. Yaralı çocuk 
lar hastaneye yatınlmışlardır. 

Yeni 
Adli 

Kanunda 
Polisler 

Emniyet umum müdür muavini İz
zettinle İstanbul Emniyet Direktörü 
Salih Kılıç, dün de öğleden evvel 
müddeiumumi Hikmet Onatı ziyaret 
etmişler ve bir saat kadar görüşmüş 
Jerdir. Öğrendiğimize göre, bu konuş 
inalarda bir Ağustostan itibaren mer 
iyet mevkiine geçecek olan yeni po
lis teşkilll.tı kanununun adli vazifele
ri mevzuu bahsolmuş ve bazı merkez 
memurları da çağınlarak fikirleri so 
rulmuştur. Yeni polis teşkilat kanu
nu adli polisleri 'tamamen ayırdığı i
çin bunlara verilecek cephe dünkU gö 
rüşmelerde tespit edilmiştir. 

Otomobilli Seyyahlara 

Gösterilecek Kolayllk 
Pariste toplanan beynelmilel tu

rizm kongresinde otomobilli seyyah
lara ait otomobil ve eşyaların kendi 
Tilring klüplerinin mesuliyeti altında 
olmak üzere hudutlardan tek vesika 
ile geçirilmesi esası kabul edilmiştir. 
Turistler, huduttan girerken göster
dikleri eşyayı çıkarken ibraz edemez 
!erse o eşyanın gümrük resmini ver
miye mecbur tutulacaklardır. Mu
rahhas heyetimiz, kongreye bu kara
rın pasaport işlerine şümulü olma
masını kabul ettirmiştir. Pasaport 
işlerinde her hük\imet, kendi mevzu
atına göre hareket edecektir. 

KORUMA KURUMU 
TOPLANTISI 

Beyoğlu 44 Uncü Okul Korunı• 
Kurumundan: 24-7-937 Cumart:. 
si günü yapılan toplantıya gelen d 
yeler kongreyi açmıya kif ayc~ e; 
cek miktarda olmadığından nıza 
name mucibince 31-7-937 Curn~ 
tesi gu'"nü saat 16 da tekrar topl~ 

le W yapılacaktır. Ruznamedeki ace. 
lcrin müzakeresinde bulunmak uzeı:: 
okulumuzda yapılacak bu toplantı) 
şeref vermenizi rica ederim. -ıstanbul Haricı Askeri 

Kıtaatı ilanları 
1 .................. . 

Bir tanesine biçilen ederi 80 kurllş 
k ıı· olan (86000) ve 9000 tane çıpla. 

11 
leminyum matra ayn ayrı kapa 
zarfla alınacaktır. . . 

4
o 

86000 tanesinin §artnamesinl 3 
kuruşa ve diğerinin parasız almak v~ 
örneklerini görmek isteyenlerin be 
gün komisyona gelmeleri. 86000 tıı.: 
nenin ilk teminatı 4690 ve 9000 tane 
nin ilk teminatı 540 liradır. 9000 ~: 
nenin ihalesi 13-Ağustos--1937 
ma günü saat 11 de ve 86000 ~S.:~ 
nin ihalesi ayni güniln saat 15 şın ;

0 dir. Münakasalara gireceklerin 24_ • 
sa},lı kanunun 2 ve ~ cü mad~el~ 
de yazılı vesikalan ılk temmatltl 
ile teklif mektuplarım ihale saa ; 
rinden en az bir saat evvel M. :M .. 'ı 
satınalma komisyonuna vermelefl• 

(67) (369~ 

ZAYl: Istanbul gümrüğUJl:n 
44347 numara 20--4-37 tarihli e
yannamesine ait 481515 nuın~ 
906,39 liralık makbuzu zayi ed~l~; 
tir. Yenisini alacağımızdan eskıS:siJXl 
hükmü olmadığını ilan ederiz. Nı 
Mizrahi ve Benardette. 

---------------------:-~ lstanbul Üçüncü lcra menıurlll• 
e'I· 

ğundan: Mahcuz olu~ paraya ~ııSl 
rilmesine karar venlen ev eş} ..• 
3-8-1937 arihine müsadif Sal~. ~e 
nü saat 10 dan itibaren Hasko) .;• 
Kömürcü sokagın· da 15 numara.Iı e, 

e">' de açık arttırma suretile paraya ç Ut 
rileceğinden talip ol.anların me~ı.ı· 
gün ve saatte mahallınde hazır b jlill 
nacak memuruna. müracaatları 

olunur. / 
ölüleri Belediye Gömecek -;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimUiiiiiiiimiim_..., 

Ölülerin belediye tarafından gö- ~ 
mUlmesine eylülden itibaren başlana 
caktır. lcap eden hazırlıklar bitiril
miştir. Gasilhane inşaatı tamamlan-
mış, teçhiz ve tekfin malze.mesi 8:11~ 
mıştır. Belediye. 940 senesınden ı.tı: 
baren hıristiyan ölülerinin de defnını 
üzerine alacağı için o zaman kilisele 
rin gömme işlerile uğraşmasına_ izi? 
verilmiyeccktir .Ölü gömme tarifes1, 
Dahiliye Vekaletince tasdi~ e_dilmiş
tir. Çok fakir müslim ve hınstıyan a-
ilelerden defin ücreti ahnmıyaca ktır · 

• 

Göçmen ve Çiftçiye 

Verilecek To~raklar 
Bazı vil8yetlerde iskan edilen göç

rr.enlerin bemen tamamile toprn~lan 
dınlmadığı görUlmilş, diğer bir kısım 
yerlerde de göçmenlere ~h~isi icap 
eden yerlerin topraksız çıftçilere ve
rildiği anlaşılmıştır. 

Bundan sonra iskan mıntakasr da
hilinde bulunan vilayetlerdeki milli 
topraklar yalnız mlihacirlcre ve 
şarktan ~aklolunanlara tahsis edile
cektir. 

Köylerde küçük parçalar ?alin~e 
bulunan ve miktarları itibarıle bır 
muhacir ailesinin iskanına yetmiye
cek dağınık toprakların yalnız .~r~
atlc uğraşan yerli, topraksız koylu
lere dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

Dün Cezalandırdanlar 

Havalandırdmış 

Yeni Pudra 
1 

Güzellik mütehassısı 
. ı· b. k. geri" Parıs ı ır ımya 

şayanı hayret keşfİ· 
if bit 

O kadar ince ve o kadar haf tşteı 
pudradrr ki, adeta havada uçar. 

ci· 
.. d" k" . (ftıS • Bunun ıçın :r ı yem ·ıd• 

cı 
nation) T okalon pudrası, bil' 
h ·· ·· ayet ince emen gorunmez g rıJ' 

güzellik tabakasile kaph~a sıJ' Lirabk Bir 

Fiş Ortada y Ok dir Takou ile Tiençin arasındaki mü. 

"Bugünden itibaren, mahalli bir 
hal sureti gibi şeyler artık mevzuu 
bahsolamaz. Mesele, milli bir mahiyet 
almıştır. 19 temmuz tarihli beyana
tımdaki dört asgari şart Japon hüku
meti tarafından kabul edilmedikçe, 
herhangi bir Çin - Japon müzakeresi 
mUmkUn değildir. Oradaki prensiple
rin ademi kabulü, Çinin, kendi milli 
varlığ~ ve istiklali için mücadele ede 
ceği demektir.,, 

Polis, belediye emirlerine aykırı ha 
reket edenleri takibe devam etmekte 
dir. Son 24 saat içinde tramvaya at
lıyan 57, vapurdan atlıyan 43, muhte 
lif belediye yasaklarına riayetkar ol
mıyan 50 kışi cezalandırılmıştır. Ay
nca 19 kaçak koyun, 15 kilo eksik 
francala müsadere edilmiş, 120 serse 

bır . yeknasak ve muntazam btf 
·· "deta 13 

rette yapışır ve yuze a . 1e-
Diln polis meşhut suçlar mUddelu 

mumiliğine 24 yaşında Yako oğlu 1-
sak Koh en adlı bir çocuk verdi. Ne
sim Nayman adlı bir de davacı vardı. 
Iddiaya göre, Isak Kohen evvellsf 
gün elinde bir mektup olduğu halde 
Nesim Nayınanın çalıştığı mağazaya 
gitmi§ ve zarfı uzatmıştır. Zarfın üs
tilnde Şevket Cemil yazılı imiş. Ne
sim Nayman okuduktan sonra: 

- Bizim patronun adı Şevkettir. 
Cemil yok, demi§ ve zarfı iade et
miştir. 

Çocuk ayrıldıktan sonra, masanın 
üstünde bulunan elli liralık fişlerden 
birisinin eksildiğini görünce hemen 
polise koşmuştur. Müddeiumumilik 
tahkikat yapmakta.dır. 

nakalat kesilmiştir. 
Sulh müzakeresi ha,Iadı mı? 
Pekin, 29 (A.A.) - "Reuter Ajan

sı muhabirinden:,, 
Burada Çinlilerle Japonlar arasın

da bir sulh konferansı yapılmakta ol 
duğv haber alınmıştır. 

Şehir hemen normal vaziyetini al
mıştır. 

Mareşal, sözlerini şöyle bitirmiştir: 
'rı3en eminim ki, Çin, kendi hukuku 

na Japonya tarafından hürmet olun
masını ve şerefli bir surette adalet 
ve sulha kavuşabilmeyi, ancak harp 
meydanında nihai zaferden sonra te-

J apon Meclisinde 1 min edebilir.,, 
Münakaşalar -----

Londra, 29 (TAN> - Japonyadan Beş Paket Eroin 
gelen haberler, Tokyoda mebuslar 
meclisinde, şimali Çin hadiseleri do
layısile hararetli münakaşalar cere
yan' etmekte olduğunu gösteriyor. 

Hariciye Nazın B. Hirota, Çin • 
Japon işlerine üçüncü bir devletin 

Diln üzerlcrinde arama yapılan 
Kemalle Kayanın ceplerinde beş 

paket eroin bubnmuştur. Bunlan 
nereden aldıkları tahkik edilmekte
dir. 

ri kedi yakalanmıştır. 

Galatasarayın Daveti 
Galatasaray Spor Klübünden: 
1 - ı Ağustos 1937 Pazar gUnü 

Taksim Stadyomunda yapıl~c~k 33 
üncü vıldönümü spor merasımıne ts
tantnıİdıı. bulunan ııayın mebuslarımı 
zm şeref vermelerini dileriz. 

2 - 33 üncü )'lldönilmümüz mera
simi saat 14-de resmigeçitle ba.şlıva
cağından klübümüz yüksek m~raka
be heyeti aza.~mın o gUn azamı saat 
13-de klUp lokalinda bulunmala:ı ve 
fazla faa~'-1.t için her akşam mUraca
at edebilecekleri bildirilir. 

bir güzellik manzarası v_erı~· gcW 
siri itibarile yüze ''MakıyaJ 

111
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mü9,, b=r şekil veren ağır v~,, 
dası geçmi9 pudralardan . e,ti• 

Y . (fascıtı 
mile başkadır. em bilh''' 
on) T okalon pudrasında h35,ş• 
sa cildde 8 saat yapışmak rdtf• 
sını veren krem köpiiğü v~Elıot1 
Yeni (Fascination) To kdif' 
pudrasını kullandığınız ~~e yii• 
de en sıcak bir salonda bı giW 
zünüz hiçbir retuşa ihtiynÇ sıJ' 
termiyecı1ktir. Uzun bir ~"~ı o"'' 

b·ı tenırı• varesinden sonra ı e 
ima terii taze kalacaktır. 
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1 - Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi binası ve • 
nıüştern · ı A k • 1 atı apah zarf usulile eksiltmeye konulmu,tur. _ 

Müsabaka lmtahanı 

Türkiye Cumhuriyet 

• 

Zıraat Bankasın c" an 
~e~ l!ankanuza mUsabaka ile ve müsabakada gösterileccK muvaffa. 
~İlfett;recesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere tüzumu kadar 

2 _ B namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 
tıl.rl!t \1e ~ tnUsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ti. 
hbatıcı ktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden ve··a bunların 
~ a - ~~eınleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 
k an,abaka 25, 26 ve 27 Ağustos 937 de Ankara ve lstn.nbul Ziraat 
arah g .d~ ~azı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilecek An 
i _ ~ etırtilıp, Eylft} zarfında .~öüU bir imtihana tabi tutulacaktır, 

~le rnu;ni kanunuınuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şar
~ecektir etıaş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık ve. 

~lifett;ft 
lıa ~ ~ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra MUfettişlik lmtihanı-
~klerdi~kler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirile. 
~tle .. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak .olan şef 
tııu\ıaffa~ ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtıhanında 
ta S _ 1 olurlarsa şefliğe terfi ettırileceklerdir. 
l\buı v intihan Programı ile sair ı,artları gösteren matbualar Ankara ls

b 6 " t lıınir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
llıi~et :

1
tekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara TUrki~e Cüm. 

{ l'l!Ule raat Bankası Teftiş Heyetı Reısliğine vermek veya gondermek 
O ı\ıhıııtlllUracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 

08 937 tarihinde ele değ&Jş olması şarttır. "2166., "4345,, 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere ücertle öğretmen 
(\ta 
ı, nıyor 

lıt 
~lıarıbulda Askeıi Liselere: Fizik, Riyaziye 
!{~ Askert Lisı!slne: Edebiyat, Riy~ziye, Al~anca . . 
~~.~kale askeri san'at lisesine: Edebıyat, Cografya, Rıyazıye 
~ ~can Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 
l{ ~ılQ. 
/\ll~ı:ıya gedikli hazırlama orta okul una: Tarih gu.ru b~ 

2 ôğr ara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Rıyazıye, Almanca 

' İate~tr_nenı alınacaktır. . . . 
şart lılerin Lise ve orta mektep öğretmen ehlı~ctin~ haız olm~lan 
v br. Ehliyet· Univcrsite mezunu olmak, Unıversıtede imtıhan 

a ı:::ek e~li~et •almak, Kilittir .Bakanlığı kararile öğretmenliği 
' !at k Cdılmış olmaktan ibarettır. 

i~ı llnbuı, Bursa San1at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 
i lQ~ ~08, 126, o;ta ve gedik!: orta mekteplere a1d dersleri için 98, 
'late~~aya kadar ücret verilecektir. _ 

laya U olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmt~ evraiu ~ag
ti§ıı-~ak, Ankarada Mitli Müdafaa Vek8.leti Askeri Liseler Müfet

f1e göndermelidirler. 

2 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
- 'YUksck tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

a ehliyetname tasdikli benzeri. 

4 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
~ 5 - Askerlik durumu hakkında vesika 

' 4 \tad- liUsnU hal varakası. 
&un dede yazılı evrakla müfettişliğe milracaat edip durumu uy

l Olanlardan bilahara şu vesikalar istenecektir. 
- Taın teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlık 

raporu. 
tı 2 

- Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği Mü-
' lııtcklu fcttişlikten verilecektir. 

? kadar erden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe 
' bi ~ tnU~acaat etmelidirler. 

Y<!tine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

t 1 

..._ 

FEVKALADE TENZİLAT 
1CoğöŞKüN: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden; 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına ait 1 Mart 1935 tarihli 
Türk, Yunan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi 
diğer bir tarife ikame edilecektir. 
Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmiştir. Dah~ fazla . malftmat 

almak için sayın halkın !stanbul'da Sirkeci'de 9. İşletme MUdilrlUğil Ticaret ve tarife şubesıne müracaatları M w 1 

agazası 

Coştu 
Ticaret Odasının müsaadesile ve 

BİR Ay müddetle 

Büyük 
Tenzilatla 

Geç gelmiş ve gelecek seneye bı
rakmasını istemediğimiz büyük 
mikdarda yazlık keten, pamuk
lu, ipekli keten, son moda ku-
maşlar satılacaktır. Bu emsalsiz 
tenzilatı maruf 

Cosl<unı 
manifatura mağazası temin eder. 

1 ı FİYATLAR MAKTUDUR 
~-- 1 

rica olunur. 

Eşyanın cinsi 

-~~~~~~. \-~~ 

Mamul C§ya 

Taze ve kuru meyva ve yaş 
s,.r.,..e, portakal, limon ve 

A.F. 
Krş. 

saire A.F. 
Krş. 

Kavun ve karpuz A.F. 
Krş. 

Qirilı ve taze balık A.F. 
Krş. 

Yumurta A.F. 
Krş. 

Tütün A.F. 
Krş. --------A.F. remzi altın frank 

Krş. remzi kuruştur. 

Galatasaray Lisesi Mezunlarından 
Ahnacak Memurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere Galatasaray 
Lisesi Ticaret kısmı mezunlarından lüzumu kadar memur alınmak üzere 
11 ve 12 Ağustos 937 tarihinde sabah saat dokuzdan itibaren lstanbul 
Şubemizde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

lıritihanda kazananlar Bankamızın muhtelif servislerinde bir sene müd 
detle staj gördükten ve mesleki bir imtihan geçirdikten sonra daimi ay
iıklı memur sınıfına alinırlar. 

Staj müddetine aid Ucret, imtihandaki muvaffakıyet derccesile mü
tenasip olmak üzere doksan liradır. Daimi kadroya nakilde ayrıca % 20 
ye kadar zam verilir. . 

Isteklilerin T. C. Ziraat Banl<ası lstanbul Şubesine hemen müracaat 
etmeleri ve bu husustaki izahnameyi görmeleri. (4587) 

Devlet Damfryolları ve limanları işletme U. f da resi llinlar1 

Ankara istasyonu'ndaki demir markiz, peron 
ve bağaj tüneli inşaatı eksiltmesi 

Ankara istasyonundaki demir markiz, peron ve bağaj tüneli inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1. - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 317.740.73 liradır. 
2. - istekliler bu i§e ait fenni şartname, proje ve sair eksiltme evra

kını Devlet Demiryollannın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Izmir işlet
me MUdUrlUkleri veznelerinden 15.88 lira bedel mukabilinde alabilmer. 

3. - Eksiltme 15-9-1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de An-
karada Devlet Demiryollan Işletme Umum Mildürlüğü, binasında topla
nacak olan merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gUn saat 14 de kadar komisyon Reisliğine tevdi etmiş ol
malan l!zımdır. 

a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 16460 lira-
lık muvakkat teminat; 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) - Nafia Vekflletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabi

linde komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının iade! taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komis
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6. - Bu işler hakkında fazla tafsilat almak isteyenlerin Devlet De
miryolları yol dairesine müracaatları. (2375) (4733) 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

48,33 
2029,86 

63,32 
2659,44 

84,08 
3531,36 

36,87 
1548,54 

53,80 
2259,60 

69,42 
2915,64 

61,36 69,50 
2577,12 _:... 2919,-

34,74 
1459,08 

27,04 
1135168 

35,75 
1501,50 

32,02 
1344,84 

32,02 
1344,84 

41,95 
1761,90 

32,50 
13651-

45,03 
1891,i" 
38,20 

1604,40 
38,20 

1604,40 

Tenzilat nisbeti 

. % 18 

Sh 23 

% 34 

;% 49 

.5 

.~ 

.% l'l . 

Memurluk Müsabakası imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasmdan : 

Bankamızın merkez, şube ve ajanları için LUZUMU KADAR MEMUR 
ALINMAK UZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve ya§I 
18 den aşağı 30 dan yukan olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler). 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunlan 
için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep me
zunlarına 30, orta ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi 
mezunlarına 80, yüksek mektep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihan
daki muvaffakıyet derecesiyle mütenasip surette ücret verilecektir. 

Iyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 
olmamak Uzerc yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
yirmi liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla 
TEKAUDE TABI DAIMI KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba
lıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzu
rum, Erzincan, Eskişehir, G. Aymtap, Istanbul, lzmir, Kastamonu, Kars, 
Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, 
Uşak, Odemiş, Sıvae, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubelerimizde orta 
mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 20 ağustos ve lise ve yüksek 
mektep mezunları için 23 ve 24 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıya
caktır.) 

Müsabakaya gireceklerden ncr gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnarnelerde görülebilir. 

isteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şube
si Müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel ~leri Müdürlüğüne 
18-8--1937 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
16. 8, 937 pazartesi gUnü saat 15 te lstanbulda Nafıa mUdlirlüğUnde 

(14573) lira keşif bedelli İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde yapılacak 
mimari kısmı büyUk resim atölyesi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri. proje ve keşif huUlsasile buna müteferri diğer evrak (73) kuruş mu
kabilınde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1093) liradır . 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az (15,000) lire~: bu işe benzer 

iş yaptığına dair Nafıa Vckflletlnden almış olduğu müteahhitlik ve tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 16, 8, 937 pazartesi gUnU da
at 14 e kadar Nafıa müdürlüıfüne vermeleri. (4277) 
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bu sene Galatasaray Yerli Mal

lar Sergisinde yalnız mamulle-

, . 

KANZUK 
Saç Boya!arı 

JUVANTlN 

Ter \'e yıkanmakla kat'iy. 

yen çıkmaz, tabii renk veren ta. 

nmmış yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

L'llıl'GIUZ KANZlJK ECZANESi 

BEVOGLU - ISTANBUI# 

o 
J 

" 
rini teşhir etmektedir. 

Harikulade evsafda 

Gözünü Sevdiğim Zeytinyag.~ 
~-------·• bununla pilav mı? Tath. mı? Mayonez"'' 

Sergi mallan 

müddetce 

olan bu 

devam ettiği 

TE"ZiLATL!\ 

, ................. . 
YALrtlZ 

IAKER ma§azalarınd• 
Her cins ve her renkte banyo 

kostümlerinin en zengin çeşidle · 

rini her yerden müsaid şerait ve 

her keseye elverişli fiatlarla 

~ula bilirsiniz. 

Pathcan dolması mı pişirsem, 
salata mı yapsam ? 

Piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilatlı yeni fiatlar:
90 Tam 1-4 Litre Şişe 40 1 Kilo Tenekesile Kutu 5 

Tam 1-2 Litre Şişe 60 3 Kilo Tenekesile Kutu 2~5 
Tam 1 Litre Şlşe 100 5 Kilo Teneicesile Kutu 3 

25 

tt~;e~ş~O d.K~~es;;;;~ 

ASABi ' KuıaQınıza küpe oısuflı 
t1ALLAR 
BUL 

•Eltzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • 

EKZAMiN 
111 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarın ı§tır. Eczanelerden isteyiniz 4 

-----=-=-=-----=-=-=-------=-=-----=-=---------~ -
lstanbul kız öğretmen okulu satına· ma komis

yonundan: 
Okulumuzda mevcut Kitap evinde 2447 liralık keşfi mucibince yaptırı

lacak Moble tesisatı işleri açık eksil tmeye konmuştur. 
Eksiltme 16-8-937 Pazartesi günü saat 11 de Istanbul Kültür Di

rektörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyo
nunda yapılacaktır. 

llk teminat 183 lira 52 kuruştur. 
Bu işe ait şartname, ke§if, proje, Okuldan görUliip öğrenilir. Eksilt

meye gireceklerin en az bin liralık bu nevi moble işi yaptığına dair res
mi vesika ve Ticaret Odasının yeni sene vesikası ve teminat makbuzu ile 
belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. (4730) 

Belsoğuk ~uğu ve Frenq ' en korur. 

Nafia vekaletinden: 

Baş ağrıları, bayılmalar. 
biıOmum S'nır nöbetleri 
KARDOL ile zail 

o'ur. 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Tahlisiye müstahdemleri için azı 240 takım ve çoğu 250 takım yazlrk 

elbise kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 6-8-937 tarihine rast
lıyan Cuma günü saat on beşte Galatada Merkez Rıhtım Hanının dör
düncü katında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda 
ihalesi yapılacak olan bu elbiselerin muvakkat teminatı 337 lira 00 I-uruş 
ve muhammen bedeli 4500 liradır. isteklilerin bildirilen vakitten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplannı Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri 
lazımdır. Bunlara ait şartnameler sözü geçen komisyonda görülebilir 4419 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. cü keşrde 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 ı=ralık ikramiyeler

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 I Ağuıtoı/937 günü aktamma kadar bi-

letini de,ğiftirmit bulunmalıdır. 

EN MÜt>H\$ 
(STiRAPTAN 
~oMRA ·· · 

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir-

Bir hamlede nezle ve gribi geçirir. Harareti süratle düş~~ 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVRO~'" 

almak suretiyle ~~buk defedilebllir • 

._ ______ Ka,'I TEşir -----~/ 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

~· ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiQirtE HA~ŞI 

Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakkı ıakıt olur... ı H b • 14 Eylfıl 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Malze- n 
me eksiltme komisyonu odasında ccman 5427 lira muhammen bedelli ~-- --------------------· 1 o r m o 1 
g~~nize30tonm/m. liktcl~af~liilel~kilol,5m/m.lik bağtclinin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktJr. 1 ı 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Vekalet Malzeme İstanbul Belediyesi ilanları ta1•"l 
Müdürlüğünaen alınabilir. • ı Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta .. kiiiii11~,.-

Muvakkat teminat 407 lira 3 kuruştur. 14-8-937 Cumartesi günü saat (15,30) da Taksim stadyomunda it- 1255 Hormobin Galata lstanbul 
lstekliforin teklif mektuplanm talimatnamesine göre Vekaletten alın- faiye töreni yapılacağından gelmek arzu edenlerin davetiyelerini almak 

mış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 Eyliil 1937 Salı günü üzere mıntaka itfaiye grup amirliklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la- (B.) (

4747
) 

zımdır. (2352) (4713) 

fstanbul Giimrüğü başmiidiirfüğünden: 
Gaziantep ve Urfa gümrüklerinden gönderilen kaçak pamuk ve ipekli 

mensucatın müfredat listeleri Sirkecideki satış gümrüğü salonunun ka
pısında asılıdır. isteklilerin bu listeleri görmeleri ve Ağustosun 9 uncu 
günü saat 14 de başlanarak ilk önce Gaziantebin ve bunu müteakip de 
Urlanın eşyası Ağustosun 27 nci Cuma günü saat 17 ye kadar satılacak
tır. Alacaklılann açık artırmaya girmek üzere satış salonuna satış gün-

lerinde saat 14 de gelmeleri ilan olunur. (4486) 

Kartal Belediyesinden: 
Belediyemiz Itfaiyesi için 200 ila 300 metro 30-35 atmosfere müteham

mil 112 milimetre genişliğinde hortum alınacaktır. Şeraiti Ingiliz ipliği, 

Ingiliz örgüsti 28 iplikli bulunmak ve Istanbul Itfaiye Müdürlüğünce 30 
ila 35 atmosfere mütehammil olduğuna dair vesika getirmek şartile mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin 5-8-937 Perşembe günü saat 14 de 
Kartal Belediye dairesinde % 7,5 pey akçelerile hazır bulunmaları ilan 
olunur. (4~5) 

lstanbul Natıa Müdürlüğünden~. ··r1u,U" 
5. 8. 937 Perşembe günü saat 13 de Istanbulda Nafia Mud~ t~ 

"1887" lira keşif bedelli Güzel Sanatlar Akademisinde yapılaca 
1 

işleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. • ~f 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve f~n~i.llde 

meleri, proje keşif hulasasile buna mütcferri diğer evrak daıre 
rülecektir. 

Muvakkat teminat (142) liradır. • d ır f!. 
isteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptıgı~a autell)l.ll 

recekleri vesika üzerine Nafia Müdüriüğünden almış oldugu ı:n 
_lik ve Ticaret Odası Vesikalarile gelmeleri. (4656) . ~ 

~atııbı: Ahmet Emin YALMAN. Um wni Neşrıyatı ldare Eden ~llj.rrıflc11 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı ye1 TA 


