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1 Yeni . Çocuk Ansiklopedisi 
· ı~ c·a c·· ~ı 
~ Kup~nu Kup~~u ~ 

30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 
cilt (300) kuru'1:ur. cO.Z 71h klll"Uftur. 

Üç Harp, 
Bir Sebep 

1 Şu iki Mesele Konuşuluyor: ·Japon istilası Altında 
Jlhm~t Emin YALMAN 

1 • Akdenizde Emniyet ve 
Oyıe umuyoruz lci Ja
Ponya, Uzalc Şarlcfa bir 
ltarp lcoparmanrn me· 
•uliyefini göze almıya· 

Dostluk, 2 • Garp Lokarnosu 
Calctır. 

LI~~ 
il •~iıtan harbinden, la-

iki Devletin Dostluğu Berlin • Roma 
Mihverini Bozmıyacak, Fransayı 

da Açıkta Bırakmıyacakmış \Jı.lc P&nya harbinden sonra 

it.....-: Şarkta da ciddi bir harple Kont c·ıano B anatta Bulundu ~lf bulunuyoruz. Bu IOD ey 
~ ~931 Mançuri hareketleri Londra, 4 <!~>. - İngiltere ile 
b.. · hir harp f&kaıı teklinde Italya B~şve~~lennın mektup~~şma
,:ı.dı. F aka.t bir an evvel önü- lan üz:nne ı~ı . w~e~e~et mu~ase: 
. teçıuek . bul . betlerinın geçırdıgı ınkişaf, sıyası 

"111 e.rı çareaı unınazaa ta- mahfilleri derinden derine alakadar 
ierı bi . UZ~n ve kanlı ~~lerİn· etmektedir. Anla§Ilan iki taraf bil -
~ . rı halıne gelmek ııüdadını hassa iki nokta üzerinde konuşuyor: 

ldır. Bunların biri Akdenizde emniyet 
1ı .. ~hetistan, lspanya ve Uzak Şark ve dostluk, ikincisi Garp Lokarno-
kPletiııde dUn m ü muhtelif su. A • • 

:"'"tar e&hn . yan ? . ltalyanm en salahıyettar muham
ttç "hn e diye seçilmi§tir. Fakat ri sayılan Sinyor Gayda bugün Gior-
'ateıı e 8.l'astnda bu kadar uzun me- nale d'ltalia. gazetesine yazdığı bir 
~= bUiunmasma rağmen bu makalede, Ita~y~ _üe ~n~lter:n~ be
!'ltrdifil'den UçU de ayni sebeplerin raber hareketı ıçın hıçbır manı kal
l netıoeıerdir. madığıru; bilakis her §eyin hazır ol-

duğunu söyledikten sonra bu yeni 
cihan Harbi gibi korkunç bir vaziyeti psikolojik sebeplerin hazır

~eııtı lfetten sonra insanların harp lamış olduğunu kaydetmekte ve yeni 
kurtu~ hastalıktan ebedi surette siyasetin Fransayı tecrit etmek ya
'lı.;., de~arı ll&mıdı. Bu kadar acı but ona karşı dügmanca bir vaziyet 
S .:1_ böyle bir tecrübe p~yı ol- alım:k~ uzak bwunduğunu anlat-

~. Dô,;una neifer ofiiiası <temeli- ~inyor Gayda diyor ki: 

TARiHi 
BiR VESiKA 
BULUNDU 
Topkapı Sarayı Müzesi Direktörü, 

Tahsin Oz, eski vesikaları tetkik 
ederken iki metre uzunluğunda ta
rih ve dil bakımından ~k mUhim ye
ni bir vesika bulmuştur. Bu vesika 
Uygur harfJerlle yazılmış ve her sa
tırın altına da Arap harflerile karşı
lıkları konmU§tur. Bu Timurlu hü
kümdarlardan Ebusa.it Gürgan ta
rafından Osmanlı sa.rayına yazılmış

tır. 

--;; ........................ ! 
Altıncı i 

Mellıııedln 

Bir yandan sulh teşebbüsleri olurken 
bir yandan harp planları yapılıyor 

Cephedeki Çin orclunınclan bir müfreze 

Londra, 4: (TAN) _ Şicnali Çinde 1 metinde Poting-Low'a ~oğru ilerl~ml 
bugün de nisbeten sükfuıet içinde geç ye devam ediyor ve. sag!am mevziler 
miştir. Japon gazetelerinin verdiği hazırlıyor. Merkezı Çın ordusuna 
haberlere göre (Tiençin) deki ecne- memup 84 üncU fırka Çang-Kiakov'& 
bi garnizonlar reisleri topla.nmqlar doğru ilerle~ektedir. f""yni ~ırkanm 

Tien"in mıntakasında Çin ile Ja.- bir mUfrezesı Nankov a muvasalat w ~ 'ti 
ponya kıtalan arasında muhasematm etmiş r. 
hitam bulduğunu tanıyan bir karar Çin taarruzu 
sureti imzalamışlardır. Japon kıtala- Tokyoya göre, Çin kıtalarmm firn 
n Fransız mıntakasındaki beynelmi- diki vaziyetlerlnden, üç hat boyunca 
lel köprüden geçebileceklerdir. Tok- ilerliyerek Pekin ve Tiençindeki Jaıe 
yodan ne§rolunan bir tebliğe göre, pon mevzilerine taarruz etmek iate
askeri vaziyette hiçbir tebeddUI yok- dikleri anlaşılmaktadır. 

~ "Bir bakımdan, Ispanya meselesi 
~ ~arblnin fedakitlıklarma Akdeniz meselesine bağlı bulunmak- 1116iltere • ltalya konuf"'Glannı 
~Yet dünya, yilzünde asa.yi§ ve tadır. Zira, Itaıya, ispanyada ken- izah eden ltalya Hariciye Nazırı 
.. ,et 8afh kuruıaınamasmm üç mesu- disl için hiçbir §eY istemiyor. Italya 
~ . ası vardır. (Arkası 10 ncuda) Kont Ciano 

Son Günleri 
~tına Mehmetle Dayat Y \ll

dafbğllla alt hatıralarını neşre 
ba.Şladıpmz Bayan Ne\'Zat Vah
dettin, bul tahsi 1ebepler dola
yıslle hatıralannı neşre devam e
demlyeceğlnl bize blldlnnlştir. 

tur. Tung-Çav'da Çin jandarmalan- 29 uncu ordunun 37 inci fırkaslyle 
nm isyanı esnasında ekserisi kadın Tiençindekl 38 inci (ırka ve kalafat
- __.ı. ..ı-..a. "--80& Jaft6Dfııı ta.~ ıntkftmet lat81an met"kes 
vahşice öldUrUldUgu tespit edilımif- ordusunun 20 lhei fırkasına pjfdartık 
tir. Merkezt Çin ordusu Şim&ı istJka (Arkası 10 ncuda)J 

Aka Gündüz ''Fıral-Ötesi,,nde 

Arl<adasımız Büıül< 
\ lllUClai 1916 senesinde Almanya========================= 
'atı•'Uı tiefikıerinin teklifi ve Wil-
ll ~vaesutu mucibince, berabe
~~ k fekllııde bir sulh müzake-

,.!'eddiyJe kargılanmasıdır. 
~~öre lBi 1~18 de sulh adı altında 
~ ... ~ Yeni harp ve ihtiras tohum
~ deekilınesi ve Milletler Cemiye-
' '1ıe ~ÖYie tohumlarla dolu bir 
lılıı bit ~de Versailles muahedesi-
' te~ı:nm tatbiki teklinde vü-
'tl~ mesidir. S bcusu de Milletler Cemiyeti 
~~ • Uld~ktan sonra her memle
tı )~ lll etldi b8.§mm çaresine bakma
~b.... lleterek meııuliyetlere kargı 

~8lcUr. 

1-i lhegıstan harbindeki zecri 
)etl?lı tedbirler bir nümayiş mahi
~Oııu gı~çınentlştir. Petrolün ambar-
14.1' bite nıUessir olabilecek tedbir
~ b::Btız müzakerelerle mual
tiı.ı ".._ )teae ~~~ştır. Çünkü karşı ta
~lta du§urnıekten ve büyük ih-
~ltt nıeydan vermekten korkul-

~e~ he:r 
8 .<lilll dU ll_lenıJeketln böyle yalnız 
I' IUı~et d 3Untnesi ve müşterek me
\a~ll'ıaıs1 ~~.et eden işleri sahipsiz bı
b~kuıu' Unyayı bütün milletler için 

ı,. ~et ·~~rını hesap kabul etmez 
n ~ir ~ ıne .düşUrmüştUr. 
Jl lda, <liğ Afrıkada, bir gün A vrıı
a~iUyor.e~ bir gün Asyada harp ko
l' hetıe~ . u karışık vaziyetin bUtiln 
0rı ·•ıu bUtu · ı: ar da b n memleketler ~kı· 
~~eğe h;nun her vakit için önüne 
~ cesa ınet edecek tedbirler al
~l'ı<ii ~ ret edemiyorlar. Harbin 
lta . ğı ~!aıına sıçramam&sma ça. 

fı bi etlerden korunmak için 
h ı- ledb' (lu <l ır sayıyorlar. 

eq\>. <:fa l1 
ilı har . Zak Şarkta başlıyan te-

~lt bınin ı: ·• 
il \>e y k vnune geçilmezse u-

ı.ıl\ sarka ın hUtUn memleketler bu-

Japon Filosu Geldi 

Genç Japon Zabitleri 
Abideye Çelenk Koydu 
Amiral Koga Türk · Japon Dostluk ve Sami
miyetinden Gazetecilere ·Hararetle Bahsetti 

Japon mektep filo•unun amiral gemi.i lvvate .. 

Cekı "'nesini b" •• 
' lı.ı el'dir ırer suretle .,. 

, ı.·· • Yanınn ~-" le C)Oz önu a•. ın nerede duracap-
ı..~ 1<lrar ndekı canıı örneğin/kim-
~~ llıdan ' 

~l?U ı..:_ ' nerelerde taklit edi· _ - .t. . . . . 
·"'Jllse kestire ... - .1A.bicleJ çelenk koymıya gıden Japon zabıt vekillerı 

mez. ~ .1 .. • 1 O 
(Arkası 10 uncuda) " ı / (Yazısı ve diğer reaım eri 1 uncu sayfada) 

t"" 1 / ·~ - ,.. .... -- -

Fakat batıralann phsi sebep
ler dolaymUe lntltara devam e
dememesi, olmyaeulanmw Os
manh p,JtanatıDlll llOll gUnlcrine 
ve 8aa Remoda Vahdf!ttJnin bs
yatlba ve öltlmttne alt mühim veı 
heyecuılı tarllıf malftmattan 
mabrmn bJrakmıyacaktır. 

Yarmkl saymuzdan bqııy. 
rak bu tarDıf malftmatı, gazete 
Jlsanmdaa bir tefrika teklinde 
yine ikinci sa)"fammn batında 
buJaealmımZ. 

, 

Seıahalini Bilirdi 
Bir buçuk aydanberi Şari 

vilayetlerinde tetkik aeyahati 
yapmakta olan muharririmiz 
Aka Gündüz tehrimize dön
müttür. Dün kendisile gBriit
tük ve gazetemize netrede
ceği intıbaları üzerinde ko
nutluk. Aramızda fÖyle bir. 
muhavere geçti: 
- Nerelere gittiniz • 
- "Fırat ötesi" ne. Maraş ve An-

tepten başka hemen her yere ~ 
Um gibi. 

- Fırat - ötesi'ni nuıl buldunuz! 

O.tat Aka Gündüz 

- Köyleri, dağlan, çölleri yerli ye 
'--------İİıliıııl-~--,. rinde. Fakat kasabalan, 'ehirleri toz, 

(Arkası 10 DÇUda)j 

lzmir Felaketi 
Enkaz Arasında Haıa iskeletler 
Çıkıyor, Yaraltlardan . Birkaçı 

Daha Hastanede Öldüler 
lmıir, 4 (Tan muhabirinden) - raklı ocağı tarafmdan ihtifalle def• sn __ ____..._._ n ....,..,.,_ 

Al bayraktaki yangın faciası tahkika- nedildi. Depoda mevcut yedi bin teT arİ hten Çizgiler tına devam ediliyor. Bugün, müddeı· neke petrolden Uç bini, 5 tonluk 
umumilik yangın yerinde son tara. motorin ve 350 kiloluk 3 tane benzin 

Ressam Salib'in ''Tarihten Çizgi- mayı yaptırdı. Deponun arkasındaki tankı kurtanlmıştır. 
ler" ismi altında yeniden yaptığı ka.- büyük kapı aralığında 4 ceset da.ha : lnfilaka lehimci Hasanm dikkat;.. 
rikatUrler bir albüm halinde bugün bulundu. Bunlardan biri, acente ka- sizliğinin sebebiyet verdiği anlaşıl
çıktı. Dünün hatıralarını canlandıran tibi Nasıha aittir. Tedavi altına alı- mıştır. Tedavide bulunan şirket di
bu resimler insanı hem gUldürUyor nan yaralılardan lehimci Hasan da rektörü Ali Fuzulinin küçük sanat. 
hem hayrete dUştlrilyor. Bütün mU- dfuı sabah ölmüştür. Oldükleri tah- ler kanununa aykırı olarak Takuhi 
vezzilerden bu albümü 25 kuruşa te- min edilen şoför Mustafa. oğlu Meh- ve Aoniyi ve kUçUk mektepli çocuk
darik edebilirsiniz. Toptan satış yeri metle Basanın çobanı lbra.him oğlu lan çalıgtırdığı anlaşılmq, hakkında 
(Yed"gün) id ha idir Mehmet, meydana çıktılar. Bugün l- takibata lıaşlanmıştrr. 
...,-- _:_ __ ~ ~~ _ · ___ -...., fadeleri alındı. Şimdiye kadar bulu- OlUlerden birkaçının hüviyetleri 

•~<.Ll4..Z-..R.WL.U-<$AWLW4-<.a. nan ceset ve kemikler, partinin Bay- henüz tesbit edilmemi§tir. 
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Ankarada imar Çalışmaları 

sri Mezarlık inşaatı 
akında Bitiriliyor 

Şehir Plônına Ahnan işler. 940 Yıhna. 

Kadar Tamamlanmış Olacak 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden) - Anknranın şehir pla
nına göre 940 yılma kadar bütün beledi ihtiyaçları kar

şılanmı' ve eksiklikleri tamamlanmış olacaktır. Şehrin anayolla
rı asfalt yapılmıttır. Taşhan - Cebeci yolunun asfaltına da iki 
taraftan başlanmıştır. Burası da aonbahara kadar ikmal edil
dikten sonra şehir planına göre tali vaziyette kalan yollara 
başlanacaktır. 
Ankara belediyesi, bina inşaatını ı- . 

Eıkı bir kayıt altına almıştır. Plana Armut ll!İn e 
göre, cadde veya park olacak arsa- 3' 
larda bina yaptırmak istiyenlere ruh Eroin 
satiye verilmemekte ve diğer yerler
de ev veya apartıman yaptıracak o
lanlar da binalannı muayyen nizama 
uydurmaya mecbur tutulmaktadır

Kaçırıyormuş 

lar. 

Dün, Saori adı • .da bir- ero,n ka
~akçısı, Müslim isminde bir çocuk 
bularak hapisaneye armut içinde e
roin göndermiştir. Kapıda muayene 

Asri mezarlığın edilen sepetteki eroin bulunmuş, ço-
inşaatı ilerliyor cuk yakalanmış ve armudu göı.dcl'E'n 

Ş ehrimizin hakikaten hissedilen adamın nerede olduğu sorulmu~tur. 
b. "ht" • 1 kt I O esnada Gül hane parkında beklıyen 
ır ı ıyacı asrı mezar ı ı. . . . 

B l k l k k 11 l . Sabrı, uzaktan çocukla bır Jandarma 
ugun mezarı o ara u anı an 

1 
••• . •• .• k b 

h h d 1 şt h d lı nın ge dıgmı gorunce, açmaya aş-sa a em o mu ur, em e şe -
rin görünüşünn çirkinleştirmektedir. lamış, fakat Sa~a~bumu kıyılarınd~ 
Sonra o civardaki mahallelere çok yakayı ele vermıştir. Suçlu, her şeyı 

k 1 't"b .1 b" k hh" açıkça söylemiştir. Tahkikat yapıl-ya m o ması ı ı arı e ırço sı ı kt d ma a ır. 
mahzurları da vardır. 

Bı•nları düşünen belediye Hatipça
yının arka sırtlarına rastlıyan arazi 
tizerinde asri bir mezarlık yaptırma
ya karar vermiş ve geçen sene in
saata başlamıştır. Mezarlık şehre as
falt bir yolla bağlanacaktır. 

Mezarlığın etrafını çevreliyen ana 
duvar bitirilmiştir. Bu duvar 750 
metre uzunluğundadır. Eski mezar -
lıkta artık boş yer kalmamış olduğu 
için, belediye bu seneden itibaren bu 
yeni mezarlıktan istifadeye karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Devlet adamları ve 
fehitler kısmı 

ezarlıkta devlet adamları ve 
şehitler için ayrı yerler tah

sis edilmiş :ve bunlardan birinci kı
sım bitirilmiştir. Şehitler için ayrılan 
köşe de bu aylarda tamamlanacaktır. 
Bu kısonda aynca büyük bir abide 
yapıiacak ve buna "Şehitler abidesi,, 
ismi verilecektir. Abide bir Türk sa
natkarına yaptırılacak ve uzaklardan 
görülebilecek cesamette olacaktır. 

Mezarlıkta namazgahlardan üçU 
tamamlanmış, cenaze yıkama ve bek
çi odaları bitirilmiştir. Ayrıca su de
posu temiz su tesisatı ve kirli su ve 

kanalizasyon işleri de ikmal edilmiş

tir. 

Yeşil mezarlık 

muntazam yollar 

Belediye Açıkta 
E mek Satllmasının da 

Önüne Geçiyor 
Ekmek ve francalalar fınndnn çı]{. 

tıktan sonra iki saat fırınların en 
sıhhi bir yerinde, hiç el· değmeden 
soğutulacak, ondan sonra temiz va
sıtalarla ve temiz kimseler tarafın
dan torba şeklindeki knğıtlara ltonıı.
caktır. Gerek satış yerlerinde, gerek 
evlerP götiiriiliirkPn acıkbı ekmek ve 
francala taşınması yasak edilmiştir. 
Fırın "=eya dükkan camekanlannd:ı 
da bundan sonra ekmek teşhir edil -
mi11ecE>ktir. 

Bu karar, ekmek pi~tikten sonra 
tekrar pişirilmeden veya yıkanmadan 
yenildiği için verilmiştir. 

Van Valisi İte Başladı 
Van, (TAN) - Vali Saip Okay, 

Bingöl valiliğine tayin edilmiş ve 
yeni vazifesine gitmiştir. Yeni vali 
Suhep te buraya gelmiştir. 

, 

Gelişigüzel Mezar 
Taşı Y apdamıyacal< 

Köprüde 
Sağdan 

Gidilecek 
Halkın Geçeceği 

Yerler işaretleniyor 
Belediye, fstanbulda anacaddeler

de halkın vürürken dama gittik
leri istika~ette sağ tarafı takip et
meleri ve yalnız i§3.J'etli yerlerde kar 
şıdan kaN]ıya gedlmcsi için hazırla. 
dığı projeyı tatb;ke karar veımişti:. 
Bu kararın ta.thikine ilk defa Kara
köy köprilsünde başlanacak, sonra 
yavaş yavruı diğer caddelerde de tat
bik edilecektir. 

Bunun için bugünden itiban:n Ka
raköy köprüsü üstünde karşıdan kar 
şıya geçilecek yerlere çiviler kakıl
maya başlanacak, ve köprünün iki 
tarafındaki yaya kaldırımları orta -
dan beyaz boya ile ikiye bölünecek
tir. Köprüden yayan geçenler <lnhna 
gittikleri istikamette sağı tnkip ede
rek ikiye bölüneceklerdir. Bu emir
lere riayet etrniyenlerden parn ceza
sı alınacaktır. 10 ağustosta başlıya
cak olan bu karnnn tatbikine ıımbıta 
memur edilmiştir. 

Diğer taraftan nakil vasıtaları çi
vili yerlere gelirken ağırlaşacaklar. 
ve geçen halka yol vereceklerdir. Bu 
gibi işaretli yerlerde kaza yapan şo
förler diğerlerinden daha ağır ceza
lara çarptınlacaklardır. 

Kasampaşada Dün 
iki Ev Yandı 

Kasımpaşada Tayyareci Zeki s<>
kağında Ikbalin evinden yangın çık
mış, ikbalin evile yanındaki Yruıarın 
evi yandıktan sonra yangın söndürü
lebilmiştir .Yapılan tahkikata göre, 
yangın, lkbalin evinde alt katta <>
cak yakmak için yakllan talaşlardan 
çıkmıştır. 

Kedile i Himaye için 

Uuraba hastanesi hademelerinden 
Mustafa, on kedi tutmuş, Fatih be
lediyesine götürürken yolda Hasan 
isminde birinin tecavüzüne uğramış
tır. Hasan: "Zavallı hayvanları tutmı 
ya utanmıyor musun?,, diyerek Mus
tafayı dövmüş, bu arada kediler de 
kaçmıştır. Hnsan hak.kıp.da tahkikata 
başlanmıştır. 

Yanda Sıcaklar 
Van, (TAN) - Doğu illerimizin 

yaylaları kadar serin olan Vanda bu
günlerde, müthiş sıcaklar büküm sü. 
rüyor. Hararet gölgede 38 - 39 dere
ceye çıkımıştır. Vanlı ihtiyari~ şim
diye kadar böyle sıcak görmedikleri
ni söylüyorlar. 

Festival e 
MahkômlarBütünAda- Türk Musikisi 

I · B J d l Konserleri 

lmralı Ceza Evinde 

YJ mara aş a J ar Dün iki Yerde Konser 

Bu Sene, 

Yakm 

Adadan 150 Bin Kiloya 

Soğan istihsal Edildi 

ı 

Verildi 
d'"·ot• Istanbul festivali devam e "' e 

Programa göre. dün Fatihte itfıı.ı) 
ıton· ve Beyazıtta askeri bando halka 

ser vermişlerdir. Gece saat 21 de ~ 
hir Tiyatrosu Kadıköyünde 'fosıı 

Adliye Vekaleti teftiş heyeti reisl 
Bay Sezai ile müfettiş Cemil Veka
letin Imrah adasında kurduğu yed 
zirai ceza evinde tetkikler yaptıkt!ln 
sonra dün Istanbula dönmüşlerdir. 
Bu ceza evinde umulandan çok fazla 
i.yi neticeler elde edilmiştir. 400 m~h
kfımun çalıştığı bu adadan bu sene 
150 bin kiloya yakın soğan istihsal 
edilmiştir •. Imralı soğanlarının piş

kinliği ve iyi yetiştirilmiş olması pi
yasada tercih sebebi sayıldzğı için 
çok iyi mµşteri bulmuştur. Burada 
yetişen buğday Türkiyenin en mü "l· 
bit topraklarında yetişen buğdaydan 
fazla randıman vermiştir. Bire on 
yedi nispetinde buğday alınmııjhr. 

ı 

1. 
1 piyesini oynamıştır. 

Bu gece saat 21 de Taksim bııhçe' 
1 

~· sinde Halk opereti Pipiçayı oynı) 

Halbuki en mümbit topraklarımızda 

bu nispet bire on üçü geçmemekte· 
dir. Hamkumlar, kendileri için hayli 
inşaat yapmak suretile adayı imar 
ve iskan etmişlerdir. Bu çalışmalar, 
her gün biraz daha artmakta v~ ge· 
lişmektedir. lyi hava ve gıda alan 
mahkilmlarm sıhhatleri fevkaladedir. 

Adada 400 mahkuma karşı yalnız 
Uç jandarma ile üç gardiyan muha
fazayı temin etmektedir. Mahkumlar 
geceleri dairelerinde kilitsiz olarak 
yattıkları halde hiçbir kaçma teşeb
bilsü, hatta aralarında ufacık bir ih
tilat bile çıkmamış, hafif bir hakaret 
suçu bile işlenmemiştir. Mahkumlar 
kendi aralarında bir hakem heyeti 
seçmişlerdir. Yine kendileri hazırla
dıklan bir talimatnameye göre bu 

...... --

Adada harman makineai ile 
ifliyen mahkumlar 

heyetin vereceği cezaların itiraz ka
biliyeti de yoktur ve bu cezaları bU
tün mahkumlar infaz ile mUkelleftir
ler. Maamafih şimdiye kadar cezayı 
icap ettiren hiçbir hal görülmemiş -
tir. 

Her mahk<lm için bir cari hesap 
açılmıştır. Sattıkları mahsulden ar
tan paralar hesabı carilerine kayde
dilmektedir. Bu paralar, 'llahkfüıı.lar 
müddetlerini bitirince kendilerine ser 
maye olarak verilecektir • 

Omuzda ve Müzede } eni 
Ba_:şta da Yük B_ir. R_esim 

d• . ~ergısı Açılıyor M e n e ı l ı yor Topkapı Sarayı 1!Uzesi direkförlU· 

Belediye, önümüzdeki haftadan i- ğü, Hazine k~vuşunu ta~ır et.tırmış 
tibaren şehrimizde omuzda ve başta ve burasının ust katını bır resım sa,.. 

satış veya hamallık yapılmasını ya. lonu haline koymuştur. Burada Türk 
sak etmiye karar vermiştir. Bu ka- resim tarihinin başlangıcını göster
rara göre, .yoğurtçu, dondurmacı, hel mek suretile 200 kadar resim teşhir 
vacı simitçi, dutçu, gibi küçük sey- edilecektir. Burası mUhim bir resim 
yar esnaf omuzlarında sırığa takıl- galerisi olmuştur. Salonun alt kısmı 

, mış olarak veya başlarına tabla ala- ı da Türk işlemelerine tahsis edilecek-
rak satış yapamıyacaklarclır. tir. Burası da yakında açılacaktır. 

Bundan başka basma, havlu gibi 
bazı maddeler omuz vurularak so
kaklarda satış ta yaptlamıyacaktır. 
Bu kabil işler ancak 'Jfe yalnız el a
rabaları gibi asri vesaitle veya hay
van sırtına konulacak dolap ve kap
larla yapılabilecektir. 

KUDUZ HASTANESlNDE 

Fatih hayvan hastanesinde son 
bir sene zarfında bakılan ve ameli-

yat yapılan hayvanlara ait bir ista

tistik hazırlanmıştır. Buna göre, kü
mes ve ağıl hayvanlarile kedi, köpek 
gibi 14,550 hayvana bakılmış, 803 

üne ameliyat yapılmıştır. 

caktrr. . .. ıeı 
Bu yıl Istanbul festtvalinin ~ 5' 

numaralarından biri de 8 ve 29 ağılı{$ 
tos akşamları Fransız tiyatro5~~sl 
verilecek olan klasik Türk mU51 

konserilir. ?ı~1 
Bu konserde Neyzen Tevfik ınu ··r~ 

yer peşrevi ve Tahir pusenlik ır:ı,. 
semaisi gibi en güzel parçaıa.rı çıı.511' 
caktır. Saz heyeti de m~ht~lif f )(tll'• 
}ardan seçilmiş parçalar çalaell J?e' 
Saz heyetinde bilhassa . ke~anf "il' 
şat. kemençeci Kemal Nıyazı, taJ1 ııııl 
rt Refik, Dürrll, Mesut Cemil. J<arı sı1 
Vecihe iltı Fahite vardır. şar]tlİ 
Münir Nurettin söyliyccektir. 

Taksileri Y enidell 
. 1 f 

Ayarlanacak ArC1bC1 Clu-

Benzın fiyatlannm ucuz1amaSl d' 
zerine belediye taksi fiyatıarınJ ~' 
yüzde on beş nisbetinde ucuzııı.t 

111
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taksilerin yeni esaslara göre aya~W 
ması için üç aylık bir mühlet ve ~ 
ti. Bu karar verileli bi:_ aya Y~U' 
bir zaman olmasına ragınen ~ı..U ' 
beş otomobil, taksileri~ değ_işı»ıJ,1' 
mesi için müracaat etmışlerdır. ee' 
buki mevcut bUtün taksilerin bU ı;ll 
kilde değiştirilmesi uzun zamann. ~!>' 
taç bir iştir. Uç aydan sonra eski , 
silerle işlemelerine de imkan ol~t' 
diğından Olçiller ve Ayarlar tıe' 
müfettişliğinin müracaati üzerine~, 
lediye vaziyeti Şôförler Ceınl.>-e 
,,.,,,.:u-• • ....a. ora:rt 1"'.W'\;Rf'h-

' • * , il 

• Nazilli Hapisanesı , 
inşaatı Bitt•~ 

el .eıe 
Nazilli. (TAN) - lçinde at Y ll ,,, 

yemıei< salonu, mutfağı, konuşın e.ıi>1" 
doktor daireleri, çocuklar ve l< t~ 
lar için ayn höcreleri bul~an ,;e )'.J 
manasile asri bir ıslah evı ola~ ı~ 
hapishane inşaatı bitmiş gibi~~st\t' 
mahkum alabllecek olan hapiS f 
nin küşat resmi Ağustos soouııd3 

pılacaktır. 

'Aydında yeni bir gazete. ııl' 
Aydında .. Aydın" isimli ye'tJll\,~ 

gazete çtkmağa başlamıştır. ~ee)~ 
ve muvaffak olmasını temeoıı ~ 
riz. 

• t 
Çankırı da T emsıl _,,/ d 

Asri mezarlığın bütün çe\Tesi 
18 bin metre murabbaını bul 

maktadır. Bu geniş sahanın tamamc:ıı 
ağaçlandırılmasına karar verilmiş ve 
bu vazifeyi Yüksek Ziraat EnstitilsU 
üzerine almıştır. Enstitünün mUte
hnssısları bu iş için büyük gayret ve 
faaliyet sarfetmektedir. 

Mezarlık uzaktan kasvetli ve ölü
mü hatırlatan bir manzara değil, gü
zel ve yemyeşil bir park manzarası 
arzedecektir. Ortada geniş bir yol, 
onun etrafında muntazam taş yollar 
yapılacak ve bütün mezarlar ayni tip· 
te inşa edilecektir. Mezarlığın içinde 
ayrıca bir hastane binasile, doktor
lar için odalar bulunacaktır. 

Şehircilik mütehassıs Prost, Is -
tanbulun iman bakımından yeni ka
rarlar vermiştir. Bu kararlara göre, 
bundan sonra şehrimizdeki mezar, 
sanduka ve taşlan gelişi güzel yapı
lamıyacak, belediyenin tesbit edeceği 
bir tip model tutulacaktır. 

Şehrin ağaçlandmlmasına da bir 
pHina gore devam edilecektir. 

Bundan bnRka şehrimizde bulunan 
duvar, sur gibi yerlerin hangi se
beplerden bedü ve tarihi kıymetleri 
haiz oldukları hakkında eski eserJ&
ri koruma cemiyeti ile müreler ida· 
resinden mallı.mat istenilmiştir. 

Müstakil Ressamlar ve 

Heykeltratlar Birliği 
Müstakil ressamlar ve heykeltraş

larm senelik kongresi toplnnnuştır. 
Kongrede faaliyet raporu okunmuş, 
önümüzdeki seneler için daha rengin 
ve sık sık sergiler açılmasına karar 
verilerek idare heyeti intihabı yapıl
mıştir. Reisliğe Mahmut Cuda, umu
mi katipliğe Ercüment. muhasebeci
liğe Muhtar seçilmiş ve büyüklere ta
zim telgrafları çekilmiştir. 

Dünden itibaren Beyoğlu ve B~ik· 
taş kazaları içinde sırt hamallığı kal
dınlmıştır. Yağkapanı iskelesi" ve 
civarında bir eylUle kadar sırt ha -
mallığma izin verilmİ.§tir. 

Kont de Martel 
Parise Gitti 

Fransanın Suriye Yüksek Komise
ri Kont dö Martel, tayyare ile Bcy
ruttan P.a.rise gitmiştir .Dö Martelin 
Paris dönüşünde şehrimize de uğra
mam muhtemeldir. Seyahatin Suriye 
ile Fransa arasındaki bazı meselele
rin hallile alakadar olduğu haber ve
rilmektedir. 

927 denberi ayni hastanede bakı
lan hayvanların sayısı, 70 bini bul -
maktadır. 

Kazaya Uğrıyan 

Vapurların Yolcuları 

Çankırı (TAN) - Halkevi .fJ.# 
rit kolu "Dersim yolcuları" pı) l' 
30 Ağustosta temsil edecektil"· ı 

itten El Çektirildi e,rr..f 
Çankırı (TAN) - Evkaf_ ~..:ııııl 

Sadik Bayrama işten el çekt.11,,.. 

tir. 

Kamp Çocuklar• 
Limanlarımıza iltica edecek kaza~ 1<llf 

zede ecnebi vapurıarınaaki yo1cu1ar- Müsamere Verece »-ı 

Butün bu işler için şimdiye lr->rlar 
500 bin liraya yakın bir para sarfe
dilmiştir. Bitirildiği t.aman bu para
nın bil milyonu geçeceği muhakkak
tır. lnşaat 939 senesinde tamamlan
mış olacaktır. 

Kemal Zeki 

Cezahlar Listesi 
Dün Beyoğlu Emniyet amirliği 

mmtakası içinde 526 kedi, 46 köpek, 
tutulmuş, tramvaylardan athyan 30. 
sokağı kirleten 44, temizliğe riayet 
etmiyen 73 kişi yakalanmıştır. Ay -
rıca, 200 kilo çürük, iki kilo ezik yaş 
yemiş, aÇlktn satılan 177 sandviç, 86 
baş, 200 çörek imha edilmiş, dokuz 
bozuk su tenekesi görülerek sahip
leri cezalandmlmıştır. 

Anla/yadaki Muhkiımlara Kurs 

Antalya, (Hususi) - Hapisanede ki ma~kunılara, o~~~a yaz~a öğ
retilmiştir. 45 mahkum, halkevinin teşebbUsile ~hmet 1:izun, Remzı Çakır 
ve Fehmi Taşkent adlı üç muallim tarafından ıdare edilen kursa devam 
ederek yeni nrk hnr~erile okuyup yazmayı öğrenmişlerdir. Yukarıki re
sim, mahkumlara diploma tevzi.ini eösteriyor. 

6 YENi TiFO V AKASI 
Son 24 saatte şehrimizde yalnız 6 

tifo vahası görülmüştür. Yeniden 
3252 kişiye tifo aşısı yap'tlm1şt1r. 

4488 kişi de ikinci aşılarını yap -
tırmışlardır. 

BiRKAÇ SATIRLAl 

B ütün snhilleıirnizdeld fener 
yerleri hazine namına tapu

ya bn.ğ1a.nacaktır. 

• 
S ir Gip, liman inşaatı için Ha-

li~te tetkikler yapmıya ba§la
mı~tır. 

• 
F atihte Pepeler medresesinde 

oturan EskL5ehirli seyyar saı
tıcı Haydar delilik alametleri göste
rerek ha\"tlya silah ntmı. , yakalan
mıştır. 

fi 
dan Türk.iyeye gelmek üzere bilet a.- Dkokullar Yardım Birliği J1l~ ti 
}anlardan pasaport vizesi aranacak- tine 18 Ağustosta Fener stn.iıll ~ 
tır. Türkiyeye gelmiyecek olanlar, müsamere verilecektir. MUsaıl'lccıC 1b 
pasaport vizesi vermiyecektir. Gt'mi bu yıl Istanbulda açılan beŞ ç ,-1 !!) 

battığı takdirde yolcuların şahsi va- kampına dahil olan ilkmekteP Jı1'i 
ziyetlerini tesbite imkan olmadığı i- ruları kamp hayatlarını cnnlııl1 
çin vize aranılmıyacaktır. caklardır. .,A 

lTAkVi"'fil~HA~; 
5 Ağustos 937 f 
PER EMBE' 

\) t 

Bugünkü Hava: AZ BULUTL 

r-------~~~ 
Yeşilköy meteoroloji istasyonun

dan alınan malfıımata göre, bugün, 
havanın Doğu mmtakasmda, Kara
deniz kıyılarında kapalı ve yağışlı, 
Trakya, Kocaeli ve Orta Anadoluda 
bulutlu, diğer mntakalarm açık ol
ması, rllzgarların Doğuda cenuptan, 
diğer yerlerde garpten esmesi muh-
temeldir. __,_ 

DUNKU HAVA 

Dün, hava ,akşama kadar bulutlu 
ve vaı?ıslı 2'CCmis. rüzt?arlar. saatte 

8 inci ay Gün: 31 Hızıt~ ~ 
A.ra bj 1356 R uıni 1

. ~S 
Cemaziyülevvel: 27 Teınınuı· .,o ~ 

12·' Güneş: 5,00 - Öğle: 9 ~ 
ikindi: 16,14 - Akşam: :ı. '},·~ a 
Yatsı: 21.12 - tmsak: ' 

.. ~ 
15 kilometre süratle esmıştirt eti 
metre 754 milwetre, harare

1 
!(il' 

30, en az 21 santigrat olara t 
dilmist.ir. 
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......... _____ __,f Ölüm Şuaı ? ı .. ı----· Dost Yunan 
lrıgi/f ere hu si/Qhz buldu mu ? Başvekilinin 

Loncfra 4 (S d M il M •ıkı 6. , un ay Express gazetesi yazıyor) - Son derece • i ete esa1· ı 
rirad ır ;eami ketumiyet dairesi içinde, lngiltereyi hava harple-

ıırı ~· oruyacak gizli tecrübeler yapılmaktadır. Müdafaa Na- Hu··ku""metı·n Programı·. 
ı.~ ıster lnakı" b" k ·· .. b d · · k '<Qlclır P ır aç gun once u sır per estnın enannı 

lngilt mış .ve Avrupa sulhü birkaç sene daha muhafaza edilirse Çallcma, Sükun ve 
erenın e b"" ··k ku l" h f"l l · 3 

Vİrecek b. n uyu ve en vvet ı ava ı o arını gerıye çe· 
iiıerincl ır hale geleceğini söylemişti. Anlaşılan bir ölüm şuaı Disiplindir 
fllQ e son derece mühim tecrübeler yapılmıştır. Fakat bu ı A · 4 (AA) Yepy · b. tina, . . - Atina a-
ftlQ enı ır tiptedir. Hiçbir canlı mahluk veya makine bu jansı bildiriyor: 
rıet; ~amamaktadır. Tecrübeler bir hayli ilerlemiş ve çok iyi 4 Ağustos inkılabının yıldönü
<lird: ;r ~l~nmıştır. Fen adamları, birkaç sene çalıştıkları tak- 1 mü münasebetile Hükumet Rei-
a .... 1 u ışı azami tekemmüle eri11tirecekleri kanaatindedirler. B M ak El ... , Qra .. . r si . et sas. en milletine 
cek h· gore şımdiye kadar medeniyete bu derece hizmet ede· hitaben bir mesaj ne,retmi,tir. 
tikte ırbir şey keşlolunamamışh. Çünkü bu şua tekemmül et- ı Bu mesajda kralın yüksek hima

~QcQ~ :~~rba. lngiltere, hava tarafından hiçbir taarruza uğramı- yesi alt_ınd~ 4 a~u~t~~ .1936 da vukua 
~rQ ' 1r ır gemi lngiliz sahillerine yanaşıp bir tek adam çı· gelen sıyası degışıklıgın ehemmiyeti-
~cak ve hicbir ordu ilerliyemiyecektir. j ni tebarüz ettir1?iş ve bu inkılabın 

A ~ , arüesinde Yunanıstanın içinde bulun-
4iQf •• k -~~-------, duğu zayıf vaziyeti ve istikbal hak-
)'\ Ur le Yeni Mısır kındaki şüphe ve korkuları hatırlat-
l..J tıktan sonra o zamandan bugüne ka-
l> Osf M.sır Kabinesi dar memleketin iktısadi, idari ve sos-
~\ yal hayatının bütün sahalarında ve 

>.:k Q l z ara sın da öğ~~~ii;·n: ~!;~·> ~~~:!~:!: =~z:!~~~~:r~;~u:~;!~ıe~~:;:: 
lttajesı~~ 4 <A.A.) - Mısır kralı ttu surette teşekkül edecektir: Mesaj şöyle devam etmektedir: 
hle•· ı._l.\:~:.:aru .. k ı·ın· taç gı·ymesı· mu"_ Başvekil ve Dahiliye Nazırı: .':ıe"ll"""' _ "Bugünkü Yunanistan, yabancı· 

ltraı !;' CUrnhur Başkanı Atatürk- Müeyyet Paşa, Maliye Nazın: tar tarafından hürmet görmekte-
ttanaı- taru~ arasında ar;ağıdaki tel- Makram Obeyd, Hariciye Nazı- dir. Bugünkü Ywıanistan. yalnız 

eatı ed'l n: Vasd Pa."'a Gali. ~ . ı miştir : ~ sullıü ve memleketin ta.mamiyetini 
laJeste Faruk 1. istihdaf edeın lıarid siya<;etj kuv 

be ltajest l . . KAIDRE Bir Deniz \.·etle takip edebilmektedir. Müt-
~tile, ıtC:~~ını? tetevvücü münase- tefiklerimiz, Yunanistana. o dere-
L ~brikler·er~ne hararetli ve sami- Tayyar esi ce itimat göstermektedir ki, ittifak 
"q"Jtıe Uz lnli arzederim. Majeste- rabıtalarımız bugün sarsılmaz bir 
~ edun ve mesut bir saltanat te- Kaqbo/du vaziyettedir. Çünkü müttefikleri-
~ıtın ~~tek, Ş~si saadetlerini ve miz, Yunanhtanın, kendi taahlıüt-

ahını dılerim. Washington, 4 (A.A.) - Paname- lerlni ifaya. muktedir kuvvetli bir 
tl«, r K. Atatürk rican Airway idaresinin tebliğ etti- unsur olduğunu aıılamı~lardır. Pro-

Ciinıh e ans Kemal Atatürk ğine göre harbiye nezareti Panama. gramımız 5udur: 
~ni ço~ıth~t-knnı (lstanbul) ya bir telgraf göndererek bir askeri Çalı'.)ma, siikfın, disirlin.,, 

~ll.ni ve. te~~~hassis eden güzel te. tayyarenin kaybolan deniz tayyare- B .Metaksas, hep birlikte başlanan 
~!/6rafrnızd rııtıeri muhtevi nazik sini Cristobald'in 30 mil şimali şar- milli kalkınma eserine başlanması ve 
~;ıt .t ~h ~n dolaY;t hararetle. teşek- kisinde görmüş olduğunu bildirmiş- devam edilmesi yolunda, inkılabın da 
~ri .... : sı 8aadetlcrila l'ürki).'enin tir. ha ilk giinü vermi~olduru ve halen 

-"'lJ..l arzC(f . ..... - --- •:s•-"" ""'""- •'-.L.LU'-" .... "'~ "- ._ ....... "'""'":löl ultlztıllcı.'et. Ve:: 
erını. mile su dolmuş ve etrafında hiç kim- yardımdan dolayı halka şükranlarını 

Faruk 
~ ----

Uhacir ve Mübadil 

l Dosyaları 
Clsn·f ı\ıııt 1 E d i 1 e c e k 

~ . ara, 1 ( 
t' 4ı ~ lllUba . Tan muhabirinden) -

de%ıe ait~· muhacir ve harikzede 
gj huıu0d osyalarrn dağınık yerler 
b~~Ul'ac llrularak tasnif edilememe
\..· etu..:.aat . sahiplerinin günlerce 
~ ,ıı.:.l!rnesi .. 
v~ ~Yeti . • mutazarrır olan hal-

se görülmemitir. Telgrafta kayıp de- bildirmek suretile mesajına nihayet 
niz tayyaresini aramağa memur edi- vermektedir. 
len tayyarenin Colon'un 20 mil şima-
linde bir motör parçası görmüş oldu
ğu ilave edilmektedir. 

Bir harp gemisi bu havaliye mü. 
teveccihen hareket etmiştir , 

Yahudiler 
Zürich'te 

Kongresi 
Toplandı 

küçük san' atlar 
Kooperatifleri 
Kuruluyor 

Madrid Etrafinda 
Asilerin Zayiatı 

22 Bini Buldu 
Bunun 20 Bini Ölü, 2 Bini . 
Yine Şiddetlenmiş Bulunuyor, 

Esirdir. Harp 
Hükumetçiler 

Bir Taarruzla Brunete'yi Geri Almışlar 

Nevyork, 4 (TAN) - Madrid müdafii General Miaja 
bugün beyanatta bulunarak asilerin Madrid'i zaptet
mekten tamamiyle aciz kaldıklarını ve bu yoldaki •on 
teşebbüslerinin kendilerine 20,000 maktul ve 2000 esire 
mal olduğunu söylemiştir • 

Londra, 4 (TAN) - ispanyada asiler ile hükumet kuvvetleri 
arasında mühim muharebeler devam etmektedir. Asiler, bilhas
sa J&rk cephesinde ilerlediklerini bildiriyorlar. Verilen haber
lere göre asiler burada 30 mil ilerlemit ve Kuenka vilayetine gir
mitlerdir. 

Bo vilayet Madrid ile -:raten iya a
rasındadır. Asiler Gm·adiilhara cep
hesinde ilerlediklerini ,.e A<itrama 
Dorada bir taarruz püskürttiikJerini 
de bildirmektedirler. 

Yine asilerin ka~:nalda.nntlan· veri
len bi; Havas haberine ~(t~c, asiler 
dün bütün gün l\fadrirl askeri laed~f
lerini ve istihkamlannı bombardman 
etmişler ve hükümet topları hemen 
hemen hiç mukabelede bulunmamış
tır. 

Astoryada muharebeler vuku bul
muş ve asiler burada birkaç mevzi Ü} 

gal etmişlerdir. 
Santandere 3000 tonluk bir İngi

liz vapuru gelmiş bulunuyor. Bu va 
purun .muvasalatı ablokanın kalkmış 
olduğunu göstermektedir Vapurda 
Felemenkli bir müşahit bulunmakta 
idi. 

FRANKOYU TANIYAN B!R 
HUKüMET DAHA 

Vatikan hükumeti bugün Franko
nun ını ı.ıvakkat hükumetini tanımış 

Du.lunı..1or. 
.._,.. -o- .... •:11_ ..._...._; .9"iil'lo.hJılP.-

de aldığı son vaziyetini tadil ettiği 

hakkında şayialar intişar etmiş ise 
de Rus sefiri bu ;;ayiaları tekzip ve 
Rusyanın General Frankonun muha 
riplik hakkını ancak yabancı gönüllü 
lerin İspanyadan ihraç üzerine tanı
yacağını söylemiştir. 

KOMlTE CUMAYA TOPLANIYOR 
Ademi müdahale reisi Lort Ply

mouth bugün Rusya murahhası M. 
Mayski ile Fransa ve İtalya sefirle
rini kabul etmiş ve vaziyet hakkında 
konuşmuştur. Yarın da Almanya s&
firi ile görüşecektir. Ademi ımUdaha
le komitesinin cuma günü toplanma
sı muhtemeldir. 

Dün beyanatta bulunan 

General Don Joıe Miaja 

devletin yerleşmesine mani olmak is
tiyor. İngiltere ile İtalya arasındaki 

mevkii işgal etmektedir. Journal d'l
talya, Habeş İmparatorluğunun ta
nınması mukabilinde İngiltere tara
fından istenen zımanlan verecektir. 
İngilterenin İspanyada bütUn istediği 
İspanyanın Hitlerci ve Mussolinici oL 
mamasıdır. Başka bir şey değildir. 

Brunete Geri Alınmış 
Oviedo, 4 (A.A.) - Haberin tahki 

kine imkan hasıl o1mamış olmakla be 
raber Cümhuriyetçilcrin Brunete kö 
yünü geri aldıkları temin· edilmekte
dir. 

HUKIDIET KUVVELER! TAZYIKI 
ARTTIRDILAR 
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ELEK 
Kabadayılık = Aptalllk 

Aff eder~lniz.Şu yukarda koydoğunı 
serlevha belki birkısım okuyucuları
mın izzeti oefislerinl, ahilik telii.kld •. 
lerini rencide edecek \·e beJkJ de be
nim hakkındaki teveccühkiır fikirleri 
o.i aleyhime ~evireccktir. Lfıkin ne yar 
payını! Uzun müşahadeler(!en sonra 
o kana.ati hi.c;ıl ettim ki, apaçık ka
badayılık ,·e mertlik, dünyanın t.cr
cih ettiği glili mücadele usullerine ve 
bu usullerin verdiği neticelere n~ 
ran artık bir denizaltı gemisi önün
de Mahmudiye kalyonuna. benzer; 
"demode", "istimalden sakit:,, ve "a
melimanda,, dır. 

Rahmetli Köroğlu: 
- Delikli demir çıkalı kabadayr

lık kalmadı, demiş. 

Anlıyana güzel ders. Gerçi dövüş
mede, vunı.51Uada, delikli demir, kar 
badayılığı sıfıra. indirdL Bacak kadar 
çocuk eline tabancayı alınca, karsı
sında. kendi gibi müsellAh olmıyan 

Zaloğlu Rüstem! bile tepeler. Onun 
kuvvet ve mehabeti \.'ll gelir. 

Hayat mücadelesinde de vaziyet 
bunun aynidir. Raktbile, hnsmlle, hat
ta dostu ile apaçık, mertçe, )iğitçe 
çekişen ve halk tabirlle kabadayıca 
hareket eden adam bu mücadeleden 
motla.ka mağlup olnuya mahkfundur. 

Bugünkü hayat mücadelesinin dün· 
ya ahl~n.trna verdiği ders "netice 
vasıtalan haklı gösterir,, ~eklinde.
dir. Yani istenen ve aranılan netice
ye varmak için intihap ohman vası
tanın kabadayıca, mert~e olup olma,. 
ma.sı mevzuubahis değildir. 

Nasıl boglin.kii harpte siperlere sı· 
ğmmı!'i bir düşmana karşı açık ara

zide silahı elinde yaklaşmak bir k8lo 

hada.yılık değilse, bugünldi bayat 

safhalarmda karşımıza çıkan, çık· 

mJŞ gibi görünen veya görünmiyen 

ra.klplerlmize knrşı içimiz ve dışımız 

bir, ap~ık mücadeleye giri~mek blı'. 
kabadayılık değil, aptallıktır. lf 

Bu müşahedenin doğruluğunda 
süphe edenler her adım basında bu· 
nu teyit edecek misaller bulabilirler. 

Maksat muvaffak olmak mı, kııbnı
dayılık etmek mi? Birinci 1 l e ikin• 
cisinden vazgeçmeli~iz! lkiD.clsl ise 
birincisinden. .> 

t.. 8. FELEK 

Ali Çetinkaya 

Almanyayı 

Tetkik Ediyor 
Berlin, 4 (A.A.). - D. N. B. 1ı 

jansı bildiriyor: 
Türkiye Nafia Vekili B. :Ali Çetin. 

kaya, refakatinde Türkiye Büyük el• J ~et 1·1' .. ~1 artırmıştır. Bu karısık 
Y<:l't • , 

~ lll ~ bir ~tnde aranılan dosyayı 
~~t'tıı thtisas sayan bazı me-

Cenevre, 4 (TAN) - Dün akşam 
Zürich'te 600 delegenin iştirak etti
ği yirminci siyonst kongresi açılmış
tır. 

Açılış celsesi esnasında reis Veiz
man, Ingiltere Müstemlekat Nazın 
Sir Ormsby Gorc'un, Ingilterenin, 
kongreye gösterdiği alakadan bahse.. 
den bir mektubunu okumuştur. Kon
gre, bundan sonra, lngiliz komitesi
nin Filistin hakkındaki projesinin 
münakaşasına geçmiştir. 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
İktısat Vekaleti, memleketin şurasın 
da burasında parasızlık, kredisizlik 
yüzünden sönmiye yüz tutan küçük 
sanatlerin himayesi için esaslı tedbir 
ler almıştır. Vekalet, bu sanatkar
lara kendi aralarında kooperatifl~r 

kurmalarını temin maksadile yardım 
etmektedir. Bir müddet evvel Anado 
luda teftiş seyahatine çıkan heyet, 
Erzurumda bir kehribarcılar koope
ratifi kurmuş, Karadeniz mmtakası
nın küçük sanatler erbabile görüş
müş, dileklerini dinlemiştir. 

GAZETELERİN FlKlRLERt 
Fransız gazeteleri bugün ademi 

müdahale meselesinden uzun uzadı
ya bahsetmekte ve lngilterenin 1tal
yaya el uzatmaktan başka çare bul
madığını söylemektedirler. Echo de 
Paris'ye göre İngiltere İspanyanın 
ımüll<l tamamiyetini korumak ve Kı
zıl denizin Şark sahillerine başka bir 

. . çisi B. Hamdi Arpağ olduğu halde, 
Madrıd, 4 (A.A) - Guaddala3ara d 1 t hükiım t · · taraf dan 

de doayaf erlerini sağlam tutmak i
tUtı İlllla,ıı atı tasnif etmek istemeyişi 

~ dıı 1~osya~ıştrr . . Sıhhat Vekilimiz, bü 
ıtı~.U~ıeri:rın bı.r ay içinde iskan mü 
:,- 1tıi eınr e Verılmesini, tasnif edil
ıu~l'ıll. b' etmiştir. Tasnif e.iilen dos 
ıt~ iııte ll'er listesi de umUıIXl müdür 

nrni§tir. 

~~k y;;;~n-Re-jimi 
kıııda s· y 1 G ır ugos av 

ef ~ı ~~etesinin Fikirleri 
•ı~~~. i 

fi. ·~tinde t(.A..A. > - 13. Metaxas'ın 
~ t~ ita.bine .~~ekkUI etmiş olan Yu-
1 k e Sarn0

81nın Yıldönümü münase
h •8.le ,, uprava gazetesi bir baş-
~ .raırn · ~<f t!ld iktıs ~Ştır. Bu makalede bil-

ıtf ~1 ettııi §:~ ~e içtimai sahalarda 
h llle!{ted· ugu terakkilerden bah 
.a!J ır. 

liıu Raıete r . 
11~ tt ll "' eaiıst olan Yunan mil
" ,!d,.;_ .: ,....ı. eta . 

!tla :~ 4§llmıft Xas tarafından icrası
lla" -...,, ola · · ~ lan "Ilır Ça n ışın ehemmiy~t ve 
•~· 111 dahi~~abuk anlamı§ ve ona 

• b'1akkuk ınae icrası lazım ıslaha
t-~tet et,.._:~ttirınek hususunda mü-

.1 • VOst -·uş olduğu 
~ '%.t Ve nı··t . nu yazıyor. 
~ "" ~ttı ı:ı~,.._ u tefık milletin terak

" ~ "\:·.,Pat" ·1 
>ıı- Ugosıa 1 1 e takip etmekte o-

~S k ~an zvYarnilleti, nispeten kısa 
.~ ~ ı~aendi rn::ınd~ Yunanistanı ge. 
.~s ~ n rnııetıe ~a~ı namın~ ve gerek 
r; "bıı rıa ı:ıauın ~n _umumı menfaati 
'/ Ccek bir he saglam icraatta bu-
ıv;'kıııtı\l hUkfınıe~7 getirmiş olan Me
!l ~ ııe:ı~ intibaı ın Yapıcı faaliyetini 
;'/ allllar. arını taşıyan hissiyat 

. . ev e ve e reıS1 m 
cephesındeki Val Fermose de Las . . . 
Monjar bölgesinde hükumet kıtaatı- kabul edilıniştır. f 
nm tazyiklerini artırarak doğru.dan Münakalat nazın B. Dorpmüller, 
doğruya Arcccillayi tehdit etmekte ol Türkiye Nafia Vekili şerefine, Al· 
dukJnı·ı ve bu köyle Almadrones a
rasmdaki mıntakaya girdikleri bildi
rilmektedir. 

Tlzak · Sarktaki tehlike 

man hükumeti namına bir akşam zi

yafeti vermi~ ve bu ziyafette Türki· 
ye Büyük elçisi B. Hamdi Arpağ ile 

İktisat Vekaleti müsteşarı B. Faik 
Kurtoğlu, Vekilin refakatindeki ze
vat, halen Berlinde bulunan Türk 
ekonomik heyeti azaları ile Türkiye 
Büyük elçiliği erkanı, refikalan ile 

birlikte hazır bulunmuşlardır. J aponya ile Çin arasında ma
halli mi, milli mi mahiyette ol

duğu henüz anlaşılamıynn harp. 
duraklama devresi geçirmekte ve 
iki tarafın da bütün hızlarile hazır
lanmakta. oldukları, bu hazulanma
yı büyük muharebeler takip ede
ceği haber verilmektedir. Japon 
noktai nazarına göre Japonlar, har
bi hazırlamıya kn.tiyyen önayak ol
mamışlardır. Çin nolrtoi naza~ da 
ayni mahiyette olduğu i~in, Şimali 
Çinde çıkan hadiseleri kendiliğin
den çıknu), patlamıyan topların ken 
diliğinden patlamı .• hatta vukubu
lan muharebeyi kendiliğinden vu-
kubulmuş saymak hiç te yanh~ ol
mayacak. Japonlar, hadisenin bü
yümesi üzerine tedip harekatına gi
rişmek Jhtiyacını ileri sürmekte, 
buna mukabil Çinliler de mülki t.a.
mamiyet \.'e hakimiyetlerine taar
ruz vukubulduğu için harekete geç
mek ihtiyacını hissettiklerini iddia. 
etmektedir. 

iki tarafın noktai nnzan biribi
rinden bu derece aykın olduğu ve 
bu yüzden iki taraf ta harıl hani 

, 
~·······················································: 

L ..... ~~:~~.: .. ~.~~.~ .. ~~:: ... ~.~:~~~ .•..... J 
hazırlandığı halde Tokyo da, Nan- müşküldür. Çünkü birine razı ol-
kin de hadiseyi malıallileştirmek i- mak, Çin dahilinde Japon nüfuzu. 
Çin gayret toJarfmda.n geri kalım- mm ilerlemesine set !'ekememek 
yor. manasını ifade eder. Nankin hüku-

Anla}ılan mahalli kalması için metei ise, bu nüfuzun ya),lmasma 
Japonların ileri sürdükleri şart, karşı gelmek istiyor. Bu defa. da 
Şarki Hopei adını tasıyan ve muh- boyun eğdiği takdirde yeni ,.e dar 
tariyeti haiz olan devletin huda- ha tehlikeli hadLı;;elerle kat§ılaşmak 
dunu genişletmek icap edecektir. ihtimali. belki de çok geçmeden ken 
Bu de\·let halis, muhlis bir Çin dev- disini gösterir. 
leti olarak kalaeak, fakat Japon ikinci şıkka gelince ona karar 
kontrolüne tabi tutulacaktır. vermek her halde daha !'Ok mü5kül 

olmak icap eder. Çünkü Çinliler i
JaponJar, daha önce bu usulü le Japonlar arasında vukubulan 

Man~uride tatbik ederek muvaffak son muharebeler ~nasında Japonlar 
olduklan için, ayni usul dairesinde faikiyetlerinl ve iki taraf arasında 
genişlemekte devam etmi}ler ve geniş ölçüde bir muharebe vukuu 
böylece Asya. kıtasmdn. yerleşmlye takdirinde galip geleceklerini gös-
ve ~ılmıya lmkii.n bulmuşlar4u". termi5lerdir. Ger~i Çin ordusu gör

N ankin hükumeti iki şık karsısm. 
dadır. Ya bu . artı kabul etmek, 

yahut harbe girişmek, bu iki ~ık
tan birini tercih etmek son derece 

düğü asri terbiye sayesinde bir hay
li ilerlemi~ ve eskisinden ~ok fark
lı bir hale gelmiş bulunuyor. Fakat 
~imdiye kadar iki taraf ara mda. 
vukubulan müsademelerden anla -

~ıldığma göre, Çin ordusu, henüz 
Japon ordusu ile boy ölçü,.ecek va
ziyette değildir. 

O halde, Çin hükfunetinin nilın
yet ilk ~ıkkı kabul ile Şarki Ho
pei'in hududunu geni~leterek bura
sını Japon nüfuzuna ve kontrolüne 
terketmeyi tercih edeceğine hük
metmek lazım geliyor. 

Belki de iki tarafın geniş mik· 
yasta olduğu haber verilen ha.zır
lıkJan. bu ~ık üzerinde pazarlık 
yapmıya matuftur. l.'a.ni Çin Ja -
ponyaya. asgari derecede boyun t:k· 
mek, ve asgari derecede toprak 
kaybetmek; Japonya azami dere
cede nziyetini sağlamlamak i~in 

çalıf)acak ve iki tanıJ ta en nihayet 
meseleyi mahalli bir şekilde halle
deceklerdir. 

Fakat büyük bir harp Uıtimalini 
de gözönünde bulundurmak icup e· 
diyor. 

Çünkü Çin Japonyadan yana ken 
et arazic;ine vukubulan mükerrer 
tecavüzlerden usannm; '>lr ·ta!dedir. 
Htı usancm meyu ani! bir harekete 
yol açması son derece muhtemeldir. 

Türkiye Nafıa Vekili refakatin
de Türkiye büyük elçisi J.Ie hususi ka 
lem direktörü olduğu halde Düssel
dorf'a giderek sergiyi ziyaret etmiş.

tir. 
Sergiyi ziyaretten sonra, Türkiye 

Nafia Vekili, "Bu sergi, Alman tek
nik kabiliyetinin bir tezahürüdür,, de

miştir. 

Türkiye Nafia Vekilinde, bilhassa 
yeni suni iptidai maddeler ile yeni 
Almanyanm turistik yolları büyük 
bir intiba bırakmıştır. 

Üç Rus T ayyarecisi 

Rütbe Aldılar 
Moskova, 4 (A.A.) - Mareşal 

Voro§ilov'un emri ile Sovyetler Bir
liği - Amerika hava seferi kahra
manları Çkalov'a miralaylık, Bay
dukov'a binbaşılık ve Beliakov'a liva 
mühendisi rütbeleri verilmiştir. 
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Nlahk:emelerde 

DEPODAN 
Helvacı Kağıtlarından ÇALINAN 

PARÇALAR 
Yapılan Liralıklarla 

Yeni Bir Dolandırıcılık 

Epeyce işler Çevirmiş 

Suçlu, "Ben Paramı 
Daima Kuyuya 

Sallandırırım.. Diyor 
Asliye dördüncü ceza mahkemesin 

de dün bir hırsızlık davasına bakıldı. 
Suçlu, Fener tütün deposu amelcsin
den Abdullahtı .. Mahkemeye mevkuf 

En emin, en rahat, en seri 
Ankara - I stanbul Yolculuğu 

. 
ı 

5 - 8 - 937 

Günün prograinı - Ista.nbdl 

OğJe .Nesriyatı : 

Saat 12,30 Plakla Türk ın~si;.. 
12,50 Havadis, 13,5 .Muhtelif 
neşriyatı, 14 SON. 
\.kşam X eşriyatr : . 

Saat 18,30 Plakla dans _ıuuı 
19,30 Spor müsahabelen: t 
Şef"l< tarafından 20 Sadi ve il r, 
daşları tarafından Türk mu~ 
ve halk şarkıları 20,30 öıner 20 
tarafından arapça söylev. 
Safiye ve arkadaşları taraf:ı 
Türk musikisi ve halk sar ız 
<Saat ayarı) 21.15 Orkestra ~ 
A.ians ve borsa haberleri ve e~ 
günün programı 22.30 Plakla 
lar. opera ve operet pa.rçals.fl 
SON. Müddeiumumilik, dün geç vakit Sait ve Savik adlarını kullanan 

bir dolandırıcılık suçlusunu tevkif etttinnittir. iddia edilen do
]andmcılığm tekli yepyenidir ve timdiye kadar hiç ititilmemittir. 
Sonradan müslüman olan Savik, çok iyi giyinmit ve lüks bir de 
çanta edinmiftir. Savik, helvacı kağıdından birçok tomarlar yap
mıf, alt ve üstlerine de birer liralık kağıt paralar koymuf ve bun
lan çantasına itina ile iatif etmittir. 

olarak getirilmişti. İddia şu idi: I 
Deponun muhasebecisi ay sonunda 

a m e 1 e y e t e v z i edilecek 
yevmiyeleri ayrı ayn birer zarf 
içine yerleştirerek masanın üstüne 
koymuş ve akşam geç vakit odası
nı kilitıiyerek evine gitmiştir. Sabah
leyin döndüğü zaman masanın üstün 
deki zarfların karma karışık edildiği 
ve bir kısım zarfların da çalındığını, 
kapı UstUndeki camın da kırıldığını 
görmüş, ve hemen müdürünU va.z.i. 
yetten haberdar etmiştir. Hemen tah 
kikata başlanmı11, polis, kınlar ca
mın üstündeki parmak izini almıştır. 
Hadise yerinde de bir çift beyaz las
tik ayakkabı bulunmuştur. Müdüri
y~t fabrikada beyaz lastik ayakkabı 
giyenleri bulmuştur. Bunların arasın
da Abdullah isminde bir işçinin 
de parmak izi cam üzerindeki 
parmak izine uydıuğu için diğer
leri serbest bırakılmış ve hemen evin 
de araştırma yapılmıştır. Memurlar 
Abdullahın evinde konsolun gözünde 
499 lira bulmuşlar ve kendisini müd
deiumumiliğe teslim etmişlerdir. 

Nafia Bakanlığına bağlı Hava yolları Devlet l§letme idaresinin 
yolcu ve posta tayyarelerinin Ankara - lstanbul - Ankara gün

lük seferleri muntazaman deva rr.dadır. 
Hava yollarının acentaları: 

• 
GUıniin program özli 

SENFNILER 

1 
. ~avik . dol~.ndıracağı müesseseye 

Yed• s b k 1 gınnce bır munasebet d~ürerek çan 1 a 1 a 1 tasmı açmakta para destelerini satı-

Bir Kadın 
cıya göstermektedir. Ondan sonra da 
pazarlığa girişerek alacağı eşyayı re
fikasına göstermek için oradan aynl 
makta ve çantayı da dükkanda bıra-
karak g(iya itimat telkin etmektedir. 

Bu Sefer de Hakaretten 
İşte Saviğin kullandığı yeni dolandı
rıcılık tuzağı bu sahte banknot deste 

Mahkum Oldu 
rAsliye dördüncü ceza mahkemesi, 

öUn 'Onzüle isminde yedi sabıkası o
lan bir kadm hakkında hapis cezası 
vermiş, ve derhal tevkif etmiştir. Ün 
zille, iddia edildiğine göre, bir gece 
sarhoş olmuş, komiser Rızaya hem 
hakaret etmiş, hem tokat atmış, üs
telllc te başparmağını ısırmıştır. Ay
rıca Osman isminde birisini de to
katlamıştır. 'OnzUle kendisini şöyle 
müdafaa etmiştir: 

- Ben aciz bir kadınım. Yedi, s~ 
kiz erkeğe nasıl mukavemet edebili
rim. Bunların hepsi iftiradır. 

Mahkeme bu mUdafaayı kabul et
medi. Ünzüle komisere hakaret etti
ği için 2 ay hapis, 50 lira para ceza
sına, komiserin parmağını ısırdığı için 
l ay beş gün hapis, Osmanı dövdilğü 
lçin de 3 gün hapis 25 lira para ceza
sına mahkum oluyordu. Mahkeme bu 
cezaları birleştirdi ve sabıkasını da 

!erinden dokunmuştur. 
Savik, geçen hafta çarşıda Mahfa.

zacılar sokağında 12 numaralı dük
kanda kuyumcu İshak oğlu Mustafa 
ya gitmiş, bir çift elmas küpe ile kıy
metli bir yüzUk almıştır. Ertesi gUn 
Mahmutpaşada Hacı Köçek camii al
tında 29 numaralı dükkanda kumaş
çı Zaf'ıraki oğlu Leonidadan 45 lira
lık iki kat elbiselik kumaş, ayın 31 
inde Y cnicami caddesinde Makal yan 
hanı altında 45 numaralı saatçi Yu
van oğlu Vasilden 65 er liralık 2 al
tın saat dolandırmıştır. 
Dolandırdığı yüzük ve küpeleri A

rapcamilnde Zülkefil oğlu Ahmede, 
2 altın saati de İstiklal caddesinde 
saatçi Keğork oğlu Hayike ve iki elbi 
selik kumaşı da ·ı ·epeoaŞı cacıaesınut: 

Hasan oğlu HUseyine satmıştır. Dlin 
bunlar müddeiumumiliğe hırsızlık 
malı bilerek almaktan suçlu olarak 
verilmişlerdir. Suçlu Savik bütün 
yapbklannı bülbül gibi itiraf etmiş
tir. Savik, birinci sorgu htikimi tara
fından tevkif edilmiştir. 

Abdullah ilk ifadesinde şunları 
söylemiştir: 

- Ben o sabah fabrikaya geldim. 
Yukarıya çıkıyordum. Camı yerde 
buldum. Kırılmasın diye dıvara da
yadım. Onun için ilstünde parmak i
zim vardır. Evde bulunan para ken
dime aittir. Ben paramı refiıkamdan 
:suauı.maK ıı;ın Jmyµya saHanarrıruu.1. 

Tevkif edilince refikama haber ver
dim o da almış konsolun gözUne koy
muştur. 

Halbuki şahitler merdivenbaşın -
dan bu oda kapısının görilnmediğini 
söylemişlerdir. Abd'llllahın evvelce 
dinlenen kayinbiradçri de bu parala!'lazarı itibare aldı. Neticede 'Onzüle-

nin iki ay 27 gUn hapiste yatmasına 
ve 78 lirada ağır para cezası vermesi 
ne karar verdi ve derhal tevkü ettL 

..... ....:============--= rın kendisine ait olduğunu ileri silr

Nazillide Köy Birliiji 

Daha Kurulamadı 

Odun Satarken 

mUştü. Mahkeme kaymbiraderinin 
getirtilmesi için talik edilmiştir. 

B~lediye Ceza itirazlarına 

Sulh Mahkemeleri Bakacak 

A - Anknrada - Bankalar Caddesinde P. T. T. binasında (Te
lef on No: 3682> 

B - Istanbulda - Karaköyde P. T. T. binasında 
No: 40374) <2339) 

lstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye - zabıtası talimatnamesi 
ile Belediye tenbihi hükümlerine göre a.tağıda yazılı hususat 
tatbik edilecektir. 

Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sahip
leri ile ,oförlerin arabacı ve sürücülerin ap
ğıdaki maddelere riayet etmeleri ilan olunur. 

1 -·Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan 
diğer tarafa ancak çivi ile itaret edilen saha dahilinden geçe
cektir. 

. 2 - Bütün nakil vasıtaları, hu sahaya geldiği vakit buradan 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 
sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple na.kil vasıtaları 
bu sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, "4880,, 

ÖLÜM HABERLERi 

Dr. Muhlis Maner 
Öldü 

Haseki hastanesi Dahiliye Müte
hussısı Dr. Muhlis Maner milptela ol
duğu (Zatürrie ve ihtilatatı) ndan 
kurtulamıyarak dün sabah vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat 12 de Ha 
seki hastanesinden kaldırılarak na
mazı Aksarayda Valde camiinde kı
lındıktan sonra Feriköyündeki aile 
ka bristanma defnedilecektir. 

Ölüm 
Şehir Meclisi azasından doktor Ih

san Arif Ozgenin kayınbabası B. 
Lütfi Kuds vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat on bir buçukta Etfal has.. 
tanesinden kaldırılarak Teşvikiye ca
mii şerifinde namazı kılındıktan son
ra Feriköy mezarlığına defnedilecek
tir. Mevla rahmet eylesin. 

YEN! NEŞRi)' A 1 

M. T. A. 
Ekonomi Bakanlığının maden tet

kik ve arama enstitüsü tarafından 
"'-- ' • -·- '-_,_,_ r'r\Jt_,_ ..... . ... ~ 'T .. 

rumuna verilmiş olan (M. T. A.) mec 
muasmın üçüncU sayısında Türkiyeye 
ve dünyaya ait maden hareketleri 
çok etraflı yazılmış makalelerle gös
terilmiştir. Içinde zengin grafikler 
vardır. 

Yedek Subay Okuluna 
Gönderilecekler 

Beyoğlu Askerlik şubesinden: 

22 Roma: SPnfonik konser. 
HAFiF KONSERJ,}~R 

7,10 Berlin kısa dalgası: ~e'f( 
musiki (kısmen nlfıkln) . s.15· dV 
serin devamı. 9.20 Paris kısa~ 
gası: Plak. 9.30 Berlin kısa d111 
sı: Büyük eğlenceli kogscr. Jr. 
Paris kısa dalgası: Plak. 13

3 
sıt_ 

reş: Romen halk musikisi. 1 ~ 
lin kısa dnkası: Eğlenceli l<~s 
(14,15 te devamı). 14.15 parı., 
sa dalgası: Strasburg'dan k(l ~ 
nakli. 15 Paris kısa dalgası:cetf' 
18.35 Roma kısa dalgası: ~ 
orkestrası. 19,45 Berlin kısa 1<ıl~ 
gnsı: Asker marşları, şar t 
20,10 Peşte: Orkestra. (We~fş 
nö, Mozart, Kodaly). 20 25 .. (tf
na: Askeri konser. 20.50 aul<\'V 
Orkestra, şarkı, piyano. 21 J) 
şova: Orkestra, Sopran, 21 J3 
ypzig: Karışık musiki.21,15 \'ı'"' 
reş: Salon orkestrası. 21.45 J 
na, :~~az: Küçük musiki ıne11 ~ 
22,05 Prag kısa dalgası: 1{0JJ!i 
22,15 Berlin kısa dalgası: 1~ musiki. 22,25 Prag kısa da 2z 
Şarkılı, eğlenceli musi~i. ·d~ 
Viyana: Maz Schönherr'ın 1

• f{ 
sinde orkestra. 22.45 Bükrej· 1gt* 
ser nakli, 23,05 Prag kısa ı g.ıı 
Eğlenceli musikisi. 23,20 Vı~ 
Viyana musikisi <Yeni). ~· 
Laypzig: Eğlenceli musiki \'~ 
havaları. 

OPERALAR, OPERETJ.ER \t0-
16,20 Roma kısa dalgası: Sof)• 

nun "Mefistofele,, operası J~~ 
Vôii · ı~ l!fnın?r.lt.i""'!'"'~'Mft!~0ıde" 
Wagncr'in "Tristan und 
operası. 

ODA MUSiKiSi od' 
16.20 Paris kısa dalg~sı: 11\~ 

musikisi kuarteti (Scbı.l 
Mendelssohn, Vidal). ~ 

1'•ô 
rm 12 Ağustos 937 tarihine 
şubemize müracaatları. 

• • • 
· deıı: ... 

Beyoğlu Askerlik şubesı~ de'.,,• 
937 senesine kadar tahsile SıJtıtı 

edip Liseyi bitirerek Yedelc le 6f 
olmak hakkını kazanan ve a.rUğ' 1 
ha yüksek mekteplerde okuın!l~ 
vam arzusunda bulunmayan ~e1' ~ 
son yoklamaları yapılarak Y~ deJI' 
bay okuluna gönd~rileceklcrill 

~ 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!I~~~~~~.~~~ 

mediği halde, şimdi avdete sıkılıyordu. YavaşÇ:ıtU: 
teki ahretliğe seslendi. Kız, yemek odasından /'~ 

- Çobuk koş bizim eve! Benim ceketiıJlle eavıa' 
versinler. Eğer misafirler orada ise söyle, beD 

Nazilli, (TAN) - Köy birlikleri 

burada henüz kurulamamıştır. Beş 

yıllık köy kalkınma planlarının 937 
programı Nazillinin bütün köylerin
de tespit edildiği halde, bütçelerin 
tetkik ve tasdiki geciktiği için köy 
faaliyeti geri kalmıştır. 

Karacaahmet mezarlığında beledi

ye hesabına: odun kesmekte olan Ah
met, Nuri ve Veysel adlı Uç amele 
bu odunları Zeynep adlı bir kadına 
11atarlarken yakalanmışlardır. 

Yalnız belediye ceza itirazlarına 
bakan Galatada ikinci sulh ceza mah 
kemesi, dünden itibaren kaldırılmış
tır. Bundan sonra bu gibi itirazları 
suçun işlendiği mmtakanın sulh ceza 
hakimleri tetkik edecektir 

Muvazzaf hesap ve muamele me
muru yetişmek Uzere Istanbul Yıl

dızda yüksek levazım okulu emrinde 
açılacak okula girmeğe istekli olan 
yedek subaylardan 32 yaşını bitir
memiş ve lazım olan şartlan haiz 
kimseler alınacaktır. istekli olanla- cele şubemize müracaatları. 

Dudaklarını kımıldattı. Birşey söylemek istiyordu. 
Hepsi üzerine eğildiler. Erden, yaklaşmalarını me
netti. Gözlerile çekilmelerini söyledi. Biraz açıldılar. 
Dudaklar biraz daha kımıldandı. Bir fincana 
biraz su koyarak iki damla ilaç damlattı. Du
daklarının arasına yavaş yavaş döktü. Kalbinin da
rabanı gittikçe belli oluyordu. Manasız bakan göz
leri ağır ağır Erdene döndü. Birşey farketmiyordu. 
:Yahut bir rüya geliyordu. Nabzı sıklaşmı§tı. Erden 
zoraki gülümsiyerek : 
l - Birşeyin kalmadı Güner, şimdi geçer. 

Hasta bulanık bir gözle Erdene baktı. Kaşlarını 

çatmasından, alnını buruşturarak gözlerini tavana 
dikmesinden hatırasını toplamak istediği belli olu
yordu. Erden kızı fikren daha fazla yormamak için 
biraz daha hızlı tekrar etti: 

- Küçük bir baygınlık, merak edilecek birşey de
ğil, fakat rahat etmelisin. Sana §imdi bir ilaç vere
ceğim. içine sıkıntı geldiği vakit bir kaşık içersin. 

Genç kız bu sözlerin kulağına akseden ahengi için
de gittikçe kendisine geliyordu. Bir aralık etrafında 
kileri tanıdığını gösterir kısa ve yorgun hareketlerde 
bulundu. Uzun bir kabustan uyanmışlara mahsus 
bir eziklik ve yorgunlukla nefes alıyor ve şakakla
rında ufak ter damlaları peyda oluyordu. Azıcık so
luna dönerek, henüz parmaklan hafif hafif titri
yen elini anasına doğru kımıldattı. Birşey söylemek 
istiyordu. Anası derhal eğilerek kızmm elini tuttu 
ve yUzUnU, solgun dudaklarına yaklaştırdı. GUner 
kesik, zayıf bir sesle anasının kulağına: 

- Aman gitsin! dedi. Söyle yanımdan gitsin! 
~ Delikanlı bunu duymuştu. Günerin onu istemediği 
için değil, belki bir endişe yUzUnden uzaklaştırdığı-

na kani, gülümsiyerek: 
- Sen rahat et Güner, dedi. Ben giderim. 
Sonra başını biraz yana çevirerek sedirde oturup 

düşünen Hacıyı yangözle süztip ilave etti: 

- Fakat ıcap caerse yıne gcıırım, sen merak et
me! 

Genç kızın titriycn parmaklan takall\is etti, git
tikçe şiddetlenen bir titreme ile sarsıldı, yüzünü der
hal iki avucu içine alarak yastığa kapandı. Anası 
heyecanla Erdene döndü: 

- Aman "oğul! Birşeyler oluyor ? 
- Merak etme teyze böyle olur. Şimdi ... 
SözünU bitirmiye kalmadı, Gilner hüngür hün

gür, hıçkıra hıçkıra ağlamıya başladı. Anası, teyze
si, hatta sedirde somurtan babası telaşa düştüler. 
Fakat Erden bir el işaretiyle hastanın yanına sokul
maktan menetti. Ve alçak bir sesle: 

- Bırakınız, dedi. Siz bilmezsiniz. Bu ağlamak da
ha iyidir. lstediği kadar ağlasın.. Bu suretle hepsi 
geçer. Yalnız ince birşey örtünüz. He.rkes dışarı ~ık
malı. Kız yalnız kalsın. 

GUneri ağlar bir halde bırakmıya mecbur oldular. 
Ahretlik ayak ucuna diz çöküp iki ellerile ince bat
taniyenin altındaki küçük hanımının küçücük ayak
larına sarılarak yüzünü üzerine koydu. Erden dı
şarıya çıkınca : 

- Bu ağlamadan sonra, belki uykusu gelir. Bıra
kınız uyusun. Sinirleri rahat eder. istediği zaman u
yansın. Fakat dikkat edin. Bu hal bir daha olmasın!. 

Eniştesine dik dik bakarak ili.ve etti: 

- Bir daha olursa ... 

83-
Sözünü bitirmedi. Anası meraKıa, aeııKanlınm o-

":lluzlarından tuttu: 
- (Bir daha olursa) mı?. 
- Dedim ya. Olmamasına çalışınız! 
Bu müphem sözler mühim bir tesir yaptı. Söylen

mek istenmiyen tehlikeyi anası babası anlamışlardı. 
Ikisi de biribirine bakıştılar. kirpikleri titriyor ve 
heyecanları uzaktan bile farkediliyordu. Erden bir 
posyon kordiyal tertip ederek verdi. t 

- Saatte bir, yarım kaşık içsin. Şayet uyursa ver 
meyin. Şimdilik merak edilecek birşey yok. Ben gi
diyordum. (Ifadesine kati ve cüretli bir eda vererek) 
akşama tekrar geleceğim. 

Hacı ezik, kudretsiz ve düşünemez bir halde idi. 
Kansı ses çıkarmadı. Hafız Hanım bu silkftttan Ha
cının zımni muvafakatini sezerek cesaretlendi: 

- Birşey olursa sana haber ederiz. 
Erden ayni sada ile cevap verdi: 
- Olsun olmasın, akpma bir defa daha uğnya

cağım. 

Ağır ağır merdivenleri inmiye başladı. Alnında 

damla damla terler birikmişti. Mendilini çıkarmak 
için elini cebine götilrdU, eli boşa gitti. Şöyle kendi
sine baktı, o zaman ceketinin Uzcrinde olmadığını 
gördü. Şakaklarına yapışan uzun saçlarını geriye 
atarken, başında da fesinin bulunmadığını far ketti. 
Bir an durup düşUndil. Kendi kendine acı ~cı gülUm
!Cdi. Bu kıyafetle geldiğini ve nasıl geldiğini bil-

katın oradayım, gelsinler. Çabuk ol. biritı' 
Küçük kız koşa koşa giderken odalardan . illdi

girip oturdu: Aşağıdaki mırıltıyı işiten teyz~s; i? 
Açık duran kapıdan Erdeni gördü. Erden eliY e 
'ret ederek çağırdı: 

- Ne oldu Allah aşkına teyze? 
Kadın ezilip büzülerek : 801: 
- Aman oğul, dedi. Bana sorma, ben birşeY 

liyemem. 
- Niçin ? 
- Bu işe karışamam- da. 
- Nasıl karışamazsın ? , rıiJll' 
- Aman oğlum! Gözün il seveyim sornıa · 

ni göndereyim o söylesin. 01aıdY Kadın telaşla dışarıya çıktı. Merdiven. par :aaııJJS' 
ğını tırmanarak hemgiresini. çağırdı. Hafız. paııtj: 
aşağı inince,, odayı işaret etti. Erden, ellerı db~ii· 
!onunun cebinde, renksiz ve yorgun anasına 

- Ne oldu ? .. rUJtU 
Kadın bir iki yutkunduktan ve burada gu eıııet1 

çıkarmıyacağına teminat aldıktan sonra ge~erifiP 
anlattı. Artık bütün yollar kapanmıştı. Bu. naıtlıJ' 
şerri, bir ailenin mevkiini, haysiyetini, hatta ?ttcı;el' 
sunu bile sarsacak kadar kuvvetli çıkmıştı. da oU' 
şimdi, yalnız ve yalnız Hacının dudakla~si tışl' 
ğilmleniyordu. Eğer o çözerse hallolacaktı. . 
de?.. . .. ecelt ı:ıi1 

Aksi halde yapılacak şeyi, ana oğul, dUşun ıtarıfll'I 
halde değildiler. ikisinin de zıhinleri karına 
sinirleri gergindi. Hafız Hanım : . sen ııe1.1 

- Bunu sonra da düşünürüz oğul, dedı. ...eııd" . ·nce ,. 
bir çık dışarıya, azıcık bava al bıraz geçı 
mize geliria. \'a:r) 

(Arkası 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l' A ~hrnet Emin YALMAN 
ki N ın hedefi: Haberde fi
r··rde, her §eyde temiz 'dü· 
Ust sa • A im ' 

gaz:~t ?tıını o ak, kariin 
~ olnnya çalışmaktır. 

GONON MESELELER! 

linıanlar y apllıyor 
Sekiz 
h~on sene süren progranıb ve 
le1<eun döblr f~):etteu sonra mem
d~ rt koşe~n demir raylarla 
tık. c.e Yent bir ihtiyaçla karşılaş-

~eınıek tin 
~n llıahse iç mmtakalannda ye-
bıly6 baş ulleri trenler sahillere dök
l'tabıon ladı. Zaman oldu kJ, Mersin, 
~ ' &unsun lhnanlan harice 
~ ına.ı rnaJısullerlmlzıe doldu. Fakat 
lihııe J~rı alıp götürecek vapurlar 
......._ 3.~ ana.saouyorlardı. Çünkü ll
' ktu. Doldurma ,.e boşaltma 
'~ iptidai olduğu Jçln masraf 
)'ol'du. ~aliyet fiyabnı yilkseltlr 
~ ek ki. şimendiferleri ta
""'dı. . için limanlara fhtiyag 
~llndi bUtUn sahillerimizde ll
~or lsY&ptınnaJc Jçiıı h.azırbk yar 
~' tanbuı llmamnm pli.nlan 
bııı lirn gibidir, iki sene sonra lstan
liıı. aıısııJıktan kurtulacaktır In-
"'q lllUh • 
bir h endislerinden mürekkep 

eyet lzıntrd 
l'e l'tab e, ~!ersinde, Samsun 
lcıııtta teZOnda yapılacak limaniar hak 
lı11 haı. tklkat yap.malda meşguldür. 'I rlıJc faaliyeti bitince derhal 
~ atu-ar;11 insasma başlanacaktır. 
l'leıe k ~ le lllenıJeket mahsullerini ha.. 
1'etnıe~ ~~kla, sliratle ve ucuza sev
~ tırnkUn olacak, memleketin 

tef alu artacaktr.r. 

Is • 
Panya Harbinin 

~henınıiye+· 
lllıJ 1 

ilin ~~ekette ispanya harbl
l'annıanu ~ı ehem.mlyeti iyi kavı-

' i:'l\JıAJlj bl • Çoğumuz bunu hili 
!arına r harp telakki edi •or, J.s. 

htıkı lsactırıakıa ıırnra edlyo~ Hal
bır ha Paaya harbi dahili \'e mahalli 
~linya::;. olnıaktan çıkmıstır. Bütün 
t'aıciar.rıda lnnkadde.rau lspa.nyol top
l&c.betın cereyan eden bu facianın 
dihiisen e h~~ğbdır. Çünkü ispanyada 
~ ilam ükunıetç.ilerle asiler de.ğil, 
tatôrılikı altında demokrasilerle dilc
lıll.Qya 1-0 erdir. Harp bir taraftan ls
):a&et sa:raklanoda, öte taraftan si
l; ~lcıt dasında cereyan etmektedir. 
"~t ha evıetıer yeryilzünde semt 
tı"nıı)· rp C•kaı-nııya, kun·etlerini ar
le I> .a. denıokraslleri gül' .. b' ha-

"etı.rnıı . UDÇ ır 
~l'ada le çalışıyorlar. Şimdilik Is-
-~bln 

1 
':Sistıer galip görünüyor. 

~k 8§ıst zaferfle neticelenmesi, 
g'J ak, blıwk beynelmilel kar
'ırıt ara sebep olacak ,.e belki de 
Fteı.en~lr .~ doğuracaktır. ln
eı harb butUn emeli, bu beynelmi
~ etti 

1 
lspanyoJ topraklarına inhi· 

~I 01 l'lnek, kıvllcımm yayılmasına 
llı~l'a hlaJrtu.. Siyaset sahasında Al
Jtı~ı b \'e ltaıyaya güler yüz göster-

l<'ak llndaadır, 
l' at bur· d , eııı hllith· un Unya efkan umumi-
' Ue 1!16§ ıs ~urette ispanya mesele-
l.tlda blJguJdur. I>ünyanm her tara

ı .. ~ ' has d '"«"de ı sa emokratik memleket-
ltıo)(ra:.ı>anya harbi bir fa'iist ,.e de
t~ıakıd 1 ~vgasının tims~i olarak 
bu ba!Q edıJmektedir. Oralarda halk 

lshAh hldan ka\'ga,·a tutusmustur 
b .,~Yol h " ' ' ' 
~lıuıg arbl, cihan harbinin bir 

lı~ği ıcı, kUçUk mikyasta bir ör-
b ' "eya1ı . 1r dö\'·· ut beynelmilel kavganın 

Ul'Jme sahasıdır. 

JQ • 
f.t Ponya ve Çin 

.. Qrp Ederlerse 
\· al>onya U 
1 e bii)·Ük b e Çinin bu defa şiddetli 
~1h)'or. Ç~r ~ı.arb? ı?rişecekleri an
lloıı iı,1il' nkU, Çmliler bu defa Ja-
~l'lireı ka:.:a karşı boynu bükük 
llııtıy0rı arnıya karar vermiş bu-
)l ar, 
ıı..~ntın Sebebi d 

l' ··~Uiyeı d . e şudur: 
.~.~lici istu~l gus~~un en büyük ami-

0rt. b a ve duşman hakaretidlr. 
~lııe ka; 8etııedenberi Japcınyanm 
ıtt inde tıınşı:;!dığı diişmanca vaziyet 
ll tştır, llu ! bir Japon kini uyandır
~;rı bir kın, kum gibi dağınık Çin
i'~'Stır. o daraya toplamıya kafi gel-
er b'J erece ki k • .. 1 e çatık , ommünıst Çinll-

kay Şek'le milli davada 

• 
istihsal ve 
Her Sene 

Satış 
Artıyor 

- ... 
Maden Arama ve Tetfcifc Enstitüsünün faaliyeti, çofc 

dolgun semereler vermektedir. Şimd~ bu sütunlarda o

lcuyacağrnrz satırlar sizi, yeni Türlciyeninin maden istih 

sal ve safı§• bakımından etraflı ıekilde tenvir edecek· 
. tir. Biz bunları Enstitünün bülteninClen aldrfc. 

~~' ----......-.~~~~~· 
1936 yılında maden istih

aalatımız umumiyet ü
zere arbnıftır. Bu yılın istihsal 
adetlerini bir öncesi· ile kartı
ıcqL'lnu ım: 

Madenin closi ,1935 1936 
Krom 150.514 ton 163.880 ton 
Borasit 5.82 ., 6.483 ., 
Galen 4.410 ,, 7.632 ,, 
Çinko 14.645 ,, 17.126 it 

Çinkolu kurşun 697 ,, 4.936 ., 
Zımpara 11.991 .. 11.560 ., 
Antimuan 223 ,, 1.070 it 

Kükürt 2.178 ,, 3.162 ,, 
Magnezit 1.092 .. 2.247 ,, 
Çimento 131.175 ,, 137.086 ., 
Cıva 25 şişe 823 şişe 

Listede zımpara müstesna - ki 
yalnız iki, üç yüz tonluk bir tena
kus göstermiştir, o da tenakus de
nemiyecek kadar azdır - diğer cev
herlerimiz bir istihsal fazlalığı gös 
tenniştir. Bunların başında da 
krom gelmektedir. Esasen krom 
cevherimizin harici satışındaki ar
tış Türkiye Cümhuriyetinin takip 
ettiği ekonomi politikasının mUte
bariz bir nümunesi ve tabii netir:e
sidir. 

Krom istihsalimiz 1923 tenberi 
muntazam bir seyir takip etmekte, 
bilhassa 1930 dan sonra • krizin en 
kuvvetli devresi olmasına rağmen _ 
daha geniş ve seri bir inkişaf gös
termektedir. Yazımızın arasındaki 

krom ihracatımızın grafiğinden bu 
hususta tam bir fikir elde edilebi. 
lir. Bu vaziyet te şüphesiz ekonomi 
librin muayyen kanunlarile değil 
devletin mutlak himayesi ve tesa
hübü ile hasıl olmuştur. ünümüzde 

ve mJlli müdafaada beraber yürümiye 1 
karar \.'ermişlerdir. 

Çin dağınık bir memleketti. Milli 
duygu inki af etmemişti. Ordu mün
ferit ,·e mi;.;takil bir takım general-

lerin elinde idi. Japonya bu vaziyet
ten istifade ediyordu. Şimdi Çin mil
letçe ve orcluca birleşmiştir. Japon
yamn Şimali Çine e\·kedebileceği 
800,000 kişilik orduya karşr en a..~ağı 
bir milyonluk bir kuVYet çıkarabilir. 
Hele seferberlik ilan ederse tophya
bile~ği askerin miktan yoktur. Tay
yaresi, tankı da yok değildir. lspan· 
ya misali bunlann hariçten tedarik e
dilehlleceğini de gfüıte.rmiştir. Bu se
beı>le Japon~·a hu defa miihlm bir 
da\'& karşısındadır ve bu kuvvetler 
karşı karşıya gelirse, büyük bir harp 
vukuu muhakkaktır. 

ki yıllarda krom cevherlerimiz mem 
leketimize daha bol bir döviz veri
mi olacaktır. Bunu da 1936 yılının 
iki üç aylık ihracat adetleri ile 1937 
nin ihracat adetıedpi mü.kavese e 
:unce lSUOlal eaebıUyoruz: 
1936 birinci 8 ay krom ihracatı. 

• (Ton olarak) 
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B u vaziyet ile önümüzde ve 
onu müteakıp senelerde 

krom ihracatımızın artacağını söy 
lemek herhangi bir keşif değildir, 
hakikattir. Etibankın krom ma
denlerini işlemesi, havai hattın son 
günlerde inşaatının bitmesi, ihracat 
yekfınumuzun kabarmasında mü
him tesir yapacaktır. 

Kurşun, çinko ve çinkolu kur§un 
cevherlerimizin istihsal ve ihraca
tı bir sene evvelkine nazaran çoğal 
mıştır. Kurşun ve çinko cevherleri 
bakırdan sonra ve bakır kadar buh 
ranm kahhar darbesine uğramıştı. 
Bu cevherler dünya ticaret Alemin
de en düşük fiatlarmı 1932 den iti
baren kayit ve 1933, 1934, 1935 e 
kadar bu dü§üklük hafif temevvüç.. 
lerle devam etmişti. Fakat hüku
metin sistematik ve zamana uygun 
himaye ve müdahalesi sayesinde 
krizin süregeldiği 1933, 1934, 1935 
yıllarından beri istihsalatnnızın art 
tığını yazımızın arasına konan çin
ko ihraç grafiğimizde görebiliyo. 
riız. 

Kurşun istihsalatımız önilmüzde
ki senelerde daha çok artacaktır. 
Maden Tetkik ve Arama EnstitlisU
niin yeni aramakta olduğu kurşun 
mıadAnlArindon lul.7.ılar.ınm işletme
ğe devri zamanı çok yaklaşmıştır. 
Bu bakır madenlerimizin zengin 
bir tenör ile istihsal yekfuıumuza 
kanşması istisgar edilemez bir dö
viz kaynağı teşkil edecektir. 

5 on zamanlarda zımpara ma
denlerimizin ihracatını hem 

kriz, hem de kuvvetli bir rekabet 
sektedar etmiş, 1928 den 1930 a ka 
dar istihsal yekO.numuz çok düş. 
miiştii. Fakat 1931 den itibaren 
muntazaman artınnağa muvaffak 
olmamız hatta 1935 ve 1936 istih
sallerinin 1928 dekinin üstüne çık
ması ihracat politikamızın sağlamlı 
ğıru gösterir bir keyfiyettir, 

Antimuan. kükürt, magnezit, cı
va istihsal artışları ve bilhassa 
antimuan ve kUkürt madenleri ü. 
zerinde buglinkü ihzari çalişma tar 
zımız bu cevherlerimizin istikballe
rine de emniyetimizi çekmelrtedir. 
Ergani bakır madeninin tesisatına 
başlanması ile bu madenden saf ba 
kır istihsalimizin iki seneye bağlan
dığını katiyetle ilan edebiliyoruz. 
Zaten Eti Bank bugünlerde Artvin 
Kuvarshan madeninde muntaza
man çalışmakta olup saf bakır da 
bugünlerde artacaktır. Bu madenin 
verim kabiliyeti senevi 2500 ton 
kadar saf bakırdır. Kuvarshana na
zaran mütenazır bir vaziyette bulu 
nan Morgu! bakır madenin de ih
zari ameliyata ve işletme projeleri
ne ait çalışmalara ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Mühim bir tesi
sata muhtaç . ve malik olacak bu 
madenden istihsal edebileceğimiz 

saf bakır mikdarı 6000 • 6500 ton· 
dur. 

Ç imento istihsalimiz de her 
yıl gibi bu sene de artmış 

trr. Zaten 1926 da yirmi bin tonun 
bile üstünde olan istihsalimiz mun
tazaman artmıştır. Yazımızın ara
sındaki grafik çimento sanayiimi
zin ve Türkiye imarının bir makesi
dir. Yalnız çimento istihsalatımız
dan bahsederken dünya piyasasm
daki çimento vaziyetini de kısaca. 

hul!salandırmayı faideli buluruz: 
Londrada toplanan Enternasyo

nal Çimento Kartelinde, Belçika, Al 
manya, Fransa, Yugoslavya, Skan
dinavya mUstahsilleri aralanndaki 
uzun müzakerelerden sonra 27 §U

batta esasat üzerinde mutabık kal-

mışlardır. Anlaşma hem fiat, hem 
deistih~'llatüzerindedi~ Janonya 
gibi rekabet imkfuu olmıyan mem-
leket hariç olmak üzere dünyanın 
her tarafına ihracat yapılması ta
karriir etmiştir, fiatlara da memle
ketlerin iktısadi vaziyetine göre 
2 • 5 şilin arasında bir zam yapı
lacaktır. Anlaşmıya dahil olan mem 
leketler biribirlerine karşı rekabet 
yapmamalan için uyrıca hususi mu 
kaveleler de aktedilmiştir. 

Şurada tebarUz ettirmek isteriz 
ki. bakır, kalay, çinko, kurşundan 
sonra çimento kartelinin faaliyetle
ri de fiat istiheallcri kontrol ve 

tahditleri, anlaşmaları ekonomi lib
rin kanunlarına uymıyan fakat o
nun perdesi arkasına girmiş; orga
nize ticaretlerdir. Binaenaleyh bi

zim gibi ekonomisini inki.şaf ettir
mek mecburiyetinde olan memleket 
lerin hilkfımet nazımhğırun ne ka
dar yerinde ve lüzumlu olduğunu 
gösterir. Bu ameli gösteriler kita
bın nazariyelerinden çok kıymetli
dir. 

Kömür istihsalatırnıza gelin
ce: Memleket dahili sarfi

yatında mühim bir mevki almıya 

baŞlamış olan linyit istihsalimiz bir 
sene evvelki istihsaline nazaran yi
ne oldukça artmıştır. Bu artış va
ziyeti bilhassa son on senede mun 
tazam bir keşayiş göstermektedir. 

Taş kömürü istihsalimizde 1935. e 
nazaran 1936 da biraz tenakus g5-
rülmüştü. 

1937 senesi ilk 4 ayında antrasit 
ve kok istihsali 

~ 
~ 
< 

Ikincikanun 
Şubat • 
Mart 
Nisan 

Türk Briket 
Dış Antrasiti Iç 

6.802 89 
6.866 4.306 151 
2.101 78 

961 21 
4.491 151 

Yekun lG.730 4.645 
Ta§ kömürü istihsalimizde bu 

kısmi azalışın başlıca sebebi Zon
guldak ve civannda iş hacminin ar
tışından, madenden ba§ka demiryo 
lu ve sınai inşaatın işçi talebinden 
ileri gelmiştir. Onümüzdeki seneler 
de istihsal yekiınumuzun ümitleri
mizi ve memleketimiz iktısadını tat 
min eder mahiyette artacağından 

en ufak bir tarzda şüphe edilemez. 
Bilhassa havzanın hakiki sahipleri-

5 

FIKRA: 

Kedi Hikayesi 
Oemll Pa..53 lstanbul köpeklerini 

toplattığı zaman, kimi hay\•naJ se\'gi• 
si Ue, kimJ §ehrin pıt.ore k'i oamma, 
birçok kim eler de alışkanlık yüzün
den isyan ettiler. Eğer her ev bir 
köpeğe balisaydı, yani ona numaralı 
bir tasma, taşlık veya bahçede bir 
küı;ük yuva hediye etseydi, haftada 
bir ilci defa yıka ·a, yılda bir defa u
ra§ ettirseydi, Şehremini de köpek 
vergisinin gelirini hesap etmekten 
gayri bir şey düşünmezdi, O zaman
ld Istanbula ııisbetle, Jngilterede nü
fus başına daha fazla köpek isabet 
eder. Pakat yabancı, yerli hiç kimse 
bu yüzden rahat ız değildir: Londra
da ne ısırılmak, ne de kudurmak teh· 
likesl vardır. Jstanbul köpeklerinin 
kusurlanndan biri soysuzluk, ikinci
si fakir bir şehir halkının eline düır 
mektl. Cins ,.e bakımlı köpek bir ço-
cuktan daha pahalıdır. 

Daha eski devirlerde şehir köpeği, 
tıpkı köy köpeği gibi bekçilik ederdi: 
1908 den e\'\'el mahalle köpeklerinin 
Müslüman semtlerini muhafaza kı
sımlarına alTildıklanm hatırlıyanlar 
vardır. Boolar mahalleye ne yabancı 
köpek, ne de, bir saatten sonra, yar 
hancı adam sokarlardı. Aralannda 
hazan, hplH in anlar arasında oldu
ğu gibi, kabadayılan çıkar, civar ma
halleleri sindirir, ba:ıan da, iki cep
heye ayrılan semt köpeklerinin bo· 
ğuştuklan olurdu. Şehirler köy sart
lan altında ya.5adıklan müddetçe sur 
kapıları gibi köpekler de lftzımdı. 
Halk onlara bekçlllk tay:mı verir, baı
kardı. Cemil Paşa bu lüzumun orta
dan kalktığı devre rastgeldi. Şimdi 
şehirler ne ha\•lama, hatta ne de 
bekçi sopasının sesi ile rahat ederler: 
onlar için emniyetin sesi polis dildü .. 
ğündedir. 

• 
- Faliat ya. Yeba? 
Kedilere karşı tedbir alındığı \•akit., 

bu sualin hekiml!rimizln ağzından 
dahi lşitildlğinl duymak hazin değil 
midir! Kedilerin de, bugün olduğu 
gibl süs olarak değil, bir vazife ile 
e\·de beslendikleri de\irler olmuştur. 
Bugün insanları şehirlerimizde dolaş
maktan iğrendiren sokak kedisi bu 
mudur? Yirminci asnn otuz yedinci 
yılında sıhhij·e hizmetlerinden en mü· 
blmminl kedllere bırakacak kadar ge
ri düştioebilir miyiz! Gariptir ki. ve
ba, sokaklarmda kedilerle köpekler• 
den geçilmiyen pis şark memleketle
rinden, sokaklarında ne köpek ne de 
kedi olmıyan garp memleketlerine 
~elir ve bu memleketlerde modern 
sıhhiye usulleri ile savaşılarak ortaı
dan kalkar •• 

Şüphesiz hekimlerimiz kendilerin• 
den böyle bir sual sormıya, yani bu• 
runlanm süprüntülüğünden çıkarmır 
yan, uyuzlarını \'C alyalanm evlerin 
her köşesine buJa.stıran keililerin sıh· 
hi kahra.manhklan hakkında kendile
rinden inanca 1 temiye gelen gazete
cllerle eğlenmek için böyle -.öylemi§· 
lerdlr. 

Belediye sokak köpeb'İ ile sokak ke
ditj ile mücadele ediyor: evde köpek 
ve kedi kesleme~i men etmiyor l Faı

reye karşı lstiyen kapan, istiyen ze.. 
hir, istiyen kedi bulundurur. Fakat 
balık \'e ~t ~rşılarındıı. insana sof
raya oturmatan ikrah veren sefalet 
sürülerini şehirlerin sıhhi •lavasmda 
'\'a.zife sahibi nasıl telakki edebilir? 

• 
Salyalı köpeğe öliim, uyuz kediye 

ölüm, yere tükürenden ceza, tnun
vaydan, vapurdan ,·ah;tsiz atlıynna 
<'eza, süprüntüsünii sokağa atandan 
ceza! Geliniz de böyle bekçisiz, fare
~·e karşı müdafaasız, size tükrüği.inU
zü, süprüntünlizü, durağı ve iskele~i 
hesap ettiren şehirde :ra ayınız. Fw
kat bu ~ikiiyetçilerin en acemisi en ya 
km Balkan ı:ehrine ayak bastığı vuldt 
bile, yutkunmıya. siiprüntti sepeti a· 
ramı~·a, her türlü şehir kaideleril!li 
fıde~ orada doğmuşçnsma takip e~ 
miye ba.~Iar. Yalnız keneli memlelieti· 

mizdedir ki, keyfimizi kanun sılnnb· 
sının üstiinde tutmıya heves ederiz. 

Bu sıkı bizim öz canımızın faydasına 
da ol"a kabul etmek istemeyiz. ShTir 
sineğe karşı, memurunun aylığı \'e i· 
Jicmm parası devlet tnrafından öde-

nen mücadeleye e\inin kapısını a~mr 
yanlar olduğunu bilmiyor muyu7 ... 

Fa tay 

nin eline geçişi, milli sermayeye 
devri, önümüzdeki senelerde cid

di ve hakiki bir sınai teşkilatlan
manın semerelerini verdirı>,...lrtir. 

M. T. A. 
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A merikan kumpanyalarının 
A vrupadan artist ithaline 

başladıklarını birkaç gün evvel ha
ber vermiştik. Fransa.da Holivut i-

çin seçilen üç artistin ikisini he

men herkes tanır. Bunların biri, bir 
kaç Fransız filminde fevkalade m ı

vaffakıyet gösteren Mireille Balin
dir. Cici Mireille Balin, genç Fran

sız sanatkar neslinin en güzel ve 

muktedir artistlerinden biri olarak 

tanınmıştır. Kendisi bir Fransız ba 
ba ile bir ltalyan annenin çocuğu

dur ve 1912 de Montekarloda doğ
muştur. Çocukluğunun ilk devirle

ri pek uslu geçmiş, sonra birdenbi

re bir leyli mektebe girerek orada 

haşarılaşmış ve bir oğlan çocuğun 

yapamıyacağı muziplikleri, yara

mazlıkları başararak, mektebin tat 
h bir belası kesilmişti. Babası zen

gin bir adam olduğu için Mireille 
yirmi yaşına kadar hiç sıkıntı gör
memiş, fakat günün birinde malt 
bir buhran neticesinde ailenin bü

tün serveti mahvolunca genç kız ha 

yatını kazanmıya mecbur kalarak, 
ibüyük terzihanelerde modelliğe baş 
lamıştı. Mireille az zamanda güzel
liğiyle o kadar meşhur olmuştur ki, 

birçok fotoğrafçılar ve ressamlar o 
nu modelliğe alDll§lardır. Ne çare 

iki bu meslek namuslu bir kız için 

fazla kazanç getiren bir meslek ol

madığından, Mireille fakirlikten 

kurtulamamıştı. Onun artistliğe 

başlayışı bir tesadüfün eseridir. Bir 
gün bir kahvede otururken, kendi

sine dik dik bakan iki erkek gör

müş ve tam herifleri azarlamıya ni

yet edeceği sırada, bunlardan biri

nin hürmetle önilnde eğildiğini ve 
kendisine kartını verdiğini görerek 

hayretler içinde kalmıştı. Karta bir 

göz atınca, bu adanını meşhur reji

sör, Jean de Limur olduğunu gör

müştü. 

Ve işte Mireille'in artistliği bu 
kal'§ılaşma ile b~ladı. 

Holivuda gidecek sinema artist

lerinin ikincisi, Michel Morgandır 

Michel Morgan da çocukluğunu ga. 

yet haşan ve başıboş bir halde geçir 

miş. Sonra babası taraf mdan, cam
bazlığa sevkedilerek, küçük yaşta 
müstait ve iyi bir cambaz olmuştu. 

On dört yaşlarında iken, babaSI

na, Halivuta gidip büyük bir artist 

olacağını söylemişti. Evden ayrı 

lınca Holivut yerine, Parisin bir u
cunda bulunan büyük annesinin evi 
ne gitti. Sonra, artistliğe hakikaten 
merak sardırarak, Comedie Fran
çaise artistlerinden Rene Simonun 
açtığı dersaneye girdi ve orada 
çok muvaffak olarak günün birinde 
tesadüfen bir arkadaşının yerine bir 
filmde oynadı. 

Bu oynayış onu derhal meşhur 
etti. Kendisi şimdi 17 yaşında bir 
artisttir. Holivutta ilk filmini Char 
les Boyer ile çevirecektir. 

SiNEMA DÜNYASINDA: 

• 

En Çok Gülenler 
Hiç Gülmiyenler 

S inema yıldızlan arasında 
gülmek ve gülmemek te baş

lı başına bir meseledir .Hele Holi
vutta bir kıSJm yıldızlar kendileri
ne gülmeyi moda yapmtşlar. Bun
lar gülmek hususunda en zivade 
hayvan seslerini taklit ederler: Me
seli. Marlene Dietrich: güldüğü za
man kurbağa sesi çıkarmaktan çok 
hoşlanırmıg. Yine meşhur yıldız -
lardan Annabella gülerken tavuk 
sesi çıkarmayı kendisi için bir hu
susiyet olarak kabul etmiştir. Bu 
cici yıldız bilhassa kahkaha atarken 
tıpkı tavuk gibi gıdaklamaktadır. 
Meşhur Şarlo hususi hayatında 

gülmemeyi tercih etmektedir. Hele 
Şarlonun kahkaha attığı hemen hiç 
işitilmemiştir. Bir zamanlar hepi
mizin çıldırasıya alkışladığımız şu 
sabık komik Malek, sinemacılık ha
yatında bir kere bile gülmemiştir. 
Esasen Malek beyaz perdede gül -
memeyi mukavele ile bağlı olduğu 
kumpanyaya taahhüt etmiş bulwıu
yordu. 

Nelere Kızarlar? 

S inema yıldızlarmm sinirlilik
leri de meşhurdur. Bunla

rın milhim bir kısmı, hiç olmıyacak 
eeylere lmarla:t, fena<halde einirl&o 
nirJer. G~t>nlPrnP ifüm J:uı.rrsm veva 
pli tin renkli Yfldız Jean Haliow, si· 
yah renkten hiç hoşlanmazdı. Ne 
olursa olsun, rengi siyah olan şey
leri hiç sevmez, sokalr".a siyah elbi
seli birisini gördilğü zaman fena 
halde sinirlenirdi. Hatta evine si
yah elbiseli misafir katiyyen kabul 
etmezdi. 

Kate dö Nagi de bozuk paraya 
karşı fena halde düşmandır. Çan
tasında hiç uf ak para taşımazdı. 

Lilian Harvey ise, ihtiyarlara 
çok kızarmış. İhtiyarlann bulundu
ğu meclise adım bile atmazmış. 

Evvelce Neydiler? 

Clarck Gable, artist olmadan ön
ce çiftlik amelesiydi. 

Charles Boyer, aktörlüğe başla
mazdan evvel ilahiyat tahsil edi .. 
yordu ve belki de papaz olacaktı. • 

Komik Şarlo, artistliğe başlama
dan evvel, Londrada işsiz bir ser
seri idi. Amerikada iş bulmıya gitti. 

Eddie Cantor, sinemaya b~la.
madan evvel, bir avukatın yanın
da katipti. 

Michel. Morgan 

Blanchette Brunoy 

Mireille Balin 
Georges Bancroft, hapisaneden 

çıkıp aktörlüğe başladı. 

William Powell, artistlikten evvel 
barlarda dansörlük ediyordu. 

Harold Lloyd'un hiçbir mesleği 
yoktu. Bakkallık yapmak istiyordu. 
Tesadüfen artist oldu. 

Eleonar Powell, köy mekteplerin
de muallimel.ik yapıyordu. Dansa me 
rak etti. Ilkönce Neyorkta barlarda 
çalıştı. Sonra sinemaya gırdi. 

· Francis Bushuran, sokaklarda 
yemiş, kestane satardı. Dk filminde 
kestaneci rolU yaptı. 

Gary Cooper, bir lokantada ga~ 
sondu. 

Don Jose Mujika, kibar bir aile

lsis kazalarının 
•• 
Onüne geçen 
Yeni bir alet 

nin hiçbir şey öğrenmemiş bir çor.u- Ingilterede vücude getirilen yeni 
ğu idi. Güzelliği yüzilnden artist ol· bir ihtiram, sis yüzünden denizde 
du. ve havada vuku bulan bütün çarpış-

Marion Davis, bir bürodl dakti- malara mani olduğu İngiltere gaze
loluk yapıyordu. Sonra sinema a- teleri tarafından haber veriliyor. Yine Amerikanın angaje ettiği ü

çüncü artist ise, hiç kimsenin tanı
madığı bir genç kızdır. Adı Blan
chette Brunoy'dur. Kimsesizdi. Bir 
doktorun evlatlığı olarak yetişti. 
Ve sonra bir tiyatro müdürü olan 
amcası tarafından tiyatroya soku
larak, piyeslerde oynamıya başla
dı. Nihayet Parisin meşhur Oeuvre 
tiyatrosuna angaje edildi. 

tölyelerinde katibeliğe, nihayet te Yeni ihtira, en kesif tabakaları yıı-

Fransada ilk çevirdiği film (Clau
ı!ine mektebinde) filmidir. Daha 
bitmemiştir. Bu mevsimde biz onun 
ilk filmıni se;Tederken o da Holi
vutta yeni filmler çevirecektir. 

artistliğe başladı. ran bir sihirli gözdür. Bu göz en ko-
Marlene Dietrich, Berlinde ca~ · yu karanlık içinde 23 mil mesafeyi 

bandlarda kemancılık yapıyordu. görmektedir. Tayyareler bu sayede 
Gloria Swanson. sinemaya başla- sis içinde görUnmiyen dağları gere

madan evvel. büyük terzihanelerdc cek ve hiç olmazsa beş mil mesafe
modellik yapardı. de iken vaziyete göre tedbir alacak

Greta Garbo, daktilo olacaktı. lardır. Yeni alet yoldf: tesadüf olunan 
sonra, kartpostal fotoğrafçılarına her maniayı hemen kaydetmekte ve 
modellik yaptı. onun mesafesini de göstermektedir. 

Jack Oaki, bahriye zabiti idi. As- Bu alette göze görünmiyen şualar-
kerliği bıraktı. Artist oldu. dan istifade edilmektedir. lhtiram 

Robert Montgomery, bir cazbant- sahibi Mister Aldrig namında bir ln-
ta saksüon çalıyordu. gilizdlr. 

1' A N 

H -I 
Y aramaz yumurcakların ağız

lannı en ziyade sulandıran 
yemiş, muhakkak ki kirazdır. Bu 
koca koca al ve kırmızı gözler yaP
raklar arasından bizlere gülümse
yip "Gel! Gel!" dermiş gibi işaret
ler ettikçe, biz yerimizde mi dura
bilirdik. Babamız, anamız, hocamız, 
bize başkş.larının malına el salma 
derlerdi. Fakat bu dallarda salla
nanlarsa "gel de beni ye" diye ça
ğnıyorlardı. Bittabi faziletin ta ken 
disi upuzun, sipsivri dallara ellere 
kolla sanlırdık. 

Biz büyükler, en tepelere, en te
pelere, ta mavi göklerin altına tır
manırdık . Güpgüdük kollarile, ba
caklarile bu cambazlıkları becere-
miyen küçüklerimizse ciğere bakan 
kediler gibi, aşağıdan "bize de at
sanıza ! " diye miyavlarlardı. 

Fakat her şey gibi kiraz mevsi
minin de bir gün sonu gelir. Işte 
böyle, kirazın da artık son turfan- · 
dasına varmıştık. Gel de kiraz bul. 
Ha yerde altın ara, ha ağaçta ki
raz. Allahm sabahından beri bir sü 

K A 

rü kısır ağacın te 
pesine inip çıkmış 
tım. Ağzım kuru, . 
ellerim boş, pan
talonum da delik 
deşik olarak, boy 
nu kırmış, ve baı 
çe aralıklarından 

Çocuklar ve 
Kirazlar 

ev yolunu tutmuştum. Bir de ne gö 
reyim istersiniz? Tam yolumun ü
zerinde kainatın en mucizevi kiraz 
ağacı. 

Ne ağaçtı o? En ince dallarından 
bile salkım salkım kirazlar sarkı
yor, akşam rüzgannda şahane şa
hane sallanıyorlardı. Haşa, bunlar 
kiraz değildi. Koca koca cennet 
damlalan idi. 

H emen ağaca yapıştım. El kol 
uzı.tmıya ne hacet. Ağaç 

tepeden tırnağa kadar kirazdı. El
lerime, kollarıma yüzüme gözüme 
değiyorlardı. Enikunu yiyip te kar
nmn doyurunca, aficm üzerinde 
l'Pnlrfl'll"'"',... ,. _ __ \..-,..·-•" """"lf rlo~ rra _ 

~eoeğini hatırladım. Ağacın tepesin-
den evin damı görünüyordu. Evde 
korkusuz ve kaygusuz keyif. çatan 
kardeşlerimin yanında bulunmasını 
özledim. 

,~""~'"} 
' Yazan: , 

trances~o Chiesa ~ 

i~~~~~~!~~J 
kıştırdığnn kirazların çekirdekleri
ni fırlatıyordum. Bir aralık adam 
"yağmur galiba" dedi. Kız da "yıl-
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dız1ar p~rlıyor a" diye cevap verdL 
Ben devam ediyordum. "Tık!" 'f<Y 
lun kaldırım taşına, "tak!" tarla-

daki lahanaların birine. Aıjıklar bit 
tarafa bakınca "tık tak!" aksi ıara· 
fa. 

Kız ilrktü. Dayanamadı. Ayaf;S 
ftrladı. Itiraz kabul etmez bir sof" 
le: "ben mutlaka gideceğim!" d~ 
di. Kalktılar. Savuştular. }.• 

ğaçtan inerken, baykuş ö~ 
lerinin en şaheserini taklit edi" 
yordum. 

Evde adamakıllı pataklanacağı .. 
ma emin olduğum halde içimde çıl· 
dırtıcı bir sevinç vardı. Belki se~ 
şen bir çifti ürkütüp kaçırtmııttJJll 
da ondan. 

Ağaçtan çarçabuk inmeli idi. Fa
kat yüreği tıpır tıpır çarptıran bu 
koca korku boşu boşuna çekilmez- I 
di ya! Hiç olmazsa ceplerimi kirazla I 
doldurayım da korkunun acısı çık- ı 
sın dedim. Fakat cebim yalnız bir j 
tekti. Ceplerimi çam kozalaklan, 1 
çiviler, ve taşlarla tümseklenmiş 
görmekten usanan annem birinden 
başka bütün ceplerimi dikmişti. O
nun için kirazları derimle göml~ 
ğim arasına doldurmiya başladım. 
Onların cilalı yüzleri tenime soğuk 
soğuk dokunurken gıcıklanmış gibi 
titriyordum. 

Tekirdağlı ve Mülayim 

F akat ağacın altına bir çift in 
sanın konuşa konuşa yak

laştığını duyunca ödüm patladı. 
Çıt etmeden, usulcacık . yaprakla
nn arasından bakındım. Bir kız bir 
erkektiler. Hınzırlar, benim ağacın 
altına çökünce elele verip biribiri
ne "seni seviyorum" demiye koyul
masınlar mı? 

Artık sular kararıyordu. Gözle
rimle güç seçiyordum. Başımı daha 
ziyade uzatayım derken göğsümü 
önümdeki dala bastım. Göğsüm
de ezilen kirazların sulan, göbeğim 
den aşağıya, bacaklarıma kadar ak
tı. Ağzımdan bir "ay!" kaçtı. Ağa
cın altındaki kız: "Aman birşey 
var!" diye delikanlıya sarıldı. iki
si de gözkulak oldular. Genç adam: 
"Bif§eycikler yok" dedi. 

E ve vanr varmaz, ağaca tır
mandığım için, pantalonu

mu yırttığım için, geç kaldığım i
çin ve göbeği111e kadar sıvanan ki
raz bulamacı için adamakıllı bir da 
yak faslına uğrıyacağımı pekala bil 
diğim halde yine oracıkta işin ala
yında idim. Mahsus bir çıtırdı ol
sun diye kuru bir dal kırdım. Dal 
çıt diyince kız sanki bir elektrik 
cereyaniyle dokunulmuş gibi yerin-

den hopladı. Neyse çıtırtı

yı kertenkeleye atfettiler Fa
kat ben boş durmuyor
dum. Oyunu derece derece azıtıyor 
dum. Bazan baykuş gibi ötüyor; 
bazan da parmaklarımın arasına sr 

Bu Pazar Günü lngiliı 
Pehlivanlarile Güresecek , 

Bu pazar Taksim stadında biri Teklrdağh Ue, diğeri Mülayimle gtlref 
mek üzere şehrimize uğnyan iki in giliz pehlivanı dün matbaamızı ıir-: 
ret ettiler. Bir saatten fazJa g(irüş tüşümüz pehliva.nlann bizde bırııl' 
tıklan intibam çok müsait olduğunu peşinen söyllyeylm. lngiliz pehli~ 
lan Mülayime yenilip burada kemeri ni terkettiıkten soora memleketlO 
dönen Amerikan boğasına hiç benzemiyorlar. 

Ingiliz pehlivanlannın hallerinden, 
konuşmalanndan, giyinişlerinden 

mektep gördükleri hemen farkedili
yor. Vücutlerinin şekli de, seyircile
re yalnız gözdağı veren şişkinlikte 

değil.. Icap ettiği kadar etli ve yağlı, 
iyi idmanlı olduklan boyları ve ke-
mikleri nisbetinde artmış kiloların

dan forkolunuyor. 
Profesyonel güreşçilerden ziyade, 

terbiyeli ve okumuş amatörlere ben
ziyen Ingiliz pehlivanlarından kendi
leri hakkında aldığımız malumatı ve 
pazar günkü güreşlere dair düşün

düklerini naklediyoruz: 
Teldrdağlmm rakibi 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivana kar

şı çıkacak olan Afrikalı Vandervelt, 
yirmi sekiz yaşında imiş. Boyu bir 
metre seksen tutan bu pehlivanın ki
losu 98 dir. Profesyonel olmadan Ce
nubi Afrika amatör şampiyonluğunu 
ve Imparatorluk amatör şampiyona
sını üç sene muhafaza etmiştir On
dan sonra profesyonel olmuş ve di~rt 
sene daha güreşerek pehlivanlık ha
yatını yedi seneye çıkarmıştır. 

Cim Londosla nasıl güreşmiş'! 
Cenubi Afrikalı Vtwdervf!lt. c;han 

şampiyonluğu bir zamanlar üzerınde 
addolunan Yunanlı Cim Londosla iki 

' 
kere güreşmiştir. çeJ 

llk güreşte bir bucuk saat sıkl ol• 
pıştıktan sonra Yunanlıya mağlflP iJlc:l 
duğunu söyliyen Vandcrvelt ıl< 
güreş için dedi ki: . ı,.oıt' 

.. _ ilk güreşimde benim cun , .. 
dos ayarında olduğumu q,n}aJılar ııJ'" 
ikinci güreş istediler Ahalinı~ aı ~ 
sunu memnuniyetle kabul ettıJil ttJ" 
Cim Londosla yenişinciye kad~r ıJll' 
tuşmak üzere bir intıkam maçı 101 

ladık. oO 
!kinci güreşe çıktığınuz .zanıaJl itY 

beş dakika kadar ihtiyatı; ve tt•Jllıc ~ 
li hareket ettik. On befl dakikR sen ti-
.k. . d l .. 1 ve kuvve 
ı ımız e o anca surn tJI 
mizle biribirimize atıldık ve d::::pi
bir güreşe başladık. Yunnnl~ ··baıııl' . a·- bır 
Yonun her hamlcsıne ıgcr .. gK 

G .. reŞ •· 
ile mukabele ediyordum. ,u. . 1..i 

. s·rıbırıııv"" 
lıyah bir saati geçm?ştı 1 ~ 1tef' 

d k· kaııu: yenemiyorduk. Fakat a 1 ıuııll 
}<U\'VC 

ledikçe Cim Londosun acı rd"'ııı-- d. •o .. 
eksilmiye başladıgını farke ı) ttl ııtı 

k .k oırn•JŞ Tam bir saat elli da ı a JllS. <r 
Cim Londos bana bir aya I< kır t<ıtd-
yun u tatbik etti. Ben ayağtmınetrııe1' 
maması için hakeme şikA.y_:~ sa~ 
Uzere yere serildınt ve magl p 
dım. 
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~üırD<®~ok Am~ırük<§llfi1Dlfi1 
D<®nü~ IKtU1vv~t:D~İrü 

Bunların Kürlük 
Denilen $eyle Hiç 
Alakaları Yoktur 

N@1~0Dcdlorr? 
Ş inıali Amerika Birleşik dev

hutun ~et~erinin harp donanması, 
lllin giltereden sonra yeryilzü
cfır en kuvvetli deniz harp varlığı-

~
~ 

Dünyanın en büyük tayycue 
ana gemilerinden biri olan 
33000 tonluk Saratoga gemisi 

. 1922 d v . 
tnıQ 

1 
e 8.9Ulgtonda imzalan-

~ o an d 
8'ilte onanma.lar muahedesi, In 

re Anı "k \'e lta' erı a, Japonya, Fransa 
lerı . lya arasmdakı deniz kuvvet
llYl't ntsbetini tesbit ettikten başka, 
~d ca,. İngiltere ile Amerika ara

tcıak~~. ~beti de sağlama bağla
berj . ıdi. Amerika, o zamandan 

l>~bilhassa Yeni kruvazörler ya

llıeJtte donanmasını kuvvetlendir
Ve n geri kalmamıştır. Muhrip 
ten 2Irhlı inşaatı ise, umumi harp!' 
biy ~onra hemen hemen durmuş gi

ft:ı~ A.ınerika, ayni müddet zar
ko a fazıa tahtelbahir de tezgaha 
ı:ıuYrcıamı§tır. Elindeki zırhlıların o

at 1911
-1917 ve beşi de 1919-1921 

Qei:ı!a. kızaktan inmiştir. Şu hal
lıs1 v rıkanın yepyeni on beş zırh· 
tın t:1'~ır. Yeni yapılacak zırhlıla
lh sa p arı 40,6 santimetreden aşa-

Pta 0lmıyacaktır . . 
A merika donanmasında hava. 

kı bir kuvvetıerile donanmanın sı
ehern_:_lbirliği yapma.sına da gayet 
A.ın;;'1Yet. Verilmektedir. Şimali 
nıa.sın:: ~.ırleşik devletleri donan
Yare ge ~u.nyanın en bUyük iki ta:rı 
tatoga lllisı olan Lexington ve Saı-
33,ooo vardır ki bunların her biri 
gövdesl:a tonıuktur. Her birinin 
~ e ~~~. tayyare yer alabil
g6llıisi . nl.ltun :filoda 6 tayyare 
aange nıevcuttur ki, bunlardan 
?tıi§, ı.: ~933 ~lmda kızaktan in
~atın lCUıgton la Saratoga'nın in
l:tııo d~ zırhlı olarak 1925 te başlan 

"'i• ıger .. 
de bit· . uç tayyare gemisi de 920 

lt'llnı'c:.t-• . . 
llıeıı he . ı~ .. ır. Bu gemilcrın he-. 
lllrak b Psıne aslen harp gemisi o
llıisine aşl~nuş, sonra tayyare ge
ha k Çevrilmiştir. Yeniden tezga
l9,9~nan Uç tayyare gemisi ise 

er tonluktur 
• 

. A ~r~.kanm sayısı 17 olan knı 
den ın \'azorlerine gelince, birin
ların tead~sı kB.ınilen yenidir. Bun-
2o.3 

8 
P~ de 10,000 tonluktur ve 

~hhez ~~ çapmda toplarla mü
bo~ ta a~gton tipi gemilerdir. 
lie y nesı 1930 - 1933 tarihlerin
~f ılnıış be~ tanesi 1929 da bi; 
thster §. en eski knıvazör olan Ro-

1\nıe ~e 1891 de denize inmiştir. 
atı ha::kan donanmasının ayrıca 
~ he ~uvaZÖrU vardır ve bun
l.5,5 l3aıı ~1 8000 ~ 10000 tonluk ve 
1~ ~etre çapında toplan bu
l.936 d gemilerdir. Dördü bitmiş ve 
ğer aıt te~gahtan indirilmiştir. Di-

A -
181 ıse hen Uz inşa dadır 

·>.Lllerik d · 
2ipıel'in a 0 nanmasmdaki muh-
l"ip te h:Ylsı 206 Ya varır. 60 muh 
dır. :aUn en tezgahta bulunmakta
'Il?ıdadırların tonajları 1500-1850 ara 
caıt 3Q • Fakat 206 muhripten an
~lınUen u Yeni ya pılınıştır. Diğerleri 
ltaıınadtr Ullluıni harp senelerinden 
hirıel'in · Donanmadaki tahtelba-
. adedi 87 ye varmakta ve 

bunların arasında dünyanın en bü
yük iki tahtelbahiri olan Narwhal 

ve Nautilus de bulunmaktadır. Bu 
iki tahtelbahir 4000 tonluktur. Ha-

len tezgahta 17 tane, 1300 - 1400 
tonluk tahtelbahir mevcuttur. 

B ütün bunlardan b~ka '.Ame
rika donanmasında 4 7 ma

yin gemisi, 20 bekçi gemisi, 21 u
fak muhrip, 14 tahtelbahir avcı ge
misi, 42 sahil muhafaza kruvazörü 
ve daha bir sürü ufak sahil muha
faza gemilerile, mektep gemileri 
vardır. Bu büyük donanmanın baş
lıca mühim kısmı Pasifik Okyanu. 
sunda toplanmıştı. Bu sahillerdeki 

üssü bahriler San Diego, San 
Fransisko, Seattle, Balboa, ve Ha
vai adalarındaki Pearl Harbordur. 
Atlas sahillerinde ise: Boston, 
Newyork, Philadelphia ve Norfolk 
üssü bahrileri vardır. 

Amerika bahriyesi halen 128,000 
kişi kullanmaktadır. Aynca bahri 
havacılıkta 15000 kişi çalışmakta
dır. "Army and Navy Journal" e 
göre Amerikanın 1938 bahriye büt
çesi 516258 milyon dolardır. 

27000 tonluk Ari.zona zırhlııı 

D ersimlilerin kUrt olmadıkla.. 
n muhakkairtı:r. Dersimde 

yaşıyan Türkler, muhtelif zaman
larda muhtelif tesir altında kal
mıs olmakla beraber bozulmamış
tır 

Dersimliler, Aleviliğin Caferi ta 
rikatine mensup ve İmam Cafer 
Sadıka bağlıdırlar. Onun Sadattan 
olduğuna kanidirler. Bununla be
raber 12 İmamı da tasdik ederler. 

"Anadolunun Doğu ve Cenup 
doğusu., ve "araştırma ve dUştin
celerim,, adlarile Şarkın kültürel 
ve tarihi vaziyeti üzerinde esaslı i
ki tetkik eseri hazırlıyan arkada
şım Kadri Kemal Kop bana Der
simlinin maruz kaldığı tesirleri 
şöyle anlattı. 

"- Asılları öz TUrk olan Der
simliler, her Türk ülkesinde oldu
ğu ve her Türkün gösterdiği gibi 
gereic din ve gerek itikatta en li
beral tarafı iltizam etmişlerdir. 

Şamanizmin liberal hususiyetle
rini ihtiva eden Alevilik bütün 
Türkmenlerin tek akidesi oımıya 
başladığı vakit bugünkü Dersimli
nin dünkü cetleri de bu tarikati 
kabul ettiler. Bunun içindir ki, 
Sinni Osmanlılarla aralarında. içti
mai ve dini bir mücadele başladı. 
Bu mücadele üzerine Şark ve Or-

ta Anadolu Türkmenlerinin birçcr 
ğu, ya lrana kaçtı, yahut ta bir ko-

layını bularak Şarki Anadolunun 
en sarp bir mıntakası olan Dersim 
dağlarına iltica etti. Eğer bugUn 
dağlı Dersimlilerle şehirli Türkler 
arasında fizyonomi ve hatta an. 
trepoloji bakımından bir farjc gö
ze çarpıyorsa, bence bu farkı biri
nin dağ şartlarına uyarak yaşamış 
olmasında, ötekinin şehir şartla
rına bağlı olarak hayat sürmüş 

bulunmasında. aramak lazımdır.,. 

ı. 1 
Bartın Futbolcuları 

Bir Kupa Kazandılar 

................ _ ........ ·--····················· 
Yazan: ( 

Lcitif Erenel 
1 ..................................................... 

Der1imli bir aile köy 
meydanında 

Derıimin güzel k öylerinden : 
Kiri ... 

uyanıK bir kilrt agası anıatı

yordu: 
"- Türk kelimesinin ilk ve son 

harflerini takdiım ve tehir ediniz. 
Kürt kelimesini bulursunuz. Bu ke 
ilime, seyit ve ağanın toprağına 
mutlak bir kölelikle merbut, ayni 
zamanda Türke bağlı (adet, 

" anane düşünüş itibarile). mana
sına gelir. Bu vasıflar ve ya
şama şartlan Dersim.linin haya
tına uyduğu için yanlış olarak bu
ra halkına Kürt denilmiştir. KUr
dün hakiki manası, vuran, kıran, 
talan eden demektir 
Diğer taraf tan doktor Friç is

minde bir alim, bundan bir müddet 
evvel Kürtlerin tarihine ait bir e
ser hazırlamıştır. Doktor, eserinde 
Kürt kelimesinin esasen mevcut 
olmadığını iddia ederek türdün 
ne manaya geldiğini şöyle izah 
ediyor: 

Bartın Spor Klübü maçtan evvel .• Vaktile Cengiz, hükümdarlığı 
sırasında garp cihetinde bir kabile 
nin himayesini kabul ettiği zaman 
o memlekete bir (kirt) tayin eder 
miş. Kirt tabirini İran tarihlerin 
de bile gördüğünü yazan doktor, 
bu kirt usulünün o zaman Çinde 
dahi tatbik edildiğini kaydediyor. 

Eartın, (TAN) - Zonguldak Halk 1 

partisinin karşılıklı iki müsabaka için 
koyduğu kupa maçlarının birincisi 

J Bartın spor kltibü ile Zonguldak spor 
~ culan arasında Zonguldakta yapıldı. 

: Bu maç için Zonguldağa giden Bar 
: tınlılar Halkevinin misafiri olmuşlar 
j ve Zonguldak sporculan tarafından 
İ iyi bir şekilde karşılanmışlardır. 

1 Ertesi gün yapılan maç zevkli bir 
1 
; oyundan sonra 1-1 berabere netice-
! lendi. Anlaşma mucibince ertesi haf-
ta Bartınla karşılaşması icap eden 
Zonguldak sporculan anlıyamadığı
mız bir sebepten gelmediklerinden 

1 Bartm sporcuları seremoni yaparak 
1 galip geldiler. Ve mevcut kupayı ka
l zandılar. 

Halk evlerinin 

Reçeteleri Bedava 

Yapllacak 
Kirt, müsaadeli, himayeli demek 

Ankara, :l (TAN) - Sıhhiye Veka tir. 

leti, teşkilatına dahil doktorlar, Hal
kevleri namına köylerde ve kazalarda 
halkı muayene etmekte ve tedavileri 
için lazımgelen vesayada bulunup re
çeteler vermektedirler. 

Verilen reçeteleri halkın kolaylık 
la yaptıramadığını gözönüne alan Sıh 
hat Vekaleti bundan sonra bu kabil 
reçetelerin devlet ve muayene ve te
davi evlerine merbut eczaneler tara
fından meccanen yapılmasını bir ta
mimle valilere emretmistir. 

Bugün bile Kürt keliım.esi Kürt 
denilen halk tarafından meçhul 
kalmıştır. En kesif zümresi, kendi
lerine kirmanj, zazalar da Soran 
diyorlar. Zazalar için (Zazya) da 
diyorlar amma onlar bunu kullan 
mıyorlar. Zazalar Kirmanjlara kir 
dasi. Siverekte de Zazalara Lolo 
diyorlar. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, 
Dersimlirtln Kürtle bir alakasr yok 
tur. Esasen dilleri, konu~malan da 
bunu acıkca anlatmaktadır. 

1 

Dersimlilerin menşe ve tarihleri 
hakkında çok sallhiyetli ve ilmt 
tetkikler yapan dördüncU Umumi 
MUf ettiş General Abdullah Doğa.
nm Elaziz zehirli ga.z kursunu açar 

• ken verdiği izahatı kaydetmeden 
geçmiyeceğim. Sayın General, Der 
smılilerin tarihi hakkmda. şunları 
söylemişti: 

"- Dersimde ağalar, reisler, es 
ki aşiret devrinden· kalma saklın 
düşüncelerini devam ettirmek, ca.
hil halk üzerinde ötedenberi süriip 
gelen haksız niifuzlarmı kökle3tir .. 
mek istiyorlardı ve bu illet, bir tUr 
lU tedavi edileme~ti. 

Yeni Tunceli kanunu bazılarmm 
hasis emellerine uymadı, hükiunet 
ve zabıta kuvvetini istemediler. Ç& 
puloular, şer aleti olan şeyhlerin 
reislerin yanlarına kaçtılar. 

Devlete uzanan eli kırmak, dev· 
let kanununu tecavüz edilemez ha
le getirmek vazifemizdir 
Şunu tebarüz ettirmek isterim 

ki, ntifusu 110 bini bulan Tunceli 
tamamen Türktilr ve Türksever
dir. Asırların bıraktığı yanlış ka.
naat ve terbiyeler, bu sevgiyi iz 
hara im.kin vermemiştir. Arazinin 
menaatinden istifade ederek ağaç 
kovuklarında, derelerde ya.şıyan 

bu insanlar, dini ve kültürel aykırı 
zihniyetlerle Türk olduklarını teyi· 
de fırsat bulamamışlardır. Dersim· 
li dediğimiz halkın hepsiı aslen ve 
neslen Türktür, tarih, bunların 

Türklüklerinde ısrar ediyor. Tun
celinin muhtelif yerlerinde buldu
ğumuz asar, diğer Ana.doru şehir
lerinde bulunanların aynıdır. Son 
tetkikler, bu muhitte Hititlerin 
yaşadığını ve eserler meydana ge. 
tirdiğini ortaya koymuştur. Sü
merlerin akrabaları olan bu Tilrk· 
ler, Van kıyılarını ve Murat vadisi,.. 
ni ta.kip etmiş, diğer bir kısmı da 
Kafkas yolile gelmiştir . ., 

ı. 

Dersim.linin ruhunu, Dersim. 
linin kim olduğunu size i

yice anlatabilmek için işittiğim §ll 

ilci fıkrayı yazmayı faydalı buldum.ı 
Vaktile, Istanbul ve padişah e

hemmiyetli bir tehlike atlatır. Sacı.. 
nazam Dersimin en büyük ağasına 
§U haberi gönderir: 

"- Ağaya söyleyin. Padi§ahnnı· 
rzm, gUzel Istanbulun hayatı tehli
kededir. Bize imdat kuvvetleri gön-. 
dersin.,. 
Ağa, sadnazamm bu haberini 

soğuk kanlılıkla dinler, dinler. Ken 
disini sadrıflzamdan da bUyük gör
düğü için: 
"- Padişahımıza bilhassa derin 

saygı ve sevgimiz mevcuttur, der. 
Ancak, kendilerinin mal, can ve 
hayatları tehlikede ise üzülmesin· 
ler, korkmasınlar. Buraya buyut1-
sunlar. 1 

Kendilerini korur ve hatta ica • 
bmda bu yolda canlarımızı bile fe-" 
da ederiz. Yalnız buraya gelsinler. 
Hem ala sadrl pirincimiz de var ... 
Beraberce yer, içer, ölürsek te, yaı
şarsak ta beraberce ölür, beraber-

ce ya§arız.., i 

fBiga Otomobilleri 

J Muayene Ediliyor 
Dahiliye Vek!letinin emrile bütiln 

yolcu ve yük otomobil ve kamyonla
rı çok sıkı bir kontrole tabi tutul • 
ınağa ba§lanmıştır. 

Yükünü veya müşterisini alan her 
kamyon ve binek otomobilleri, gide· 
cekleri yere hareket ederken hükumet 
önüne uğramakta, polis memurları 

tarafından muayene edildikten ve 
fazla yük veya müşteri bulunduğu 

takdirde indirildikten sonra hareket
lerine müsaade olunmaktadır. Bu sa· 
yede ikide bir vukua gelen kazaların 
önü alınmış olacak ve muayeneden 
sonra yük veya yolcu alan şoförlere 
ceza verilecektir. 

Güründe Hamam Bitti 
Gürün (TAN) - Belediyenin yap

tırmakta olduğu hamam inşaatı bit.. 
miştir. Duş ve banyo tertibatını da 
havi olan hamam 3500 liraya mal ol. 
mustur. 
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Çankırıda Mektepsiz Tek 
Bir Köy Kalmıyacak 

Köylünün Gayreti ile Her Nahiyede Yeni 
Okullar Kuruluyor, Bunl~r Cümhuriyet 

Bayramında Merasimle Açılacak 
Çankırı, (TAN muhabiri bildiri

yor) - llimizin kültUr hareketleri, 
büyük masrafların değil, büyük hiz.. 
metlerin eseridir. Ve çok kısa bir za
man sonra ilk çevresinde okulsuz köy 
kalmıyacaktır. 

Atkaracalar nahiyesinde kurulan 
beş sınıflı kagir okul binasının inşa
atı yeni bitmiştir. Bu bina, 15 bin 
lira değerinde olduğu halde köylünün 

yardımı ve emeği sayesinde üç bin li
raya mal olmuştur. Bayındır köyün

Cle, 16 yıl önce hususi idare tarafm
üan inşasına girişilen ve daha o za

man temeli atılmış bulunan metriık ~ 
okul binası da köylü tarafından biti- • 
rilmek üzeredir. 105 köyün ve 16 bin 
nüfus çevrelediği Eskipazar nahiye 
merkezinde de kagir bir okulun te
meli atılmıştır. Bu okul, yatılı ola
cak ve 250 talebe alacaktır. Köylü. 
Jcr, inşaat için aralarında 4500 lira 
toplamışiaraır. 

Eskipazar nahiyeainJe yapılmakta o/an yatılı okul 

Hummali bir çalı,ma var 
Civar köylerin hemen hepsinde ye-

Aydındaki 

Zeytin ve 
• • 
lncırlikler 

Vakıflar İdaresi Mühim 

Gelir Temin Ediyor 
Aydın, (TAN) - Bura vakıflar i

daresi, zeytincilik hususunda başka
larına rehber olacak bir varlık gös
termektedir. 

Saltanat devrinde evkafın Aydın

da yalnız bağ arasında 1500 bakım
sız zeytin ağacı varken şimdi bu mik 
tar 250 bini bulmuştur. Bugün Ay -
dm merkez knzasile Söke, Nazilli ve 
Çine köylerinde evkafın zeytinlikleri 
vardır. Vakıflar idaresi. her yıl de
liceleri aşılatmak suretile zeytinleri
ni çoğaltmaktadır. 935 te 35 bin, ge
çen sene de 20 bin yeni aşı yapılmış
tır. Son 10 yılda yapılan aşılar 100 
bini bulmuştur. 100 binden fazla zey 
tin de evkafça satın alınmıştır. Ge
çen yıl evkaf idaresi 1,5 milyon kilo 
zeytin tanesi istihsal ettiği halde bu 
sene mahsulün bir milyon olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu yıl mahsul 
olmadığı halde idarenin fenni hare
ketidir ki bu iyi neticeyi vermiştir. 

Meşrutiyette 30 dönümlük incir 
bahçesi varken şimdi evkafın incir
likleri 4 bin dekan bulmuştur. Ortak 
lardan Kuyucağa kadar demiryolu -
nun iki yakasındaki en verimli ve iyi 
yerlere serpilmiş olan 4-250 dekar 
bliyüklüğündeki incirlikler hep evka
fmdır. Buraları, üçer yıllık mukave. 
lelerle kiraya verilmektedir. Bu bah
çelerden yılda 40 bin lira kıra auu
maktadır. 

Evkafın tarlaları ve portakallıklan 
da iyi birer varidat membaı olmuş -
tur. 

Pınarbaşı At 

Sergisi Açlldı 
Sivas, (TAN) - Uzunyayla at ser 

isi Pınarbaşmda büyük bir kalaba
ığm önünde açılmıştır. Kayseri vali
i Adli Baykan, Korkomutan Aktay, 
andarma komutan vekili Memduh, 
mumi baytar müdürü Sabri"de me
simde bulunmuşlardır. 
Sergide 310 a yakın at teşhir edil
ektedir. En iyilerine mlikafat veri-

ece ktir 

ni mektep açmak için büyük bir çalış
ma görülüyor. Orta nahiyesi halkı 
:la, ikinci bir okul binası kurmak U
ıere işe girişmişlerdir. Evkaftan kö
ye verilen metrfık ve kagir cami, okul 
haline konulacaktır. Kurşunlu nahi
yesi okulu da köylü tarafından esaslı 

şekilde tamir edilecektir. ldarei hu
susi yenin yardımı ile geçen yıl açıl

mış olan Dömeli ve Sarayköyü müş
terek okullarına sıhhi su getirilecek
tir. Biitün yeni okulların açılma me
rasimi, Cümhuriyet bayramında ya
pılacaktır. 

-~.11'611111' , ..... ~ 

: Bir gavru ! Aksarayda 
{ f!.ıçakla : Halk Şairleri 
~ Oldürüidii ~· - ~ Bayramı 
~ Balıkesir, (TAN)- Biga- ~ 

~ diçin Kuyu mahallesinde o· ~ 

~ turan muallim Nafizin 3 yaf- ~ 
~ larındaki çocuğu llter, ka- : 
: aaba civarında bıç_akla öl- ~ 
' dürülmü,tür. Bu eaarengiz ~ 
' cinayete dair hiçbir ipucu ~ 
' elde edilememistir. ~ 
- Osmaniyenin° Aptalpınar- ~ 
- lr köyünden Hüseyin oğlu ~ 

Konya Aksarayı. (TAN) - Hal
kevimiz çalışmalarına devam ediyor. 
Tarih ve Dil komitesi güzel kararlar 
vermiştir. Haftada bir yapılan köy 
gor.ilerine ait intibaların, Aksaray ta
ıi]ıi etrafında yapılacak tetkiklerin, 
halk arasında söylenilen masalların, 
öz türkçe kelimelerin, Aksaray çev
resinde yetişen halk şairlerine ait e
serlerin sene sonunda bir dergi ha
linde neşredilmesi, buna milli bayram 
lar intibalarının da ilavesi düşünülü
yor. Halk şairleri bir gün kasabamız. 
da toplanarak bir "halk şairleıi bay
ramı" yapacaklardır. 

12 yafrnda Mehmet, bir tar- ~ 

: la meselesinden dolayı Ko- ~ 
~ caeğik oğlu t,f ustafa ve Ali ~ 
~ oğlu Hacı tarafından bıçak- ~ 
~ la ağır •urette yaralanmıştır. ~ 
~ Suçlular kaçmı,tır. ~ Kitabeyi Sıvamı,lar 
11 11 I I"""' 11"''-' "'-' 

Kaza 

Kursunu İle , 

Feci Öliim 
Aydın, (TAN) - Dikkatsizlik yü 

zünden Sökede feci bir kaza olmuş-
• 

tı.ır. Kayalar köyünden Himmet Doğ-
rul, bozulan av tüfeğini tamir için 
ilçeye getirmiş ve tamirci Hasan HU-

Konya Aksarayı. (TAN) - Aksa
raylıların ver.dikleri para ile yapılmış 
olan muazzam kitapsarayın kapısı 
üzerindeki tarihi kitabe , geçenlerde 
kireçle sıvanmıştır. Bu hareket, Ak
saraylılar arasında hayret ve biraz 
da teessür uyandırmıştır. 

Çeşme Belediye Reisi 

ve Azası Mahkemede 
lzmir, (TAN) - Belediye amele

sini kendi hususi işlerinde çalıştır
mak suretile vazifelerini suüstimal
den suclu Çeşme Belediye Reisi Mus. 
tafa Barbarosla arkadaşlarının mu

seyine vermiştir. Hasan Hüseyin kap hakemelerine Asliye Ceza mahkeme-
sülü çıkarmış, lakin horozun inmesile sinde başlanılmıştır. Müddeiumumi 
tüfeğin patlaması bir olmuştur. Çı- muavini Mustafa Atam Aner, dava. 
kan domuz kurşunu, o sırada dük- nm Ağır ceza mahkemesine sevkini 
kanda mektup yazan Azize rastla- istediğinden o şekilde karar verilmiş· 
mış, zavallıyı öldürmüştür. tir. 

lznik Muhtarlar 

Kursu Bitti 
Iznik. (TAN) - On gün devam e-. 

den muhtarlar kursu bitmiş, çok is
tifadeli neticeler alınmıştır. Kursun 
bitmesi münasebetile :ıçebaylık tara
fından belediye bahçesinde 60 kişilik 
bir akşam ziyafeti verilmiş, ziyafet
te Alman muharriri kolp da bulun
muştur. 

Ertesi sabah belediye, muhtarlara 
bir çay ziyafeti vermiştir . 

Harbiye Mektebi Kalecikte 
Kamp Kurdu 

Çankırı (TAN) - Harbiye mekte. 
bi talebesi 1 Ağustostan itibaren Ka
lecikte kamp kurmuştur. liri ay de
vam edecek olan kampa 1500 kadar 
talebe iştirak etmiştir. 

Çankırıda Çocuk Bakımı Filmi 
Çankırı (TAN> - Çocuk Esirge

me kurumu tarafından gönderilen 
"çocuk bakımı ve mikroplar" filmi 
Halkevinin yazlık sinemasında iki ge 
ce meccanen gösterilmiştir. 

Somanın 

Elektriği 

Düzeliyor 
Soma (TAN muhabirinden) - ls

tifa eden belediye reisi Ahmet Çoba
nın yerine umumi meclis azasından 

Hasan Tahsin Baykal tayin edilmiş
tir. Yeni belediye reisi ilk iş olarak 
kasabanın elektrik derdi ile meşgul 
olacak ve bunun halline çalışacaktır. 
Soma linyitlerinden istifade imkanla
rını tekik etmek üzere lktısat Veka
leti elektrik işleri etüt dairesi rnühen 
dislerinden Naim, buraya gelerek o
caklarda meşgul olmuştur. Neticede 
ocaklarda yapılacak tesisatla Soma
nın gayet ucuz bir şekilde aydınlatı
lacağı anlaşılmıştır. Maden idaresi, 
bu iş için şimdiden hazırlığa girlı}
miştir. 

Antep Halkevinin 

· Nuri Conker 

Ailesine Hediyesi 
Antep, (TAN) - Antep Halkevi 

müteveffa Nuri Conker ailesine güzel 
bir hediye vermeyi kararlaştırmıştır. 
Geçen yıl Vedat Örfinin nezaretinde 
yapılan "Kurtuluş" filminin Nuri 
Conkere ait olan kısımlan bir araya 
getirilmiştir. Bunun montajı da Ve
dat Örfi tarafından yapılmış ve orta
ya Nuri Conker hatırası filmi çıkmış
tır. Bu film, Halkevi tarafından Con
ker ailesine gönderilmiştir. 

~ocasını Bırakıp 

Başkasına Kaçmış 
Bahkesır, (TAN) - M. Kemalpa
Jı Mehmet oğlu lsmail adu;da biri 

polise müracaat ederek, yirmi yaışm
daki genç kansının M. Kemalpaşalı 
sarraf Mişon oğlu Alberte kaçtığını 
ve ikisinin beraber Balıkesirc gelip 
Ankara oteline yerleştiklerini bildir
miştir. Genç kadın ve Albert otelde 
cürmü meşhut halinde yakalanmış
lar ve hemen mahkemeye verilmiş
lerdir. Kadının bir de çocuğu vardır. 

Aksaray 
Ortaokulunun 
Çalışmaları 

Konya Aksarayı, (TAN) - 1340 
yılından beri 253 mezun ve~n orta 
okulun geçen tedris yılındaki talebe
si 22 si kız ve 116 i erkek olmak üze
re 140 ı bulmuştur. Bu sene de 21 
talebe mezun olmuş, biri de ikmale 
kalmıştır. 

Bir yıl içinde kız talebenin vileude 
getirdiği 236 parça eşyanın teşhir e
dildiği sergiyi 450 kişi gezmiştir. 

Mektepte, 9 kolu olan talebe teşek 
kilileri vardır. Bunlardan kütuphane 
kolu, geçen tedris yılında gazete ve 
mecmualar hariç olarak 820 kişi oku
muştur. 83 hissedarı olan kooperatif 
kolu mektebin her türlU ihtiyaçları. 
nı karşılamaktadır. Geçen tedris yı
lında hisse başına yüzde kırk kar te
min edilmiştir. Fakir talebeye de ko
operatif namına 9,5 liralık kağıt, lm
lem ve kitap dağıtılmıştır. 

48 faal azası olan müzik kolu m}lh
telif müsamereler, keman, mando1in 
ve armonik dersleri vermiştir. 

Spor kolu futbol, voleybol ve diğer 
sporlarla meşgul olmaktadır. Kızılay 
ve gençlik derneği geçen tedris yılın
da 90 lira temin etmiş, talimatname 
mucibince bunun yansını fakir tale
beye sarfetmiştir. Temsil kolu da üç 
büyük müsamere vermiş, bunları. 750 
kişi seyretmiştir. 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunu 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten 
mütevellit bütün ıstıraplara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe. 

ALMAK TIR 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekieri 

yormaz 
icabında gUnde U~ kate ahnablllr. 

Mevzu çocuklar· olduğu zaman 
onların reıimlerini daima ıakla
yabilmek için oldukları gibi ve 
bulundukları vaziyette çekmek 
isterseniz KODAK VERIKROM 

filmini kullanarak makaadı 
temin ediniz.. 
KODAK VERIKROM filmi 
çift emülsiyonludur ve ale· 
iade filmin yapa~ilemedifi 
işi ıörür 

Çektiğiniz"' re ı i m 1 er 
... parlak, h.alUld _ve dab~) 
~canlı olur. 

./ 
KODAK ŞiRKE.Ti ~ 

, lstanbul- Beyotlu, Tünel, 
E.naiz Sokak No. 3 

Bar~iye~e BELVD :::: 
Bu Akşam Üstat Bestekar 

MUHLiS SABAHADDiN 
GECESi 

Fevkalade program, beklenil miyen sürprizler. 'l'el. 42672 

--~ 

İstanbul Belediyesi İlanları _......... 
otıır 

Su nakli için kullanılan bütlin arabaların önünde arabacıların })it 
ması için damacanaların konduğu kısımdan en aşağı 75 santiJnetre 
hail ile ayrılmış hususi bir yer bulunması mecburidir. ıct.Jf· 

Damacanaların Uzerine oturulması ve zati e§ya konul~ast Y::1 ~ 
Hilaf ma hareketi sabit olanların umuru belediyeye müteallik ahk 
zaiye kanununa göre cezalandırılacağı ilan olunur. (B.) (4935) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Karabigada Kaçakçıhk Komisyonundan: 
• tflO ele' 

Karabiga, (TAN) - Gümrük mu
hafaza memurları Gügen alay köyü 
civarında pusu kurup meşhur bir ka
çakçıyı beklerlerken, ayni köyden üç 
kişinin götürdükleri 55 kilo kaçak tU
tün yakahyarak müsadere etmişler
dir. 

Mekt~bin l937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan ( 41700) ~ 

::::~ ~~~.ı~k(~~t;":~~~~:~ın.;~~~!;~ ~~9~~4:;,~.!1era ,.:,:aıı J.ii 
zartesi günü saat (14) de yapılacaktır. .. •lill'P ,!!ritl 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gUn ve eksiltmeye gi p:ıisY"°• 
belli gün ve saatte GUmUşsuyunda mektep binası dahilindeki kO 
müracaatları ilan olunur. (4905) 
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Ziya Şakir 

ORDU. EMiR ALDI Piyasa 
Arpa piyasası canlılığım mu

hafaza etmektedir. Dıracat içhı 
~ arpa aranmaktadır .. Gelen ar-

Sahı Veladet 
Arslanları 
Haydi ller, ! 
IııuYaı-

~betini h ve haris §ahlarının feci 
'rtık "" aber alan Şirvan beyleri· 
ıı.~ "'o.Pılacak b k ' 
~için. b' .a§ a işleri kalma-
~bU t k' ırer bıı-er gelmi0ıer· Er-
,ı:_ e kesı· · ~ ' 
~ ÇÖkerek nın genç ~eyh~ önünde 
c1i. onun emnne gırmişler-

~~lan ~di muvaffakıyet, cidden 
'nr a+ı •• · Şah lsnıailin çevik ve ce
ş· "'Uarı. be lt\ta.n b.. ' § on gün zarfında 
~bir \ı UkUınetine tabi olan bütü~ 
~h ıa:ı:~sab~ları işgal ederek, 
~ler~ın hakimiyetini ilan ey-

ş ah Isnıail, kendisini hüklim-
nk dar ilan 
ti 8altan tı etmekle beraber; 
· DerJıaı a . nı burada tesis etmiş. 

Clıde ge~ h~kfımet teşkilatı vü-
~ılbaş §tı. 

~=~ Sevk dordusunu bu muvaffakı-
~ e enEnı· bıı Ya, hentıı . ır Şemseddin Ze-
Jeı. hUküınete 1~ .v~ilmemiş olan 

e\ k . . Vezırı azam tayin edi 
~ - ~~~ne Müft.ahı Azerbay. 
~ "et-ilmi ~canın anahtarı) ün-
~lltıl §tı. Yine ordunun ku-
l'eia· arından ş . . . Ce ı <llüse hı amlı qıretmın 
~~lan.iye ~ Bey) e, Şemseddini 

.Ye Ve~ arsakların reisi Aptal 
lııtşu, ret Payeleri tevcih edil-

~ l<aıanılan 
~~kalınanı lllUVaffakıyet bu ka~ 
tı iiı A.kk ıştı. O zamana kadar 
~ireuer 0;urı1uıa.ra; tabi olan be. 

İltihak e, Şah Ismailin maiye 
'rt ~h lsına\ba§lamı§lardı. 
ha, llıtşı1 ~ ın kuvveti, birdenbire 
h. htıık · Yatı, büyük bir bed
.~,· 've kok ta <t~n b r unç bir macera ile 
ı...tı.ı tebes~. gence, talih, artık en 
~laınışt linılerile gülüm.semiye 
şah 1

• 
'°E:t lsnıaiu 
\>e : .ı\kkoYUn~ n:~iyetindeki kuv
t\. liııe ınu u hukfımetinin kuv
"Yle k saVi bir v · bir arı§ık b' a.zıyet almıştı ... 
~i ~~Vvet old ır devirde, elde böyle 

.""§ d Uktan sonra· tabiidir 
§irv uruıaınazdı , 

~b.w.. aı:ı sara. . 
tıı -.::q aıtınd Yında, Şah Ismailin ri 
v 11 llıüıak a toplanan mecliste u-

e nıL ereler . ti. "'!la Yet cereyan etmış ... 
~ · ' ~UrU ~ kısa karar verilmiş
l'e~k, .\kkoYUşe, devam edilecek .. 

"etil YUnlu saltanatına niha 
ıL ecek 
'JO?lra? ... ao ... 

'iıu ?ırası, kol dı te ıı, deri ay · Erdebil tekke-
JhUk bo ve kıldan mürekkep olan 
(~ClCı Uıe~tu; derhal, halis abanoz 
~~~t ~~ altın kaplanmış olan 

ti. tına) tebdil edilivere-

~'·deh ~k adedi ~ al .tatbik edilmişti. 
ordusu rk bini geçen Şah Is

' (l_h na: 
);\._ 'i<l 1 Ve] • 
-lllti veru a~e~ aslanları!.. Deri.. 

llliştı 

f=' akat bu 
~li girişi .se~er, çetin bir işe 
ıı · . ne hu·· lıni§tı. Bakıl kalesi ü-
·~h: C\lrn ~.ı·l . 

bıia·1.1n kena 'CUI nuşti. Hazer de-
tı.e korkun tın~, kanatlarını ger

ll bu k ç bır kartal gı'b' .... 
tıla.n ale 0 ta . ı goru-

1" kaıeıe;d nhte zaptı en güç 
~-- akat en biri idi. 
~ t_ ... Artık 
ter ~ınau h talihin dostu olan 
o.... elde eL. urada da büyük bir za 
-·uıı.... ""11Şti ş· ,... ""'U, beı:ı · ırvan fatihi olan 
'" 1>_ 1i on .. t~k "'itkfı k 1 ~ zorlamadan son 
..\ıt ı Şirvana esıne. de girmişti. Ve 
h l~ı al kalesınde olduguw gı'bi 
~akfl enıu . , 
~ kalesi . milli Yeşil sancak; 
de Ol~n eQ : liazer denizine na
~k bUYlik blr ksek burcu üzerinde 

Sel?Xıiı:ıt· vakar ve azaml;!tle 
ş· :t 1. 

~g~di sıra cur 1• ' ıstan kalesine gel 
ı. O Cuı· "'es· 18tan k ôıı:n 90o Sad~esi .~; .Erdebil tek 
bil te de kılıçta nıUrıdı bu kalenin 
~ !:t.....ltkeSinin n leçirilmi~.. Erde-
~b. a_ycı:~ur ve pervasız şey 

• Ba&Uerce düşman 

larile çarpıştıktan sonra, elinde ya 
rısından fazlası kırılmış kanlı bir !:ı 
hç olduğu halde, bu kalenin hen
dekleri kenarında can vermiş .. Ve 
nihayet Şah lsmail, o zaman henüz 
iki buçuk yaşında bir çocuk oldu
ğu halde, bu kaleden alınarak Isfa
han (1) kalesinin zindanlarına. sü
rüklenmişti. 

E ... Bu kadar acı hatiralar, ve 
kalplerde kanayan yaralar bırakan 

· bir kale ile de hesap görmek, ihmal 
edilemezdi. Çünkü, Şeyh Haydarın 
kanlı ölümiyle nihayet bulan o fe
ci hezimete, biraz da Gülistanlılar 
sebebiyet vermişlerdi. .. 

Içlerinde yeniden intikam ateşle-
ri tutuşan Şah Ismailliler, şimdi d.e 
coşkun bir akın halinde, Gülistan 
kalesi üzerine yürümüşlerdi. Ve hat 
ta, kaleye de eni kunu takarrüp et
mişlerdi. 

Fakat; Gülistan kalesinden ev 
ve] oldukça mühim bir or

du ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bu 
ordu, son Akkoyunlu hükümdarı:, 

Elvend Mirzanın ordusu idi. 

Son Darbe 
El vena Mirza; tahta çıktığı gün

denberi, amca zadeleri Mehmet Mir 
za ve Sultan Murat ile saltanat kav 
gası etmekte idi. 

Mehmet Mirza, Bağdat ve Irak
tan toplıyabildiği kuvvetlerle onun 
üstüne hücum etmişti. Fakat diğer 
rakip, evvela onu haklamak ve son 
ra Elvend Mirza ile yalnızca uğraş. 
mak için ileri atılmış .. Mehmet Mir 
zayı mağlup ve perişan etmişti.. Ve 
hatta, kendisini de ibzzat ele g";;ir 
mişti. Akkoyunlu prensleri arasın
da adet ve teamül olduğu için, der
hal onu öldürmesi 18.zımgelirdi. Fa. 
kat gariptir ki; (Noktacı oğlul is
minde bir şeyhin garip bir telkini 
üzerine onu öldürmekten vazgeçe
rek, Sa.ve kalesinin zindanlannda 
elli gün kadar hapsettikten sonra, 
gözlerine mil çektirmiş .. Artık mü
cadeleye girişemiyecek, ve rekabet 
iddia edemiyccek bir hale getirmiş. 

ti. 
Çok gariptir ki; bu (Noktacı oğ-

lu), yine Akkoyunlu prenslerinden 
(Sultan Ahmet) i de iyi telkinlerle 
birçok cinayetlerden esirgemişti. 

Artık iki rakip; baş başa ve karşı 
karşıya kalmışlardı: Biri, Ak koyun 
lu tahtını işgal eden Elvend Mirza .. 
Diğeri de; sabık hükümdar, Sultan 
Murat ... 

lki rakip, Sain kale civarında, bil 
tün hiddetlerile karşılaşmışlardı. 
Son şiddetlerile biribirlerine saldı
racaklar .. Meşum Akkoyunlu tahtı 
uğurunda, biribirlerini parçallya
caklardı. 

Yine çok gariptir ki, burada da 
işe (Baba Hayrullah) isminde bir 
derviş karışmıştı. Akkoyunlu ülke
sini, bir daha parçalamak suretilP., 
iki amca zadeyi - harbe girecekleri 
anda - barıştırmıştı ... Bu iki salta
nat harisi arasında yapılan muka
veleye göre, Azerbaycan, Elvend 
Mirzada kalacaktı. (Irak - Fars -
German) vilayetleri de, Sultan Mu-

(1) Bazı tarihler, Şah lsmailln 
mahpus yattığı yeri, (lstalıar) ka
lesi olarak kaydederler. 

radın olacaktı. 

•ı ki rakip, B~b~ Hayrullahın 
bu hakça taksımine rıza gös 

termişler .. Artık biribirlerile uğraş 
mıyacaklarına söz vererek yerleri
ne çekilmişlerdi. 

Fakat aradan çok zaman geçme
den, bu sözü unutuvermişlerdi ... Ak 
koyunlu hükümdarlarına mahsus 
olan muhteşem tahta .. Ve Tebriz
deki Uzun Hasanm azametli sara
yına hasret çeken Sultan Murat, 
bütün kuvvetini tophyarak, Elvend 
Mirzanın üstüne atılmıştı. O anda 
tahtın sahibi olan Elvend Mirza da, 
bu azgın rakibimi Şaroz da karşıla
mıştı. 

lki muhteris genç, bütün kuvvet
lerile biribirine saldırmışlardı. Bu
rada da o meşum taht yüzünden, 
binlerce insanın hayatına kıymış. 

lardı. 
Nihayet galeoe, Elvend Mirzada 

kalmıştı. 

(Arkası var) 

~ palar 420 kuruştan istekli ol~ 
~ rak sattlıyor. Sam."un teslimi ki
~ losu 4,05 kuruştan yüz ton sa.
~ tıımıştır. 
~ . 
~ Bandırmada teslim ~artile 

'
j ~ Balıkesir mmtakasınm ç~vdar
~ !arma iyi alıcılar çıkmaktadır. 

i ~ Bu sene bu mınta.kanın ~avdar 
, , mahsulü !:<)k iyidir. Bandırmada 
j ' lop olarak ldlnsu 4,20 ımrııştan 

' yüz ton çavdar satılmışta. 

i Dıracat tuCC:rıan piyasamız- ~ 
' dan yulaf aramaktadırlar. Yu· 

laf mahsulümüzün henüz mik • 

i 
tan tam olarak tesblt edilme
miştir. Dün Ba.ndınnada teslim 
şartile kilosu 4,05 kuruştan yüz 
ton~ satılmıştır. 

• Susam ve beziryağt piyasası 

da yükselmi5tir. Geçen senenin 
malı susam yağlarmm kilosu 42 
kuruştan 44,5 kuruşa bezir
yağınm kilosu da 41 kuruştan 
45 kuruşa fırlamıştır. 

Yeni Ketentohumu 
Tekirdağ mmtakasında yetiştiril

miş yeni mahsul keten tohumlan ü
zerine muamele başlamıştır. nk parti 
malların kilosu 10,50 kuruştan satıl

mıştır 

lzmir Fuarı için 
İzmir fuarında İstanbul Ticaret O

dasını Oda sanayi şubesi müdürü Av 

ni temsil edecektir. Avni, odanın ser

gide vücuda. getireceği pavyonun bü
tün işlerine bakacaktır. Paşabahçe 

cam fabrikası da fuarda büyük bir 
stand kuracaktır. 

Kısıkhdan Gelen Mektup 
insan Kısıklıda oturur da hasta

lıktan şikayet etmiye hakkı olur 
mu'! Herkes bilir ki Kıslklı: lstan
bulun en güzel, havası ve suyu en 
sağlam yerlerinden biridir. lstanbu
Ju tarif eden kılavuz kitapları bile 
Kısıklırun havasını, suyunu, oradan 
görülen manzaranın güzelliğini an 
latmak.la bitiremezler. Her bakım
dan bu kadar güzel bir yerde insa
nın hiç bir ha...,tahktan şikayet et
memesi lii.zımgelir 88.nıhrdı. 

Halbuki aksine inanmak Ji.znn. 
Kısıklıda oturan ve N. F. harfleri
le imza eden pek Dizik bir okuyu
cumuz gazeteye mektup göndermiş, 
hastahğınd8ll l'iikayet ediyor. Bere 
ket versin ki şikayetine sebep o
lan şey ağır bir hastalık değildir. 
Okuyucumuz ile; senedenberi kendi
sini rahatsız eden basur memelerin 
den dolayı ameliyat olmakta.o. kork 
tuğu için benden - tabii, hastalığı 
hemen geçiriverecek • bir uaç tav
siye etmemi istiyor. 

Sayın okuyuculanmı memnun 
etmeyi ne kadar istesem, burada 
onlann hastalıklaııııa karşı bir 1-
liç tav~dye etmeme imkan yoktur. 
Bunun da sebebi pek basittir. Her 
hastalığın türlü türlüsü vardır. Şek 
li hasta olan kims"'ye göre değişir. 
Her hastalığın sebepleri bile ada
mına göre başka başka olur. Böyle 
olunca bir hastalığın tedavisi de 
bir örnek ola.ma.z. Bundan dolayı
dır ki, böyle gazete miisahabelerin 
de bir hastaya lli.ç tavsiye etmek 
hiç doğru olamaz. Bu mijsa.habeler 
den maksat okuyuculara umumi ve 
sıhhi öğütler vermek, hastalık ha
lhıde de mutlaka heklmlnize mü
racaat lüzuınmıu anlatmaktır. 

Okuyucumuzun §ikayet ettiği ra 
batsızlık ta türlü türlü olur. Kimi-

sinde memeler i~eridedir, kiniiskı
de dı!oj&nya sarkar. Bazılannda kan 
gelir. Gelen kan az olur, çok olur. 
Bazılannda memeler lltihaplanrr, 
kimisinden cerahat gelir. Ağrıların 
vakti, derecesi bile adamına göre 
değişir. Bu hastalığrn sebepleri de 
yine adamma göre başka başkadır. 
Kimisi çok ve c;Oık kuvvetli, baharlı 
ve bif>erli yemekler yer. Kimisi çok 
oturmasını sever. Bir başkasında 
karaciğer hastalığa vardır, yahut 
damarlannda tansiyon artmıştır. 
Birçoğunda müzmin hıkıbaz var
dır. 

Bu kadar türlü türlü şekilde o
lan \'e bu kadar ba.~ka başka se
beplerden ileri gelen bir hastalığın 
da teda\isi, ı-;ekHne ve se~bine 
göre olacağını elbette kolayca tah 
min edersiniz. Bu halde bende filan 
hastalık vardır, demekle size ta,·si
ye edilecek ili.çtan da bir fayda gö 
remiyeceğhıizi ta.b~i kabul edersi
niz. 

Hekimler hastalığınız lc;in ame
liyat tavsiye ettilerse bundan kork 
mıya hiç lüzum yoktur. Bu ha4italı
ğa karşı yapılan ameliyat her vakit 
korkusuz olmuştur. Zaten operatör 
Jüğüıı ilerilemesi sayesinde bugün 
korkulae.a.k ameliy~t artık hiç kal
mamış gibidir. 

Esık.iden operatörler büyük bir a
meliyat yapac.a.klan vakit hastal~ 
nndan daha ziyade korkarlar ve 
ameliyat yaparlarken - korkuların 
dan - pek ziyade sinlrle~ıirlerdi. 

Şimdi onlar hiç korkmuyorlar, yap 
tıklan işin iyi rıeticeslnden emin ol 
doklan lçhı işlerini neşeyle görü
yorlar. 

Siz de onların neşesinden gayret 
alınız ve dediklerine hiç korkma
dan nza gösteıinb. 

Vekalet Raporu Beğendi 

Şehrimizde yapılan muhtelif kadın çoraplarının standardı hak
kında Sanayi Birliğinin hazırladığı rapor, lktısat Vekaleti tara
fından muvafık görülmüttür. Rapora nazaran, çorap kaliteleri
nin ayrılması, ıuni veya tabii ipekten yapılmıt olanlarla diğer 
cimlerin üzerine birer damga vurulması tekarrür etmittir. Sanayi 
Birliği, bu it için bütün fabrikalarla temasa geçecektir. 

Raporun esası, kendi mikyasında 
en kalın iplikten çorap yapılmasıdır., 
Erkek ve çocuk çorapları da aynı şe
kilde istandardize edilcccl<tir. 

Hariçten Odaya yapılan 
müracaatlar 

Bazı dış memleketlerden smai ma
mulatımız için ticaret odamıza mü
racaatlar yapılmaktadır. Son seneler 
de sınai mamulatımızdan bazıları 

çok ucuza mal olduğu için bunlardan 
ihraç edilip edilemiyeceği odadan so
rulmuştur. Odanın tetkikatma na.za
ran mamul eşyanın ihracı mümkün 
olabileceği anlaşılmıştır. 

Gelen Buğdayın 
yarıdan fazlası 
diin satıldı 

Dün şehrimize yalnız altı vagon 
buğday gelmiştir. Dört beş günden
beri gelmekte olan buğdayların yan
sından fazlası satılmıştır. Buğday 
fiatları evvelki günün aynıdır, Polat
lının ekstra ekstra buğdayları 1-2 
Çavdarlı olarak kilosu 7-7,05 kuruş 

arasrnda satılmıştır. Yumuşak buğ
daylar 5,05-6,10 kuruştan, sert buğ
daylar ise 5,20-5,31 kuruştan satıl

mıştır. Arpa piyasası isteklidir. Arpa 
lara cinslerine göre 4,02-,,15 kuruş 

fiyat verilmektedir. Düzcenin san 
mısın çuvallı ohı.rak 5,05 kuruşa 

müşteri bulmuştur. 

4 Ağustos ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 626,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
tsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
!i'lorin 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avusturya21.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kroo lsveç 30,-

Altm 1048,-
Banknot 256,-

• ÇEKLER 

631,-
126,-
100,-
115,-
84,-
23,-

580,-
23,
b8,-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14,-
52,-
32,-

1049,-
257,-

Londra 630,- 629,75 
New-York 0,7909 0,79 
Paris 21,0825 21,095 
Milano 15,0270 15,0330 
Brüksel 4,6975 4,6994 
Atina 86,7460 86,78 
Cenevre 3,4420 3,4438 
Sof ya 63,4920 63,5175 
Amsterdam 1,4335 1,4342 
Pra.g 22,6380 22,6475 
Viyana 4,1857 4,1875 
Madrid 13,73 13,7356 
Berlin 1,9650 1,9662 
Varşova t ,1810 4,1825 
Budapeşte 3,9920 3,9936 
Bükreş 106,6666 106,7090 
Belgrad 34,2857 34,2993 
Yokohama 2,7268 2,7280 
Moskova 20,40 20,395 
Stokholm 3,0787 3,08 

Dünkü muameleler 
Dun borsamızda 14,85 liradan açı

lan Ünitürk bir aralık 14,70 liraya 
kadar düşmüş ise de öğleden sonra 
Paristen 27 4 frank bildirilen bu his
selerin satışı yükselmiş ve 14,90 lira 
da kapanmıştr. Merkez Bankası his
sesi 92 liradır. Muhtelif milli tahvil
lerin fiyatlannda, bir tebeddül olma 
mıştır. Merkez Bankası bir İngiliz li
rasına 629, 75 kuruş kıymet tespit et
miştir .. 

İşsiz Adedi 
Yarım Milyon 

Azalmış 
Dünya ekonomisinde 1936 senesin

den itibaren başJıyan canlılık bu se
nenin temmuzuna kadar devam et
miştir. Birinci sınıf sanayi memleket 
lerinde, um umt buhrandan önceye na 
zaran daha fazla istihsal görülmüş
tür. Bazı memleketlerde istihsal ve 
çalışma derecesi 1929 senesindeki se
viyeyi geçmiştir. 

Ziraatini kuvvetlendiren memleket 
!er arasında Balkan hükumetleri ve 
Türkiye en mUhiİn mevkii tutmakta... 
dırlar. 32 memlekette yapılan bir ista. 
tistiğe nazaran, buralarda 1936 yılı 
ba.şmdan 1937 yılı ortasına kadar iş
sizlerin adedi dört milyon kadar azal 
mıştır. Buglin bu memleketlerde tes
pit olunan işsizlerin mevcudu 16 mil
yondur. 1929 senesinde işsizlerin a,. 

dedi sekiz milyon iken 1932 ye ka
dar bu miktar 30 milyona çıkmış ve 
1936 senesine kadar 20 milyona in
miştir. 

Dün Sergiyi Gezenler 
Dün havanın kapalı geçmiş olması. 

na rağmen yerli mallar sergisi kala
balık olmuştur. Gümrük ve inhisa~ 
lar vekili Ali Rana dün sergiyi gez. 
miştir. Şehrimize gelen Japon gemi
lerinin sübay ve efradı da gruplar 
halinde pavyonları dolaşmışlardn. 

Sergi komitesi bütün pavyonlan 
tetkik etmiş ve en mükemmel buldu.. 
ğu İş Bankası, Sümer Bank, Eti Bank 
inhisarlar, Reassürans ve Nurkalem 
müesseselerini takdir etmiştir. 

KURU BAKLA SATIŞI 
Ağustos sonlarında teslim şartile 

alivre olarak Geliboludan kilosu 4,33 
kurustan 200 ton ve Bandırmada tes 
lim kilosu 4,20 kuruştan 300 ton ih
racatlık kuru bakla satI14'Tltştır. 

ZAHİRE · 
BORSASI 

4.-8-937 

Fl~Al'LAR 

Cinsi 

Buğday yumuşak 

,, Sert 
Arpa yemlik 

,, Anadol 
Yulaf 
Bakla 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Nohut natürel 
Fındık iç 
Yapak Trakya 

Aşağı 

K. P. 

Keçi ıkılı 
GELEN 

Buğday 
Arpa 
Un 
Yulaf 
Peynir beyaz 
Yapak 
Nohut 
Kıl 

Yukan 
K. P. 

5,30 6,15 
5,32~ -
4,20 
4,17'1:! -
4 , 5 
4,20 
9 

10, 5 
6, 2Y:! 

46 
64 Y2 
52 

195 Ton 
21 Ton . 
77 Ton 

120 Ton 
3% Ton 

37% Ton 
3Yz Ton 

1h Ton 
DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık L. Hambu~ 

6,19 
5,26 
5,92 
5,08 
3,78 
8,21 

94,23 
94.23 
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AGIN KöPROSO Japon Filosu Geldi , 

Genç Japon Zabitleri 
Abideye Çelenk Koydu 

" 

Japon zabitleri abideye çelenk koyduktan •onra 

Filo kumandanı abide defterini imzalıyor 

(Başı 1 incide) de iki millet maneviyatının biribiri-
Vice '.Amiral Mineichi Koga'nın ne benzemesdir. 

kumandasındaki Yakumo ve Iwate 1890 tarihinde, memleketimizi ziya 
kruvazörlerinden mürekkep olarak ret eden Ertuğrul gemisi, Japonyada 
uzun bir seyahate çıkan Japon mek- bUyük bir TUrit sevgisi uyandırmış
tep gemileri filosu dün sabah saat tır. Aradan geçen 48 sene bu dostlu
dokuzdan sonra limanımıza gelmiş- ğu derinleştirmiş bulunuyor. 
tir. Filo limana girerken §ehri top. Türk deniz yüzbaşılarından Zeki 
!arla selamlamı§, Selimiye kışlasın- ve Şeref adında iki subayınız, Japon
daki bataryalarımız buna cevap ver- yada Japon askeri teşkilatı hakkında 
miştir. Japon mektep gemileri de bi- esaslı tetkiklerde bulunuyorlar. Türk 
raz sonra Dolmabahçe önünde demir ısUbaylan, bUtUn Japon bahriyelileri
lcmişlerdir. Bu sırada, Amiral Koga- nin itimat ve sevgisini kazanmışlar
ya mihmandar seçilen deniz binbaşı- dır. 

sı Bay Süreyya, motörle Iwate kru- Türkiyeyi ziyaretim milnasebetile 
vazöıiine gitmiş, Amirali resmen se- burada gerek resmi zevattan ve ge
lamlamıştır. Saat 10,30 da da misa- rek halktan gördilğilmUz samimiyet 
fir amiral gemiden aynlmı§, karaya ve hUsnUkabule teşekldll'lerimi iblağ 
sıkarak önce Vilayette Vali muavini- etmenizi gazetelerinizden rica ede
ni, sonra da Istanbul Kumandanını rim. 
ziyaret etmi§tir. 

Saat 11 de Japon bahriyelilerinden 
mürekkep bir müfreze Dolmabahçe 
rıhtımına çıktı. Onlerinde bandoları 
olduğu halde muntazam bir yürüyüş
le Topane - Yeniçarşı - Galatasa
ray yoluyla Taksime gittiler. Deniz 
Harp Okulu talebcmizden bir grup
la bir müfreze deniz askerimiz de 
mwkalarile birlikte daha evvel Tak
sim abidesinin yanında yer almış bu
lunuyorlardı. Vali Vekili, Istanbul 
Kumandanı, Deniz Kumandanı da 
Taksime gelmişlerdi. Mızıka, Türk 
ve Japon milli marşlarını çaldıktan 
ıonra Amiral Koga, abideye bir çe
lenk koydu. 

Bundan sonra, Japon ve Türk ku
mandanlarının önünde iki dost mem
leket denizcileri gUzel bir geçit resmi 
yaptılar. 

Misafir bahriyeliler, öğ1eden sonra 
,ehri gezdiler. Vali vekili, saat 16 
da ve lstanbul kumandanı da saat 
16,30 da Iwate gemisine giderek Ami 
rale ziyaretini iade ettiler, gemiye 
girer ve çıkarken top atılarak selam
landılar. 

Amiralin sözleri 
Akşam saat 17 ,30 da Amiral Ko

ga, lstanbul gazete mümessillerini 1-
wate mektep gemisinde kabul etti ve 
ıu beyanatta bulundu: 

"- lwatc ve Yakumo gemileri ile • memleketinizi ziyaretle onun çok gU 
zel manzaralarını görerek hayran ol
duk. Türk ve Japon milletleri ara -
ımda doğrudan doğruya temaslarda 
bulunmak fırsatım elde ettik. Türki
yede yeni doğan terakki ruhu ile mil
li şerefinizi yüseltmekte olduğunuzu 
gözümle gördüğümden dolayı bahti· 
yarım. Akdeniz memleketlerini ge -
zerken evvela Tilrkiyeyi ziyaret et
tik. Memleketiniz, genç zabit vekil
lerimiz üzerinde çok derin intibalar 
bırakmıştır. 

Asya kıtasmm garbinde ve şarkın· 
da bulunan Japon ve Tilrk milletleri, 
aradaki uzak mesafeye rağmen yekdi 
ferine karşı samimi yakınlık duygu
larile mütehauiltirler. Bunun sebebi 

Ziyafet 
Vali Vekili dün gece Japon Ami

ral ve sübayları şerefine Tarabya 
daki Tokatliyan otelinde 250 kişilik 
bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Japonya 
Hedefine Vardı 

(Başı 1 incide) 

edeceklerdir. 

Dün Çin keşif kolları Pekin • Hnn 
kov hattı üzerinde bir Japon tayya
resi düşürdüler, ve ricat eden bir Ja
pon kıtasmm bir tangını ele geçirdi
ler. 

Harp planı 

Şanghay ve Nankinden gelen ha
berlere göre, Çin askeri makarnatı 

Paotingfu'da yapılacak bir muharebe 
nin planlarını hazırlamakla meşgul 

dürler. Fakat General Şang • Kay • 
Şek ecnebi müdahaleyi daveti, Av
rupaya ismarlanan tayyarelerin ve 
Amerikalı pilotlann müvasalatını 

beklemeyi tercih etmektedir. 
Pekinde vaziyet normaldir. Fakat 

Çinliler endişe içindedirler. Mühim 
Japon kıtalan Çinin şimaline sevko
lunuyor. Japon tayyareleri Paoting 
şehrinin üstünde uçarak vaziyeti ta
rassut ediyor. Pekinde bulunan son 
iki Çin alayı Kalgam istikametinde 
hareket etmişlerdir. 

Tiençinde sulbü muhafaza için 
bir komite teşekkül etmiş ve nakli
yat işlerinin ıslahı için zaruri tedbir
leri almıya karar vermiştir. 

Japonyada yeni vergiler 
Japonya hilkQmeti evvelce Diex ta

rafından kabul edilmi§ olan 97 mil
yon pene ilaveten meclisten 410 mil
yonluk munzam tahsisat istemiye ka
rar vermiştir. 

HükUmet Şimali Çin ihtilafı yüzün
den yeni vergiler ihdas etmiş ve irat 
vergisinin artınlmaınnı meclisten i• 
temiye karar vermiştir: Bu da hU-

Londra - Roma 
Anlaşıyor 

(Başı 1 incide) 
Centlemens Agreemen'de tespit edi
len vaziyet ve haklar sfstemini deği§
tirecek hiç bir şey yapmak arzusun
da değildir.,, 

Gazete, centlemens agreementerin 
teşmil edilebileceğini ve fakat lngi • 
tiz - Italyan teşriki mesaisinin di • 
ğer milletlerin hayati menfaatlerine 
muhalif direktiflerle inkişaf veremi
yeceğini yazarak devam ediyor: 

Bu teşriki mesai Bc.rlin - Roma 
mihverini ne tagyir ve ne de tenkis 
etmiyecektir. Keza bu teşriki mesai 
Fransayı tecride de matuf değildir. 

/ngiltereye göre 
İngiliz mahafiline göre, görüşmele. 

rin hedefi eski dostluklar zararına 
yeni dostluklar vücude getirmek de
ğil, ortadaki. gerginliği izale etmek
tir. İki taraf arasında Habeşistanda
ki İtalyan hakimiyetini tanımak için 
pazarlığa girişilmemiştir. Hedef, Mil 
Jetler Cemiyeti gerek bugUn, gerek 
yamı namına kuvvetlendirmektir. 

Chamberlain - Mussolini arasında 
teati edilen mektupların metni he
nüz gizli tutulmaktadrr. Fakat bu 
mektuplaşma samimiyet devrinin 
başlangıcı sayılıyor. Grandi, ıle 
Chamberlain arasındaki konuşmala.. 
ra bilyilk ehemmiyet verilmekte ve 
bunların müzakere için esas teşkil et
tiği tahmin olunmaktadır. 

l tal ya Hariciye Nazın 
diyor ki 

Roma, 4 (TAN) - Amerikanın 
Universal Servis muhabiri bugün 1-
talya hariciye nazırı Kont Ciano ile 
bir milli.kat yapmı§br. Kont Ciano 
Ingiltere - ltalya münasebetleri 
hakkında sorulan suale cevap olarak 
şu sözleri söylemiştir: 

- Iki taraf arasında bava tama
mile düzelmiş ve itimatsızlık kalk
mağa başlamıştır. Mister Eden ile 
Mister Duffcooper'in son beyanatın
dan hoşnuttur. iki memleket Başve. 
killeri arasında teati edilen mektup
larda münasebetlerimizde yeni bir 
devir açacak ve lnglltere ile İtalya 
arasında ananevi dostluğu canlandı
racaktır. 

- O halde centlemeM agreemen 
iki meleket arasında meri midir? 

Kont Ciano bu suale göyle cevap 
vermiştir: 

- Ben de Mister Eden gibi onun 
tamamile meri olduğuna kaniim. Ye
niden yapılacak bir iş varsa, iki mem 
leket arasındaki gerginliğin sebeple
rini izale etmektir. 

- Bunların izale edileceğine 

kani misiniz? 
- Zaten iki taraf arasında ihtill

fa sebep olan esaslı bir şey yoktur. 
Yalmf mütekabil itimat ve emniyeti 
sağlamlamak lazımdır. Sonra ltaıya 
- Ingiltere münasebatını bozacak 
maddi sebep te yoktur. Sebepler ru
hidir ve bu nokta daima nazan dik. 
kate alınmalıdır. 

Esaaen iki taraf tam bir 88lllim!yet 
le anlaşmayı arzu ettikten sonra ıme 
sele yoktıur. İki memleketin menafii 
ne Akdenizde, ne de başka bir saha
da çarpışmıyor. Billkis biri.birini ta
mamlıyor. 

Siirtte "Marmara Havuzu,, 
Siirt, (TAN) - Şehrimizin iman 

için çalışmalar devam ediyor. HUkfı 
met caddesi inşaatı tamamen bitiril
miştir. Kezer çayı kenanru:la da bir 
"Marmara havuzu" yapılmıştır. 

kfimete 100 milyon pen temin ede
cektir. 

Aka Gündüz 
''Fırat ötesi,,nde 

(.Bqı birincide) 
toprak, kum, çamıur, çakıl kasırgala.. 
n içinde buldum. Hele sabahlan tay
yareci gözlüğü olmazsa kasabalara, 
şehirlere zor giriliyor. 

- Demek belediyeler bakmıyor
lar. 

- Bakmak meselesi ayrı. Bu ka
sırgalar yalnız belediye işi değil, kay
makamların işi, vilayetlerin işi, par
tinin işi.. Size tarü edemem. Nasıl 
anlatayım bilmem ki. 

-!!!. 
- Neye sormuyorsunuz? Birdenbi 

re af allamayınız. Sözlerimi kötüye 
değilse bile yanll§a yorduğunuzu an
lıyorum. Fakat inanınız ki, hiç yanlış 
yalan söylemiyorum. Açık söylUyo
rum. Meseli. Diyarbekir istasyonun· 
da indiniz, şehre gitmek için faytona 
bindiniz. Aman Allah! Bir gürültü, 
bir toz, bir kasırga. Meseli. sabah, sa 
bah Şimal sırtını tırmanarak Mardi
ne çıktınız, bir kanş toza bulanma
dan belediyenin önUne gelemezsiniz. 
Urf anm ortası da böyle. Bireciğin, 

Sivereğin kenarı da böyle. Bir taraf 
tan belediye, bir taraftan vilayet, bir 
taraftan kaza, bir taraftan parti ve 
Halkevi, Allahın günü akşamlara ka
dar ortalığı toza, çamura, çakıla bo
ğuyorlar. 

-!!! ... 
- İnsanın "geldiğime geleceği-

me tövbe!,, demesine meydan kalma.
dan ortalık sulanıyor, biı iki fırça, 
bir soğıuic duş, bir sade kahve .. Göz
ler açılıyor. Ilık bir hava içinde geç
tiğiniz yerleri görebiliyorsunuz. He
men anlıyorsunuz ki, bütün bu kum, 
çakıl kasırgası bir bakımsızlıktan 
değil, bir durmamacasına yapıcılık
tanmış! Acele edip te tenkide, şikaye 
te, anınltıya başlamışsanız utanıyor
sunuz. Çünkü bu toz duman vaktile 
Ankarayı da bürüyen toz dumandan 
başka bir şey değil. Meğer caddeler 
açılıyor, mağazalar, binalar yapılıyor, 
Halkevleri kıuruluyor, hususi muha 
sebe yapılan i§liyormuş ta toz duman 
ondanmış. Sulanınca işi anlıyorsu

nuz. Bayındırlık işinin bu kadar geni
şini, bu kadar yorulmazını, ne öm
rt..mde gördüm, ne tarihte. İşte Fı
rat • Otcsi'ni Myle buldum. Herkes 
Ankara ya, Taksim talİılllanesine ( Ça
buk şenlendi) diyor. Bir de her sene 
Fırat - ötesi'ne gidip görmeli. Çabuk 
şenlenmenin ne demek olduğu asıl o 
zaman anlaşılır. Mardini, Amidi, bü
tün o bölgeyi dün görenler yarın tanı 
yamıyacaklardır. Yapı, elektrik, ge
nişleme, su, yol .. Ne bileyim ben, miı 
hendis olsaydım daha güzel anlatır
dım. Amma notlarımı tasnü ettim. 
Bir seri yazı hazırladım. Neşredece.-
ğim. ' 

- Asayiş meselesi? 
- Anlamadım. Oralarda ne asa-

yiş var, ne de meselesi. 
- !!! ... 
- Yine yanlışa, kötüye çekme. A-

sayiş Abdülhamit devrinde vardı. Bir 
şehirde kan gövdeyi götürürdü, vali 
yine saraya (sayei şli.hanede asayiş 
berkemaldir!) diye telgraf raporu 
verirdi. Halbuki bugUn oralarda meş
hur akrepler bile medenileşmiştir, 
hiç kimseyi sokmuyorlar. Nasıl olur 
da lsayiş var derim. Asayiş kötU ke
limedir. Ters manalı kelimedir. Asa-

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Üç Harp. 
Bir Sebep 

(Başı 1 incide) 

Ç inle büyük ölçüde bir harp 
başlarsa Japonya, iktısadi 

bakımdan verimli bir iş yapmadığını 
az zamanda farkedecektir. 

Japonya 1931 Mançuri hareketle
rini, iktısadi dertlerini hafifletmek 
için yaptı. Mançuride saklı servetle
rin Japonyaya birdenbire bolluk ge
tireceği ve borçlar içindeki Japon 
köylüsünün yiizUnU güldüreceği ilan 
edildi. 

Çin tarafından ciddi bir mukave
met gösterilmeden ve Amerika ile a
li.kadar Avrupa devletleri müdahale 
etmeden otuz beş milyon nüfuslu ko
caman Mançu lokması yutuldu. 

Fakat Japonyanın iktisadi vaziye
ti bu yüzden düzelmedi. Mançurinin 1 

inkişafı için bUyUk sermayelere ihti
yaç vardır ki Japonya bunları bula
cak vaziyette değildir. Mançuri ser
güzeşti iktısadt yUldl azaltacak yer
de çoğaltmıştır. 

Şimdi çivi çiviyi söker nazariyesile 
yeni bir maceraya gir4Jilmiştir. 35 
milyon nUfuslu Mançu kıtasına ay
ni şekilde diğer arazi ilave edilirse 
yükün ortadan kalkacağı yolunda bir 1 

vehim arkasında gidilmiş olur. 1 

J apon askeri kuvvetinin Çinli- ' 
lere çok faik olduğu münaka

Ağın, (TAN) - Araykir. u;,., 
Elazize bağlıyan Fırat uze:.ın ~· 
yük köprü inşaatı bitmek UZ 

AGINDA MAHSUL J1I 
Ağın (TAN) - Bu sene 

bol olduğundan kasaba ballO 
memnundur. Tanesi bir kilO 
narlarımızm da bu yıl bol 
anlaşılıyor. 

~AS1RllAC1 

DOKTOR dEMS~ 

şa kabul etmez bir hakikattir. Fakat 
Çin de son senelerde çok değişmi§tir 
Bugünkü vaziyet 1931 senesinden çok 
başkadır. Çinde hudutsuz nüfus kay-1 
naklan ve aşılmaz mesafeler vardır., 
Sovyetlerin Asyadaki geniş techizat 
fabrikalarını ve depolarını da herhal. ' 

AMERIKADA uzu~ . :J 
KtKAT NETtCESI O~ 
BUCDUGU BiR IW İJ) 
OUR. KANZUK N ASIB dl'. 
CI en eski nasll'lan bile k ; 
'len çıkanr. Ciddi ve şaysoı 
'llat bir nasır ilacıdır. ~ 
tNGILIZ KANZUK EC't (111 

REYOGLU - ISTANB f""" 

de hesaba katmak lizımdır. ----------~ 

Biz öyle ümit ediyoruz ki Japonya. Satıhk Motör '"' 
Uzak Şarkta bir harp koparmanın 

mesuıiyetini ve akıbetıerini göre a1- Dinamo 
mıyacak ve sulhun korunması için 
herhalde bir yol bulıtnacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

BORULAR DECIŞTIRILIYOR 
Cerrahpaşa, Aksaray ve civarınd~ 

ki terkos borularının kuturlan fena 
halde daraldığından hem bu civarda
ki binalar su sıkmtisı çekmekte, hem 
de bir yangın vuktiunda tehlike gö
rülmUştur. Bunun üzerine dünden i
tibaren borular geniş kuturlu boru
larla değiştirilmiye başlanmış, Koca
mustafapaşa otobüslerinin güzergahı 
ela muvakkaten deği§tirilmişt; r 

yiş var demek yok demektir; Yok de 
mek te adamakıllı var demektir. İşte 
ben haftalarca tek başıma gezmedi
ğim dağ, dere, çöl kalmadı. Altın pa
ram olsaydı tepsiye doldurup başım
da taşıyacaktım. Anlıyorum, tepele
nen şeyhleri sormak istiyorsun. Ce
vap kısadır: dediideri.m doğru olma
saydı onlar tepelenmezlerdi. Mesele
ye gelince, ben oralarda mesele de
nilen bir meseleye rastlamadım. !nti
balanmın hUlasası şudur: Oralara 

100 voltluk bir küçük, b~ 
dinamo ile biri Uç beygir, d 
beygir kuvvetinde ufki ve 
müteharrik iki motör, yirrrıl 
kümUIAtör, bir adet tablo 1' 
Iarla lngiliz mamulatından 
ucuz fiyatla satılıktır. 

"TAN" gazetesinde (F 
caaUan. 

ÇARPINTI ve HAF~ 
Bulantı ve baş d~ ,il 

hırçınlık ve net' eıizl~,.Jİ 
ve yarım baş a~ 
KARDOL teda\'1 

iLAN etti 
Abdülehat Genç'eri veki.l 

zil ettim. Alakadarın maliıJXlıJ 
üzere ilan ederim. 

Florya Solaryom 
Mehmet Uygunca. 

her sene, her fırsatta seve sevine gi- - l S · 
doceğim. • Dr. baan anı• J S 

[Aka Gündüz'ün seyahat ı T 1 F O A Ş ~ 
• • • .. Tifo ve paratifo bastalıkl 

notlan bır, ıki gune k adar tulmamak için teslri kat1. rP 
gazetemizde 'ı/Unıya baf· ı veti pek emin tar.e aşıdır.set' 
lıyacaktır.] 1 nede bulunur. Kutusu45 

lstanbul Gayrimübadiller ·Kom,isyonundar1 
D. No. Semti ve mahallesi Sokajı Emlak No. Cinsi ve bls&esl ~ 

• muh ~ 
149 Tarabya E: Bostan E: 17-19-21 Altında dükkanı olan 2420 ~ 

1885 Büyükçarşı Acı Çeşme 

2394 Ayvansaray Atik 
Mustafa Paşa 

2666 Tarabya Ayakiryaki l 

3257 Beyoğlu Yenişehir 

3515 Yedikule İmrahor 
tlyas B. 

3619 Bakırköy Cevizlik 

3659 Kadıköy Oısmanağa 

5756 Bostancı 

Y: Bostan Y: 15-17 ahşap iki hane 
ve Beyoğlu 
Cad. 
Çuhacılar 

Bostan 

Ayazma mev'kil 

Demirhane ve 
Dericiler 
E: Terzi 
Y: Dikici 
E: Yeniyol 
Y: Çekirge 
Söğütlü Çeşme 

ve Karadut 

Çatalçeşme 
Yozgat Tariki 
Çavuşba.şı ve 
Göksu mevkii 

Mahallen 
13/1-15-17 

E: veY: 22 Kagir dükkanın 
3/24 His. 

E: 4 367 4,68 metre arsa 
Y: 4-6-8 

E: 65-127 3674,68 metre 
bostan 

19-21-8 100 metre arsa 

E: ve Y: 32,40 metre arsa 
6 

E: ve Y: 126 metre arsa 
12 

E: 122 MU. Harap ve Ahıap bir 
Y: 21 hane ve iki bahçenin 

2/10 His. 
11-15 179 metre arsa 

Harita: 45 

I 
130~~ 

3680 ıt'~ 
; 

100 .M'!I 

ıso -
ıoo -
130 -
230 --ııo 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
31- Temmuz-1937 Vaziyeti 

AKTI F 
l<ASA--: ------.:.:..:_:_ 

.AL'l'IN: Safi kilogram 21 044 426'\ 29 600 668 78 BANKNOT , ' ' . . ' 
lJFJ\KLIK • • • • • • • . 15,384,349,- 11 

• • • • • • • • .ı 1,012,206,49 
Dahildek' M h b' ~· -----

. 1 u a ırler: 
'l'Urk lirası " . . . .. . . . . 
ariçteki Muhabirler: 

~TIN: Sa.fi kilogram 5 054 474 ' 
«\.ltına talı · · ' ' i 
dö'Vizler Vili kabil Serbest 

~iğer dövWe~ ~e Bo~çl~ kiirln~ 
akiyelerı 

• • • • • • • 
llazine Tahvilleri: 

~:~ edi. evrakı nakdiye ~ 
l{anu • • • • • • · • '\J 
tevr·k nun 6 ve 8 incJ maddelerine1;ı 

1,216,051,531 

r,109,521,60 

4,954,66 

35,599,069,38 

158,748,563,-

t .... , ı an hazine tarafından vakiı 
"""1Yat ı 13,496,827 ,-

Lira PAS 1 F 

Sermaye • • • 
I htiyat Akçeıi • 

45,997,224,27 
Adi ve fevkaliide 

• • • 
• • • 

• • 
• • 

1,216,051,53 

42, 713.545,fü 

145,251, 736,-

~ Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 \'e 8 lncl maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlki 
tediyat • • • • • • , • . 

Deruhde 
bakiyesi 

edl. evrakı nakdiye . . . . . . . . . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavUle vazedilen • • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüclatı: 

2.105,172,401 
4,516,007' 70 

158, 7 48,563,-

1 

13,496,827,- ,! 

145,251,736,-

19,000,00Q,-

9,000,000,-

Lira 

15,000,000,-

6,621,180,10 

173.251, 736,-

13,205, 730,04 

11 

Maliye Müfettiş Muavinliği imtihanı: 
Maliye teftiş hey'etinden: 

35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 Eylül 937 tarihinçle 
imtihan yapılacaktır. 

Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin kanununun dördilncü mad
desinde yazılı evsafı haiz olmak, B - 1 Kanunusani 1937 tarihinde yaşı 
otuzdan fazla olmamak, C - Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Fakül-

tesinden, Yiiksek Ticaret ve İktısat mektebinden veya bwılara muadil de 
recedeki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D - yapılacak tahkikat ne
ticesinde ahlak ve seciyesi mtisait '!>ulunmak, imtihana talip olanlar 12 
Eylül 937 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş hey'eti Reisli
ğine arzuhalle miiracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır. 

A - Nüfus cüzdam ve adresi, B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hilla
sası "Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle.-ine dair r~smi 
vesika raptedeceklcrdir." C. - Askerliğini yaptığına dair resmi ve
sika, "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmiııılerse imtihana 

girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzet olarak kabul olunabilir
ler.,, D - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükflmet doktorunun raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi im· 

tihanı Ankarada yapılacaktır. 

Imtihan Programı: 

1 - Maliye A - Bütçe "ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolü," muhasebel 
umumiye kanunu hükümleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız Se ••• • •••• ·::.-· ------

tıedat Cüzdanı: 

'r~ BONOLARI ~ 3,200,000,-
37 ,133,691,4 7 SENEDAT • : : : :!I 

E:ıh '""--------ıı 

arn ve Tahvilôt Cüzdanı: 

40,333,691,4 7 

• 
722,198,88 Altına tahvili kabil dövizler • ·ı 

Diğer ~övizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • • • • .! 27,507,869,43 '"----

Muhtelif • • • • • • • • 

28.230,068,31 

106,203,333,01 

. ve vasıtalı vergiler,, Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlak 
üzerinden alınan vergiler, G'ümrük; inhisarlar, harçlar.,, Türkiyedeki va
srtalı ve vasıtasız vergiler, C - Maliye Vek8.letinin merkez ve Vilayetler 
teşkilatı, D - istikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye Düyunu 
Umumiyesi, 

" lDeruhde edilen evrakı nak
- (diyenin karşılığı Esham ve 

ll (TalıVilat (itibari kıymetle) ı 38,150,764,30

1 

- Serbest esham ve tahvilat . 3,796,331,60 
~v "------

cı11ılar: 

.\!tın ve D .. viz 
l'aıı,.:ıA 0 Uzerine • • • .· ~ 64,217 ,64 

• "
4 t Uzerine 383 42

1 

• O • 1 O 8,124, J 

~i•:eclarlar 
"'"rıteli/ • • • • • • 

• • • • • • • • 
YekUn 

41,947,095,90 

8,188,601,06 

4,500,000,-
12,364,101.59 

342,512.0fi,46 

• 

Yekiın 342,512,047,46 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/o 5% Altm üzerine avanı o/0 4Yı 

stanbul Haricı Askeri 
Kıtaah llAnları 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi llCinları 
: ......................... ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Birınci Işletme Mmtakasmda aşa.ğıua mevkılerı, mıkdarları ve muhammcm bedelleri yazılı balast ayn ayrı 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. . . . 

Eksiltme 18-8-937 tarihindeki Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşa garı bınasında binncı işletme Ek· 

liepsine • 
lira olan d tabının edilen fiatı 15137 
~ 303

1
546 t:ğişik clns ve numarada 

\acakt ne ınıh kapalı zarfla alı-
" ır. şartn 

ıriltme komisyonunca yapılacaktll'.• 
lsteklilerln eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikle teklif mektuplarını ek-

siltme günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazmıd ır. ~ örnek} amesini parasız almak 
~"Wn .. _ erını görmek istiyenlerin 
llıeıerı .

0
gledt:n sonra komisyona gel-

28 ku ılk teminat mikdan 1135 lira 

tıU ... l'U§tur. ihalesi 10/8/937 salı gü. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesinden Km. 186,400 deki ocağa aid olanını 145 kuruş 
bedeli muk~bilinde, diğerlerini bilabedel Haydarpaşa garındaki idare veznesinden alabilirler. (4595) 
Balast ocağının mevkii !hale Pdilocek M3 ın ihzar M3 ın tahmil Muhammen Muvakkat te-

mikdar bedeli bedeli bedel minat mikdarı 
Lira Kuruş 

e 
-at ıt te . ----

"1" 184,600 H. Paşa • Eskişehir 10000 m3 130 kurug 15 kuruş 14500 lira 1087 50 
"3" 217,500 H. Paşa • Eskişehir 12000 m3 125 kuruş ıo kuruş 16800 lira 1260 00 

~~le . dır. Münakasaya gire. 
tin l'hı 2490 
1, CU llıadd ~ayılı kanunun 2 ve 3 
cıe tı--· elerınde yazılı vesaikleri 
t -•ıınatıa . 
llpJarını . rı ıle birlikte teklif mek-

•aat evv ıhaıe saatinden en aı bir 
llı:na ko:.Ankarada M. M. V. Satm

ısyonuna vermeleri. 

"4" 40,000 F..skişehir • Afyon 23000 m3 95 kuruş 12 lruruş 24610 lira 1845 75 
"5" 538,750 Eskişehir • Ankara 5000 m3 135 kuruş 10 kuruş 7250 lira 543 75 
"€" 538.750 Eskişehir· Ankara 5000 m3 135 kuruş 10 kuruş 7250 lira 543 75 

29-7- 1937 ve 2-8-1937 tarihli ilanlarda iki numarada mukayyet kilometre 186,400 balast ocağından 

~ (47) (3528) yapılacak ihale görillen lüzuma binaen tehir edilmiştir. (4868) . . ~ 1 -
stanbul Devlet Demiryollan Es~·ehir Cer Atelyesi için lüzumu kadar iyi tes· 

viyeci ve tornacı alınacaktır. . . 
Senelik muhamm Haydarpaşada Birinci Işletme Müdürlüğüne ve Sırkecıde 9 uncu Iş-
kira bedeli. ıetme Müdürlüğüne istida ile müracaat edilmesi. (2506) (4894) 

Defterd .ırh ğından: 

~ü~k 
Lira Kuruş • • • 

12 
00 

Muhnmmen bedeli (23819.20) lira olan muhtelif cins bin~ ve vagon 
~rn çarşıda: Takyecilcr soka<7ında kain 26 sayılı dUkkan. 

erhatun: Mahalle.sinde Ye~işehir Mahallesinin Keklik 

~Uk sokağında kain 12 sayılı ev. 42 00 
ile ~l'lda Y~zılı mallar 27-8-937 cuma gUnU saı:-t 14 ~e açık artı:ma 
~ Ya venleceklerdir. Kira bedelleri dört müsavı taksıtte ve taksıtıer 
l'eni:en Verilecektir. Taliplerin % yedi buçuk pey akçelerini vakti muay. 

diirıu~~n evvel yatırarak yevmi mezkiırda defterdarlık Milli Emlak Mü. 
~e müteşekkil satı§ Komisyonuna müracaatlnn. (F.) ( 4886) 

l>evıet Basımevi Direktörlüğünden: 
%ı..'!·5 Pey akçası 

ıra 

270 

tahmini fiat Cins ve mikdarı 
Lira • 50165 boyunda 

3600 beyaz karton 
~ 80,000 tane 
Ukarıa · d be ~arto a rnıkdar, cinsi ve tahmini bedeli yazılı 50/ 65 ebadın a yaz 

'L> nı.uı 16- · "d ""-Om· -&-1937 Pazartesi günü snat 15 de Devlet Basımevı ı are 
ısyonund . 

lstekı · . a açık eksıltmesi yapılacaktır. 
ılen 'h . · · ile Yatı n ı ale çağından evvel % 7,5 pey ak~sını Basınıevı veznesı-

§artn:lan gerektir. 
~e Muhasebeden alınabilir. (4731) 

l lstanbul N f M00d ·· ı·· v •• den· , a ıa u ur ugun • 
(l~!a)8'1 937 Cuma günü saat 14 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 
liisatı işl~~ keşif bedelli Istanbul Tevkifhanesinde yapılacak Elektrik te-

}dUlt açı'k eksiltmeye konulmuştur. 
?tıeteri avel~, Eksiltme, Bayındırlık Işleri genel, hususi ve fenni §8.rlna
geıtlilee~~~e ve keşif, huliı.sasile buna mütefcrri diğer evrak dairesinde 

}d ır. 
U"akkat . 

lsteklile . temınat (124) liradır. _ . .. 
~~kleri rın. en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptıgına daır goste
ltıt Ve 1'i Vesıka üzerine Nafia MüdürlUğünden almış olduğu müteahhit

caret odası vcsikalarile gelmeleri. ( 4901) 

camları 7-9-1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile A:nkara-
da idare binasında satın alınacaktrr. . . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1786.44) liralık muvakka~ temınat ıle kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7-5--.:1936 gUn v~ 3297 veya ~-7 
-1937 T. 3645 No. h nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıre
sinde a!mmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis-
yon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4921) 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 2 gurup mal

zeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek ü~e_re 9~9~7 Pazarte
si günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilındekı komısyon tara-
fından açık eksiltme ile satınalmacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup için hizlarm~a yazıl~. ~uvak~at 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksıltme gunü saatıne 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komis
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 150 adet plombajin pota muhtelif eb'attıi, muhammen bedeli 2000 
lira muvakkat teminatı 150 liradır. 

2 - 9 kalem muhtelif eb'atta duble ve adi bina ve vagon camı mtı
hammen bedeli 1026 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 76 lira 97 ku-
ruştur. (4482) 

• • • 
Eksiltmesi 19-8-1937 tarihinde yapılacağı ilan edilen Sivas Atelyesi 

Elektrik santral ve §Ofaj tesisatı eksiltmesi, görülen lüzuma binaen 
8-9-1937 Çarşamba günU saat 15,30 a te~ir edilmiı olduğu ilan olu-
nur. (4805) 

Adalar Malmüdürlüğünden~ 
Semti Mahallesi sokağı No. Cinsi Kıymeti Hissesi 

Büyükada Cami Çakırmanav Yeni Kuyulu bah- 2600 14/64 
22 çeli A. ev lira 

Yukarıda yazılı hisseli ev 21-8-937 Cumartesi gUnU saat 10,30 da 
satılacaktır. Istek.lilcrin yazılı saatte Adalar MalmUdiirlUğünde Satış Ko
misyonuna müracaatları (4798) 

2 - lktisat: A - istihsal, tedavUl, nakit ve itibar, inkisam ve istihlak 
1
, bahisleri. 

3 - Mali ve ticari hesap, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - Hendese "Satıh ve hacim mesahalan." 

5 - Ticari usulü defteri "Esaslı ve pratik malfunat" 
6 - Hukuku idare, ınemurin' muhakemat kanunu ceza muhakemele. 

ri usulü kanpnunun tatbikat usullerine mUteallik hilkUınler, ceza kanu
nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile 

Ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. 
7 - TUrkiyenin tabii ve iktısadl coğrafyası ve tarihi hakkında maUl· 

mat. 
8 - Ecnebi lisanı "fransızca, almanca veya ingilizceden birin 

Imtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar Uç sene sonra ya
pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine ta
yin edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549)J . 

Yalova Ticaret mahkemesinden: . 
280 sayılı Yalova Tarım kredi kooperatifi namına imza atmağa yetekli 

zevat statünün (26) ncı maddesi mucibince başkan ile bir üye ve başka
nın gaybubetinde asbaşkan ile bir üye tarafından müştereken imzalana .. 
cak aşağıda kilişeleri mevcut imzaları havi evrakın kabulü ve ancak bu 
şekilde vukubulacak taahhUdat ve i§' aratın kooperatifi ilzam edece2i 
malum olmak üzere ilfı.n olunur. 

Yalova Tarım Kredi Kooperatifi imza sirkilleri: 
Vazifesi !simleri imzalar 

Yönetim kurulu Başkanı Hidayet Birtan H. Birtan 
,, ,, Asbaşkanı Osman Aksoy O. Aksoy 
,, ,, üyesi Ismail Hakkı Yörlik Is. H. YörUk 
,, ,, ,, Safa Tüzünataç S. Tüzünataç 
,, ,, ,, Hasan Akyol H. Akyol 
,, ,, yedek ,, Sarım Akat Sarım Akat 
,, ,, ,, ,, Mustafa Altan Mustafa (mühür)' 

Mürakip Zeki Civelek Z. Civelek 
Muhasip Harun Saraç H. Saraç 

Iktısat Vekaleti lç Tıcaret Umum MüdUrlUğünden: 
Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere kanuııl 

hükümler dairesinde tesçil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan An
kara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Kırklareli Vilayeti 
acenteliğine Şirket namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul 
olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
müddeaaleyh ve üçüncü şnhıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Lülebur
gaz Birlik Tir.aret Bankasını tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında 25 bar 
ziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmnkla ilan o
lunur. 

M ü s a b a k a 1 m t a h an ı 

Türkiye Cumhuriyet 
Zıraat · Bankasıncan 

1 - Bankamıza mUsabaka ile ve müsabakada gösterileccK nıu\ affa
kıyet derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere Jüzuınu kadar 
müfettiş namzedı ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ti. 
caret ve lktısat Okulundan veyahut hukuk fakültesinden v~"a bunların 
yabancı memleketlerdeki benzerıerindcıı diplomalı olmak gernırtfr 

3 - Müsabaka 8, 9, 10 Eyliıl 937 de Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek An. 
karaya getirtilip, EylOJ zarfında .~özlü bir imtihana tabı tutulncaktıı. 

4 - Yeni kanunumuz mucibinc,e tekaütlük haklannı da haiz olmak şar
tiyle müf etti§ namzetlerine 140 ve §ef namzetlerıne 130 ar lira aylık \'e.. 

rilecektir. 
Müfett.i§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik imtihanı

na girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mUfettışliğe terfi ettirıle· 
ceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef 
namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında 

muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirileceklerdir. 
5 - imtihan Programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara İs

tanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla A.nkara Türkiye Cilm. 

huriyet Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracn.at mektubunun en geç 
10 Ağustos 937 tarihinde ele değmiş olması şarttır. 

7 - Ist.anbul Yüksek Iktısat ve Ticaret Mektebi mezunlarının asker
lik kamp müddetlerinin Ağustos sonundan evvel bitmiycceği vuku bulan 
müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylu-
le tehir edilmiştir. (218e) (4345) 



---

HASAN 
G~z;oz; öz;il 

Şekerli ve meyvah olup en leziz bir gazoz 

ve en nefis bir şampanya hulCisası gibi insa

na zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere 

ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullandan 

en sıhhi bir mayidir. Hasan Gazozu midevi ve 

hCizımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çor

ba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma 

veya şerbet yerine Hasan Gazoz Özü allnız. 

Çok ucuzdur. 

TlHııı lMEHi~lN ~~LLEGE 
Amer:kan Erkek Lisesi 
Dersler . 28 Eylulde Başlar 

1 ......................................... 
Optamin Saç Eksiri 

HASA 
1\11 ~ Y"'" et ö z i.i 

Ekşilik, şişkinlik, aijrı, hazımsızlık: iştah-
sızhk gibi hallerde dolgun ve gazh midelere 

yemekten sonra küçükle re 1, büyüklere 2 
,, tatlı kaşığı midevi ve hCizımdır. 

inkıbaz ve barsaklarda a t a let halinde 

sabah aç karnına 1 - 2 tath kaşığı müleyyin 

ve çorba kaşığı müshildir. Meyvaların özİİll" 

den yapllmıştır. Şekersizdir. 
• ~. • •• , ; l fl-1 .: 'ı • . 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. ı· 

Leyli ücret 230 lira, Nehari ücret 50 liradır. 
••••••• Kayıt muamelesi yapılmaktadır. _____ .. 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden f 
I. - Şartname, keşifname ve planlan mucibince Erzurumda yapıla

cak (58814.47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeni
den pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

II. - Pazarlık, 9-VIll-1937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 
11 de Istanbulda Kabataşta inhisarlar levazım ve Mübayaat şubesi Mü
dürlüğü binasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar inşa
at şubesinden alınabilir. 

iV. - Muvakkat teminat (4190,75) liradır. 

V. - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikalannı 
haiz bulunmalan ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıftan bir mes
lek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. ( 4808) 

Galatasaray Lisesi Mezunlarından 
Ahnacak Memurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından: 

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

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

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

Isteklilerin T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesine hemen müracaat 
etmeleri ve bu husustaki izahname yi görmeleri. ( 4587) 

Yüksek Cen:z r ·caret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve para
Eızdı.r. Gayesi Tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

Mt:ktebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından te
min edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta 
mektebi bitirmiş ve yaşlan on beşden küçük ve on dokuzdan büyük ol
ma malnrı şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe müra
caat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları istidanamele-
rine: 

A - Hüviyet Cüzdanlarını 
B - Aşı Kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini ve yahut tasdikna-
melerini 

D - Polisçe musaddak eyi hal kağıtlarını 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 

F - 6 x 9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını 
raptetmeleri lazımdır. 

5 - Yazılma işi 31 Ağustos 1937 Sah gününe kadardır. İstekli
ler muayenei Sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunma
lıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 
Muhabcratta posta pulu irsali lazımdır. (3619) 

Başlarda baş · ıy an 
yaprak d ök ümünü 
durduran ve sa~la· 

.... 
ra can veren yega-

ne eks1rdir 1 

Bir Tecrübe Kafidir 

lstanbul lima nı sahil sıhh "ye merkezi · 
satın ama kom=syon undan: 

Merkezimiz için bin be§ yüz ila iki bin teneke benzin satın alınacaktır. 
a - Tahmin bedeli çift tenekesi 650 kuruştan 6500 liradır. 
b - Iştekliler şartnam~sini merkezimiz levazımından parasız alırlar. 
c - Eksiltme 10 Ağustos 1937 Salı günü saat 15 de G? Jıı•"'1 " Kara-

mustafa paşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhıye .ı.~ı"'rn'"-· satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

d - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakt.ır. 
e - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senesi Ticaret odası vesikalarını 

göstermeleri şarttır. · 
f - Muvakkat teminat parası 488 liradır. 
g - Eksiltmeye girecekler eksiltme glınü saat on dörde kadar temi-

nat paralarını yatırmış ve teklif mektuplarını Komisyona tevdi etmiş 
olmaları şarttır. Aksi takdirde eksıltmeye giremezler. (4384) 

Jandarma Genel Komutanbğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: 
1. - Bir kilosuna (160) kuruş fiat biçilen (25,000ı kfıo kttııuı~ ve iki 

lira fiat biçilen (15,000) kilo vakete 18-&--1937 Çarşamba günü saat 
on beşte kapalı zarf usulü ile 'eksiltrnes: yapılacak toptan veya ayrı ayrı 
~n ucuz fiat teklif edene ihale edilecektir. 

2. - Bunlara ait şartname (350) kuruş karşt1rğında komisyondan a
lınabilir. Köselenin ilk teminatı üç bin Veketenin de iki bin iki yüz elli 
liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat veya banka mektuplariyle şart 
namede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat on 
dörde kadar komisyonu vermiş olmaları. (2376) (4763) 

" 

4. cü keş[de 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 0.000 Liradır ... 
Bundan ba, ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye1ef'" 

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

Bilet alan herkes 7 / Ağustos/937 günü aktamma kadar bi

letini deği•tirmit bu]unmalıdır. 

i nşaat MDnakasası 

ERGANi BAKiRi 
Türk Anonf m Şirket-nden: 

1 - Şirketimizin Ergani Madeni'nde int a ettireceği: 
a) İdarehane binası 
b) İkametgah binaları 
c) Cevher silosu 
d) İzabehanenin, kuvvet santralinin, z inter 

mahallinde infası icap eden aksamı. 
Kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuttur. lil 
2 - Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya ba 

olan bu intaata müteallik münakasa tartnameıi ile ~~ 
butatı Şirketimizin Ankara' da Ulus meydan.ı~da lı' 
Hanındaki merkezi idaresinden on lira mukabılınde a 

nabilir. 1 tıt.' 
3 - Mevzuubahis inşaata ait teklif evrakı 23 Ağustos 93. ke

rihine müsadif Pazartesi günü aaat on befe kadar tır 
timize tevdi edilmif bulunmalıdır. 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör lüijiinden:
91 

.. 

Siyasal Bilgiler okuluna Lise mezunları arasında yapılacak seçrııee b" 
. "zer 

na vmda kazananlardan 65 i meccani leyli ve 35 i ne harı olmak u 
yıl 100 talebe alınacaktır. 931 

Ucretli leyli talebe alınmıyacaktır. Namzet kaydı 15 - Ağustos -ol<ır' 
==========================d~ 18~filek~armu~ng~~~bku~a~~~~~:~ 
Sahibi: Ahmet Emin YAl4MAN. Um umi Neşriyatı idare Eden: 8. SALl.M lunda, Istanbulda Yüksek Oğretmen okulunda yapılacaktır. Fa a 
Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yeı TAN matbaas hat için bu okullara müracaat olunması. (2240) (4642) 


