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IUBRıvE . AMERiKA 
Barış Hakkında 
iki Memleketin 
Görüş Birlieji 

•ı r..,,.•rllca muhtırasına verdiğimiz cevap "Amerlia 

1 
''••ti ve Amerika gazeteleri fa rafından geniı bir 

·~ile lrarıılandı. · 

B 1 
Amerika Hariciye Nazın B. Hull, • G 16 temmuzda Amerikanın barış hak-

1 r az ete kmdaki görüş tan.mı anlatan beya-
natta bulundu. Bu beyanat bir muh-:: e lf os U tıra şekfmde bütün devletlere bildiril-

'ıl di ve cevap istendi. 
Amerikanın bant sahasında attığı 

• 
~et Emin y ALMAN adım yeni ve güzeldi. Biz de barışa 

Jci ait her işe büyük bir alaka besledi-1 ~et arumda berrak ğimiz ve Amerikayı sulh yollannda 
~~er hüküm ıür- sıkı bir yol arkadaşı saydığım:ıZ için 
h.._ · 1llnet ebniyecek birteY düşüncelerimi.ti derhal Amerikaya 
~ ela ıazete münakaplan- bildirdik. Diğer hUk\imetler de bildir
~._.,,_, le Türkiye ile Sovyet Rus- diler. · 
&..ı_ .-..., &ral d k nl Tilrkiyenin cevabı Amerikada bU
t.ı~ arın a ara gü er- yük bir alaka ile karşılanmıştır. Aıiıe-
~ L~YMD eden ılkı bir rika muhtıraama gelen .cevaplardan 
' ~Ye yeni bant cep ancak bir, iki tanesi Amerikan ban§ 
~ ~an alakalarla baih prensipleri bakımmdan dikkate değer 
~ ~ llleaıleketin gazeteleri görUlmUf ve guetelere tebliğ edil
~ .. fahaiyata dökülecek miştir ki, bunlardan biri de TUrkiye-

' ~-kaplar olması biç nin cevabıdır. 
4M....~Yecek birfeydir. Son zamanlarda Tllrk - Amerikan 

BA iMUHARRIRl: AHMET EMiN YALMAN 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

l
lilıl c·ıt c·, ~I 
.~ Kup~nu Kup~znu ~ 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. cüz 77'2 kuruştur. 

• 

'4merikaya yaphrmğımu ltarp tayyarelerimii4en birinln BaltimUT ıelari ii.wrüWI, bir tecriibe llflllU·• · 
'-'~llnız Cumhuriyet, geçen- münasebetlerinde, Atatürk ile Roose
' ._~_ •ulanmmla gemiler batı- velt arasında teati edilen mektup
ıa..~tı gemJai baklanda bir ya- lar, Asya paktına Amerikanın sulh ~~..-.....~~~.--...r-.-

"*=wtır. Bu yazıda bir meçhulün bakımından alaka göstermesi gibi 
~ ki, o da esrarb mühim: hldiaeler görtUdU. Bizim ce
:.P-.ilaiıı' ailliy.tme ait ilı- vabmma hu.al bir ---~ 

YE Ni TA YYAR EL ERI MIZ 
.......... ·--.o-..A....t-·.a..; ................ 

..._i!ft s Dı•' 
1 

Hwi; ~ eehiJMte J.ai ,_. tilthılı w am1a1w 
~~~birer birer ortaya koy tezahilrlldUr . 
. ~~lllU&l'Dl arumda geminin Amerikada bu kadar dildrat ve ali· s:; ait olması da vardır ki, ka uyandıran notamu:r Amerika ga.. 
~~) bunu ancak faııizm zetelerindeki suretinden aynen tercil
~ hlebu erinin zihniyetine göre ha- me ediyoruz: 
~ ~k bir faraziye şeklinde 0 Hariclye Vekili, Birlegik Amerika 
_...t.. b6 • DevletlCT\ Haricıyt: n .. -*"1 tarafmd .. 
~ ..;ıe olmakla beraber arkada- yapılan mühim beyanata canlı Dır ... 
i:" 41-.._ ~ktada kullandığı sözlere lika ile ittili pefcla et.mlftir. Bu be
""' .-;:~ dikkat etmemiftir, Dar yanatm kendtline ltlUen tebJiiin -
~ ~ yazılan gazete makale- den dolayı Birletik Amerika htıkfime
~ ~le dikkatsizliklere daima tine hararetle teşekkUr eder. 
~edilebilir. Doktor A.ras, Ekaellns B. Hull, ta-
~ ili olmUflur ki, iki Sovyet rafından bahis mevzuu yapılan me-
1'* 'ftuayanın, kendi iltizam et- selenin killltl hak~ . etlmburlyer" S Dlenaup olan ve kendi ta- btlkhıetinin neler dUitlndüğUntl, beS lapanyaya gönderilmi§ mal- yannameniD muhterem muharriri ta
~ ... ~ iki vapunm sırf dün- rafmdan gösterilen arzuya W>i ola
~ ~-lttlnnak maksadile yine Sov. rak, bildirmeyi bir saadet sayar. 
~~ ·~an batınlması gibi bir Evveli ıu noktayı ileri sUrmek pek 
r\lt~ ne tekilde olursa olsun, yerinde olur ki, Amerika Hariciye 
'~~_l&F.eteeinde zikredilmesin- (Arkuı 10 uneacla) 

Ankara, sı (Tan muhabirin
den) - JflDi Mtldafaa V ekiletl, 
MDlet Mecllalnln 90D toplantdla.
Nlda kanwdyet kesbeden Hava 
Geuı Komatanhjr kanunumm 
bamlddarmı bldmıek Uuredlr. 
Oğrenlldlğbıe göre, t.epmamt 

'-fma 80 Agustoeta Koıpne • 
nDlfe terfi ecleıı lltuıeYtn .._. 
KıDat getlrlleeektlr. Hava Genel 
Komutaalrjr memleket mtldafa
w baJmnmdan hazarda ve se
ferde birçok aatUıJm işlerle tav
• .. , ... KOlllllaohk, ... 
Ye kuuaada ıın..rtle hazarda 
Oeaelmımaya, eeferde de Baf. 
komutaalıp balb olacaktır. 

Ayal kanunla ytibek salihl
yetll bir hava mttdafaa komisyo
nu t.efldl edllmlttlr. 

Tayyarelerimiz Geldı 
Yeni hava gemilerimiz, hava bombardımanı için 
bütün mevcut silihlarln en mükemmeli ve en 

korkuncudur, süratleri saatte 363 kilometredir 

~olmUf}a.rdır. ===-=====~=========================~~:,:::;;;..::: 

Uzak Şarktaki }'eni Hadiseler °'Yet gazetelerinin fazla de
~ ~?ecedeki h&88&8iyetini §Öyle 
~ruz: Bugün Sovyet varlığı

~-&.._~_ bant siyasetidir. Sovyet
~ k:_~ tam manasile bir bant 
... ,_.--"UU?ıasmı daima candan iste-
l\ ~etıerarası hayatta maceS bir b.Ufuz, ihtiras ve diğer her
~ .._~be?le barış esasmm hart
"~ lııl~ardır. Milletler Cemi
~ ve müşterek emniyet 
~ b~yUk bir sevgi ile sarıl
~ · Bizim harici siyasetimizin S terneıi de ayni nevi barış sev
~~~ idealine müşterek ba~
~~ 'h...!,e ile Sovyetler arasındaki 

lı& -.Pannm en kuvvetli tarafı
~ doltıuğun, zamanın her türlü 
~ mukavemet etmesinin 
~-~·. iki taratm biribirinin ba
~ ~ sa.mlmiyetine can-

$ bu tekilde olduğuna göre, 
~ C&ıeıelerinin bir Türk gue
~~: eaa.sa aykın gibi görünen 
~ h.-~ Yazı çıkmasından dolayı 
~~iyet göstermelerine hay
~ k llzımdtl'. Ne çare ki, bu 
~ ~ lltabdut ve makul şekilde 
~ ~~e Pravda gazetej!i, hid
'ıl. ~--..ur sev kile ne dediğine 
~ '- bir inaan gibi hareket" et
~. ~ acı ve ağır sözler söyle-

(Arkuı 10 aeada) 

Muharebe Cenubi Çine 
De Sirayet Etti 

Çin Dıı6alıam 
WGnB - Çin· HIH) 

Nevyork, 31 (TAN) - Çin hilk11-
meti bugün Amerika hükfunetine 
Hoover vapurunun bombardımanı ve 
yolcularından birkaç kilinin yaralan
ması münuebetile resmen tarziye ver 
mi§ ve hldiseye sebebiyet verenlerin 
derhal divanıharp tarafmdan muha -
keme edilerek layık olduklan cezaya 
çarpı1acaklarmı bildirmiştir. Çin hü-

kameteiain. dürtist hattı hareketi A- yeni tqyareleriınmlen 6iri AmeriWa tecrübe UPlflUICI IHıflaTlıen: Solllan: HlllHI Bin,,.,_ Hı. 
merika htlkdmeti tarafmdan takdir 
olunmut ve tar.iye p,rtlan muvafık tlqet GölıMl, Mo. EIHl, 1ttıoa ..,~.,. E. Era.tlan, tecriih pilota F enimore.. 
görtlleret derhal kabul edilmietir. Bu Bir arkadaf dün haber verdi: "A· ket.inme p)mesi, aon manevralarm-----------
IUl'etle Uzakfark hldieelerine beynel- merikaya ısmarJ.adığımm bombardı· memleketin emni~ti hakkında teyit 
milel mahiyet veren bu hldiae berta- anan tayyareleri bugünkU American ettiği cluygulan, elbette bir kat kuv· 
raf e<'Hlmtı bulunuyor, Henüz teeyyüt Eklport Layn vapurile limannnıu vetlendirecek bir tımildir. 
etmiyen bir habere göre "Vaşington gemi§.,, Bombardmıan tayyarelerimiz hak
hükAmeti Şangha.ydaki tebaasmı Bu haber kartısmda hepimiz all- kında kimden maUUııat alacakt* ? 
tahliye için Uzakfark ıularma mü~ ka ile yerimizden fırladık. Bir mUd- Istanbulu aramaya çıktık. Nihayet • 
addit harp gemileri gönderecektir. elet evvel Amerik&da Glein Martin bir tesadüf brpmJza bir Amerikalı 

Diler taraftan Amerika harp ge- faıbrikasma sipari§ edilen bomb&r- motör mtltehauun çıkardı. 
mileriniD Şanghay sularından u.zak,dmıan tayyarelerimiz, dünyanın ha- lıftitebıMll' bbe dedi ki: 
durmalan ~tlr. Reisfoümhw va bombamnnını eahumda en kor- - Ben bu tayyarelerin motörlerl-

(Arbal 10 •cada) kunç BiWllanıhr. Bunların memle- (Arbeı 10 aneıada) 

Ziraatçiler 
Kaymakamlar 

MuaDimler 
Da "9 1Nllek - .. ·an.,._ 

1DM1a 1.ı ,...... ter11er, ta -
ylaler lwkkm•...... ....... 
blrlmlsdea ........ lltıl• lo 
~. 
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HAİNLERİN AKIBETi 

Mültecilerin ~ayisı Birkaç 
Saatte 140 ı Bulmustu 

• 

f Yazan : S. S. J 

Yıldız Büyük Mabeyin daire•i .• 

:Aradan beş on dakika geçel' geç 
mez, kapalı bir ara:ba ile miralay 
Sadık Bey gelmişti. Ve artık on
dan sonra, renk renk ve çeşit çeşit 
insanlardan mürekkep birer, iki~r 
kişilik kafileler başgöstermişti. 

Manzara, çok hazin ve ibretaver 
di ... Otomobille, araba ile, ve daha 
çok yayan gelenler, büyük kapının 
yanındaki küçük koltuk kapıdan gi 
riyorlar .. elleri arkasında, ve pipo
su dudakltırmın arasında bulunan 
kalın bıyıklı kapıcının önilnden ade 
ta korkak yılanlar gibi süzUle sUzü 
le geçiyorlardı. Ve .. kapıcının mağ 
rur ve müstehzi tebessUmü karşı
sında, bunlardan - maalesef - sırt

larında as:fer elbisesi bulunanlar 
sanki beş derece mil.fevk bir ku
mandana tazim resmi yapar 
gibi Hırvat kapıcıyı derin bir hür
metle selamlıyorlar .. Siviller ve sof 
talar da, ezile bUzüle kandilli te
mennalar ederek iki tarafı taflan
Iı geniş yola doğru ilerliyorlardı. 

Hademelerden biri, gelenlere yol 
gösteriyor.. Bunları, sefaretane 
binasının alt katında sağ koldaki 
koğuş gibi bUyhk bir odaya sevk 
ediyordu. 
Cğle vaktine kadar, iltica edenle

rin adedi, yüz kırkı bulmuştu. Bu 
kalabalık kütle; garip, gülünç ... 
fakat çok ibrete şayan bir manzara 
arzediyordu. 
GöğsUnUn üstünde, Vahdettinin 

sırmalı kordonları kabaran bir fe
rik, tüfekçi ustası İbrahim Ağa ile 
amuz omuza oturuyor .. Bir zaman. 
lar Rüsumat Nazırlığı yapan bir 
adam, kapıcı Abdullah Çavuşun ci
garasmdan cigarasını tutuşturuyor 
du. 

Bu geniş salonun hali, bir cenaze 
evinin bekleme odasına benziyor
:lu ... Renk renk sarrklan, serpuşla
rı, kUlahlan, cübbeleri, hırkalarile 
?eyhler, dervişler, hocalar .. kalıpsız 
fesleri, kıravatlı, kıravatsız göm
lekleri, mintanları, yepyeni redin
~otları. renkleri solmuş ceketleri, 
redingot altına giyilmiş açık renk 
pantalonlan, ellerinde sımsıkı tut
tukları şemsiye ve bastonları, ba
caklarının arasına sıkıştırdıkları el 
çantaları, yemek sepetleri, bohça
lar, üç bet? günlük, hatta bir haft!l
lık tıraşlarilc çehreleri sefil ve düş
kün bir hal alan siviller .. lngillz ne 
f erierinin sırtlarından müstamel 
elb;selerine sırmalı apoletler tak
mış olan <Kuvayi Inzibatiye) zab\t
leri.. (Tahsisatı Mesture) anaforu
nun bol zamanında, Mercan yoku
şundaki Altın Makasa yaptırılmır} 

ceketleri içinde, artık iflfüoı etmiş 
bir azametle başı önüne düşmilş, 
biiyük rütbeli divanı harp azaları .. 
Bütün bu renk renk ve çeşit çeşit 
ad ımlar .. gözlerini ayrı ayn birer 
noktaya dikmişler; derin derin dü
şünüyorlardı. 

Hepsinin çehresinde ölU matemi
ni andıran siyah bir gölge vardı .. 
Dün, yerlere kadar eğilerek seli.m
ladıklan adam!arla; bugün tıpkı 
büyücek bir fıçıya istif edilmiş sar
dalyalar gibi omuz omuza, diz dize 

oturuyorlardı .. Çok az konuşuyor
lardı. Ve pek çok cigara içiyorlardı. 

O büyük odanın içi, - tıpkı, kış 
günlerinde, mahalle kahvelerinde ol 
duğu gibi - gözgözü görıniyecek bir 
hale gelmişti ... Şuradan buradan; 

- Boğulacağız, yahu.. şuradan 
bir iki cam açsak ... 

- O değil amma. müsaade bu
yursalar da, şöyle bahçeye çıkıl? 
biraz hava alsak. 

- Vnd<it, öğle olmuş .. ac&ba na
mazı nerede kılsak. 

- Cemaatle (edayi salat) edecek 
bir yer gösterseler, daha hoş olur
du. Malftm ya; frenkler, ibadet eden 
leri (hoş nazarla) görürler. 

- Kanımı, açlıktan zil ~hyor. 
- Başım döruniye b~ııdı. Şöyle 

işlek dolmuş bir nargile, gözUmde 
tütiiyor. 

En son söz söyliycn, Kiraz Ham
di Paşa idi. 

Salonun, aralık duran kapısı açıl 
mış, içeriye (Mister Rayan) m re
fikası girmişti. Fakat kadıncağız, 
içeri girer girmez, yüzüne çarpan 
mUlevves kokudan fepa halde ser
semlemişti. Kendisini takip eden ha 
demelerden birine, derhal pencere
lerin açılmasını emretmişti. Ve ol
duğu yerde birkaç dakika durduk
tan sonra, kalabalıga doğru ilerle
mişti. 

Misis Rayan'ı, bir iki hademe ta
kip ediyordu. Bunların ellerinde de 
paket paket cigara bulunuyordu. 

Misis Rayan, bu paketleri 
hademelerin ellerinden alıyor .. Bü
yük bir nezaketle (Millteci) efendi
lere uzatıyor .. Arada sırada da güç 
anlaşılan bir türkçe ile: 

- Efendiler! .. KötU glinler, ça
buk geçer. 

Diye söyleniyordu. 
Ekserili mevlfıtlarda şeker ve ö

ıu evlerinde iskat parası kapışıruya 
alışmış olanlar; bu nazik ve misafir 
perver kadına teşekküre bile lüzt.ım 
gönmeden sigara paketlerine elleri
ni uzatıyorlardı. Cigara içmiyenler 
de alıyorlar .. Ve sonra, o ıstıraplı 
hal arasında bile seciyelerini göste 
ren bir açgözlülükle: 

- Beleş ... 
Diye, biribirlerine gözlerini kırpı 

yorlardı. 

Bilmem ne dergahı postnişini, 
sağ elini dervişçe göğsünün üstüne 
koyarak: . 

- Madam Cenapları .. Vakıa, ci. 
gara da iyi hoş amma .. Bizim lok
ma zamanı geldi. 

Demişti. 

Kadın, büyük bir hayretle bu a
damın yüzüne bakarak gülümsemiş 
ti. 

- Pardon.. anlıya.madun .. Kim 
geldi, dediniz?. 

- Zaman .. onu anladım. Fakat, 
lokma? .. Onu anlamadıım 

- Ya .. nl.. Taam, derim, taam. 
Kadın, taamı da anlamamıştı. Gü 

lümsiyerck etrafını alanların ve 
kendisini takip eden hademelerin 
yUzüne bakınıya b~lamıştı. 

(Arkası var) 

İngiliz 
Filosu· Yarın 

Eskişehirdeki merasimdan sonra 

_Geliyor 
Sabiha Gökçen Tayyare 

Şehrimize Geldi ile 

Yarın Gece Perapalas· 
ta Ziyafet Verilecek 

!ngilterenin Akdeniz filosuna men 
sup bir filo yarın 9 da limanımıza ge 
lecektir. 

Filo, Bakırköy açıklarından donan 
mamıza men.sup bir filo tarafından 
karşılanacaktır. Selimiye önlerine ge
lindiği zaman İngiliz filosu top atar 
rak şehri selamlıyacak buna Selimi
yeden mukabele edilecektir. Sabah
leyin filo kumandanı resmi makam
ları ziyaret edecek, öğleden sonra bu 
ziyaretler kendisine iade olunacak -
tır. Akşam vali tarafından filo kuman 
dan ve zabitleri şerefine Perapalasta 
bir ziyafet verilecek ve bu zivaf eti 
bir suare takip edecektir. 

ilk kadın tayyarecimiz, •on Trakya manevralarında 
•ubaylarla birarada .. 

Tifo Yakaları 
Tamamen 
Azaldı 

Son Uç gUn zarfında 12 tifo vaka
sı tesbit edilmiş ve 308 kişiye birinci, 
461 kişiye de ikinci aşı yapılmıştır. 

Sıhhiye müdürlüğü, bu miktarın 

geçen sene ağustosundaki tifo vaka
larından daha az olduğunu bildirmek 
tedir. 

Polis T ~şkilCitı 

için Nizamnameler 
Emniyet Umum Müdürlüğü, yeni 

polis teşkilat kanununun tatbikini 
kolaylaştırmak için yeniden on ni
zamname projesi hazırlamıştır. Bun
lardan polis mektebine girme nizam
namcsile mesleki ceza nizamnamesi
nin Devlet Şurasında mtizakeresine 
başlanmıştır. Diğer projeler bugün
lerde Şuraya gönderilecektir. Bunlar, 
dahili işler, mlis enstitü ve mekteı>:
leri, emniyet muamelat memurları 

Bu Y ilki Kanalizasyon 
. 

ve Yol inşaatı 
Belediye 937 yılı içinde yaptıracağı 

yol ve kanalizasyon inşaatını eylülün 
on beşile yirmisı arasında eksiltmiye 
koyacaktır. . 
Beş senede 850 bin lira sarfedıle-

cek olan yol pragramından bu yıl 1~ 
bin liralık yol ve yine beş yılda bır 
milyon lira harcanacak olan kana.li
zasyon tesisatından bu )',l bütçesıle 
200 bin liralık kanalizasyon yaptrrı
lacaktır. 

Oıduqa iltihak 
Eden Genç 
Subaylar 

Evvelki gün Eskişehirde merasim
le askeri tayyarecilik diploması alan 
ilk kadın tayyarecimiz Atatürk kızı 
Bayan Sabiha Gökçen, dUn akşam ü
zeri tayyare ile şehrimize gelmiştir. 

Bayan Sabiha Gökçen, saat 18,30 
da Yeşilköy hava meydanına inmiş
tir. 

Programlar l 

Birleştirildi 

Ecnebi Mekteplerinde 

Usul de Ayni 

Tatbik Edilecek 
Maarif müdürlüğü azlık ve ecnebi 

okullarının ders, idare, terbiye siste
mine ait bütiin programlarının ayni 
derecelerdeki resmi mektepler prog
ramile birleştirilmesine ve şehrimiz 
de tek bir usul \"e tek bir program 
tatbik edilmesine karar vermiştir. 

Maarif müdürlüğij bu mesele hak
kıµdn ~saslı tetkiklere giri~miştir. 

Bu sene mekteplerde okutulacak 
kitaplar 

Ankara 31 (Tan muhabirinden) -
Maarif Vekrueti, bu yıl lise ve orta. 
mekteplerde okutulacak kitapları tes 
pit etmektedir. Ankara lisesi muallim 
ıo.n .. u~ nayrının oıyoıoJl . .ızzet Ke-
malin kimya, Balıkesir Maarif mü
dürü Emin ile Gazi enstitüsü muallim 
lerinden Cemilin yazdıkları orta mek 
tep birinci sınıf tabii ilimler kitabı 
kabul edilmiştir. Kitapların müsved
deleri dün basımevine gönderilmiştir. 
Muallimler arasında deği,iklik 

Lise ve ortamektep müdür ve mu
allimleri arasında yapılan değişiklik 
dün vilayetler maarif müdürlükleri
ne tebliğ edilmiştir. 

!stanbul orta mekteplerile liseleri 
ne ait kadro bu hafta sonunda gön
derilecektir. Bu kadroda idareciler 
den gayri esaslı bir değişiklik yapıl
mamıştır. 

-<>---

Ormanları Koruma 

TeşkilCitı Memurları 
Ormanlarımızı koruma vazifesinde 

çalıştırılacak olan efrat ve zabitler, 
bu sabahtan itibaren yeni işlerine baş 
lıyacaklardır. Kt>ruma teşkilatına ait 
kadrolar, vilayetlere tebliğ edilmiş -
tir. Kış münasebetile, herhangi bir 
kömür ihtikarmı önlemek için or -
manlardaki kesim mmtakalan geniş 
tutulmuş, kesme müsaadelerine ait 
mukaveleler imzalanmıştır. 

Karısını Yaraladı 
Yedikulede Ermeni hastanesi kar

şısında 6 numaralı evde oturan Des
pina isminde bir kadın, Kumkapıda 

gezerken dargın bulunduğu kocası 

sabıkalı Vehbi ile karşılaşmış ve kav
ga etmiştir. Vehbi hiddetini yenemi
yerek bıçağını çekmiş, kansını sol 

• kolundan, çenesinden ağır surette 
yaralıyarak kaçmış, fakat biraz son-

Or<luya iltihak edoo gmt: Harbi- ra yakalanarak adliyeye teslim edil
yelilcre Ankarada merasimle dlplo- miştir. 
malannın verildiğini yazmıı:;hk. Yu- resmi selam nizamnameleridir. U-
karki resimde, abideye çelenk konma mum müdilrlük, öğretici ve teknik 
roenısimioi görü;yoruz. Diğer resim- filmlerin kontrolüne dair yeni bir 
Jeri yedinci sayfamızda bulacaksınız. nizamname de hazırlanmaktadır. 

• 

Büyük Şef Atatürk, bu sırada Ye
şilköy hava meydanını şereflendirmiş 
ler ve kadın tayyarecimizin istikbali 
sırasında hazır bulunmuşlardır. 

Eskişehirde merasimde bulunan 
Bayan Makbule ile Orgeneral Fah
rettin Altay da dün ak§amki trenle 
şehrimize gelmişlerdir. 

Sanayiciler 
Bugün 

Toplanıqorlar 

Sanayi Umum Müdürü 
ile Görüıecekler 

Sanayi umum müdürü Bay Reşat, 
dün şehrimize gelmiş ve Ticaret Oda 
sına giderek umumi katip vekili Bay 
Galip Bahtiyarla görüşmüştür. Bir-
gün sanayi müesseseleri mümessilleri 
Sanayi Birliğinde toplanacaklar ve 
sanayi umum müdürü Bay Reşatla 

görüşeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre, sa -
nayiciler serbest ıthalat reJımınıD 
b~ladı~ gUnaen itibaren karşılaştık 
ları gü~lükleri umumi m.~dür.e iz~ 
edecekler ve yerli sanayıın hımaycsı 
için bazı tedbirler alınmMınI istiye -
ccklerdir . 

ıı:o.+iv~r Heyetlerine 

Veda Ziyafeti 
üçüncü lstanbul festivali dün ak

şam Tcpcbaşı bahçesinde verilecek 
bir veda ziyafeti ile sona erecekti. Fa 
kat festivale iştirak eden heyetler 
Beylerbeyi sarayında çok yorulmuş 

oldukları için bu müsamere yarın ak
şama bırakılmıştır. Balkan festivali
ne iştirak eden heyetler şerefine bu 
akşam Floryada bir veda ziyafeti ve
rilecektir. 

Nakil Vasıtalarının 

Muayene Müddeti 

Uzadı 
• 

Belediye, müddeti biten otomobil 
ve motörlü nakil vasıtalarının mua
yenelerini 10 gün daha uzatmıya ka
rar vermiştir. Hazırlanan karar su
reti, tasdik edilmek üzere daimi en
cümene gönderilmiştir. 

Son verilen bu 10 günlük mühlet 
zarfında müracaat ederek muayene 
numarası almış olanlar, bir buçuk ay 
içinde Altıncı Şube mUdilrlüğUne baş 
vurarak muayeneye gireceklerdir. Mu 
ayeneler, haftada iki gün yapılacak
tır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malümata göre, bugün 
havanın Trakya mıntakasında bulut
lu, diğer mıntakalarda az bulutlu ol 
ması, rUzgarlarm umumiyetle garp 
iııtikametinden orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

Dtl?ııı"K'O HAVA 
Dün, hava açık geçmis, rüzgarlar 

karo.velden saatte 10 kilometre sü-

1 • 9 - 937 

Köprünün 
lnsaatı , 

Gecikmiyor 
Müddetin Uzat.ınıası 

Teklifi Reddedildi 
·· erine 

Gazi köprüsünün inşaatını uz urel' 
alan dört Alman firmasından ~ dilriİ 
kep konsorsüyomun umum mu do • 
Ranhart, bu akşam Alman.)•aya 
necektir. a.Y~ 

Gazi köprüsünün zimento ve yce 
meselelerinden dolayı inşaatı epe e'i' 
geri kalmıştır. Bu iki se~?p~en :e;e& 
dana gelen gecikme köprunun cBl' 
yeye teslim tarihini de çok. uza~i}'e 
bir hale gelmiştir. Halbukı be ylı1' 
ilk defa üç senelik müddete altı ~' 
yeni bir uzatma zamanı .k.nbul ~ red" 
başkaca bir taahhüde gırışıneY1 
detmiştir. ~ 

İn§aatı üzerine alan firma bU ılı11• 
ziyet karşısında köprünün ya.~C 
işini çabuklaştırmak lüzuı;ıunu rd bıl 
ıni.ş ve umum mUdUr Ranha . rU• 

. ti gop 
maksatla şehrimize gclnıış r: teS' 
nün belediyeye muayyen tarihte ~ 
limi yapılamazsa firma ge?en ~~r Jllc• 
için belediyeye beş yUz Ura 0 ~ııtd 
mecburiyetindedir. Bu itib~l~ldllğıl 
ahhit firma inşaatı mümkün.. ~· 
kadar acele yapacak ve köpruyU 
manmda teslim edecektir. l "' 
Eıki köprünün enkazı. ı~ ;~P' 

Eski Unkapanı köprilsiınUn ıtıir'1" 
le SUtlUce arasına kurulması orJ' 
18'tınlmıştı. Fakat bu köprUnil~ı 
ya kurulması için çok fazla ~ uııc4 
lüzum olduğu anlaşılmış bu dUŞ 
den vazgeçilmiştir. ..a. çı" 

Belediye eski köprüyü satılıg pıl• 
karmakta olup hurda halinde Y~Ud. 
cak bu satıştan 60 bin lira elde 
ceği anlaşılmıştır. 

bilet 
Türkiyeye Gelecek Ecne eeııe-
Memleketimize girecek otan ~ 

biler hakkında ha.zırlanmış ol~ Jlle'I 
kanun, bugiinden itibaren ta~bı tj'ilr• 
kiine girıpiştir. Bu.kanuna go~ 

1 
~ 

~tla~ak -ş~~r -i>ütui1-a1&\iad~:sı. 
bildirilmiştir. Türkiyeye alınJJl sı jcllP 

Yahut alındığı halde çıkartlIJ13 itibs· 
.. aen edenler hakkında da bugun 

ren tatbikata geçilecektir~ 

BiRKAÇ SA TIR~ '-----·-------= )lt)'e" allk!.,'llar Cemı~·eti idare udlJ"l• 
l:j tinin istifası nkalete b .. Ad' uz ,IJlUI""" 

mL5tır. Yeni se~im için hell 
de gelmemhtir. ... 

e M" ddeftJIJl • zmlr Cümhuriyet u tş11b0" 
1 mi!4f Bay Asım izinle 15 

la gelm~tlr. 
• yeol"' 

C errahpa.5a hastanesln:n y•~ 
lave edilecek pa\J'00 

ması ekslltmlye komıtmuşt.ur. 

• -ro1'1'04 

C thanglrde Defterdar • ııal lJl" 
Firu.zağa yoll~~'.8 de~·oJl11 

şası için belediye reıshgınce 
şubesine emir verilmiştir. 

• gtdell ti' 

Y e.5llköyden FiorytlY9 ıııl ı9 ııl' 
f alt yolun a,çılma res pıa0'1' 

rtncit~şrln Cümhuriyct baYtıl 
yapdacaktır. 

• 

9 'UD.CU ay 
Cemaziyülahır: 24 
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• 
Meçhul 1 ahielbahir Şimdi 

ispanya Sularında Işliyor 
iki G·· t • 5 T un çınde Gemi 

ı.o ~rpillendi, Biri Battı 
be ~hra, 31 (TAN) - ispanya sularında yi

J,~ t1 tahtelbahir faaliyete geçmif ve üç 
llıit, ~~renıisini bombardıman etmek iate

lçrlcJ- t ınuvaff ak olamamıttır. Cezayir 
eden ;1'da aahilden bet mil uzakta hareket 
'efine ovyet vapuru Timirruef' e meçhul bir 

L..tın. 1-raf ından iki torpil atılmıt ve vapur 
\l ttır. 

2 •PQr k'· 
9 ~lk 0rnür yüklüydü ve Portsaide gidiyordu. 
llöne ıntırettebatı kurtanımıştır. 

' r .\juısmm topladığı malômata göre, Fran· 
>'e ~aki maslahatgüzarı tarafmdan Harici
"~ inıa Yapılan ziyaretten sonra, Fransız hü
llbt Oto Saııtaınderln düşmesi üzerine B. MUS80Unf.. 
~Yı .;ra.ı Frankoya ~ktiği tebrik telgrafından Me,ru hükôrnet taralında la,izme kar,. dövü· 
"'ıeı.eQıl tnUdahale komitesine bir protf'sto notası fen Amerikalı gönüllüler, •iperlerinde .• 
tetl lalı.n belki de sarfınazar ede -ı-----------------------------
S edlbnektedlr. In~lllz Hükfı- Marecal D f J 
bttlltoı.e:oktayı nazanna göre böyle 1 3' os ran "'l'ol toblrsUrUkarşılıkhlttlham Fevzi Çakmak s ~tanbaşkabır~yeya- · ]Konsolosu 
bit·~ gibt Fran8&1un her hangi T ecekkür Ediyor 
~lri-~tJn. ini de muhtemel gö- 3' Ve "at Etti 

""~ Ankara, Sl (A.A.) - Genel- J 1 

.\aner Harp •ahcuında kurmay Başkam Mareşal Fevzi 
~leme ~tanderin garbine doğru Çakmak, büyük zaferin yıl dönü 
tal etti~U:· Ve birkaç kasabayı i~- mü münasebetlle onlu namına 
Jeı. diğe erinı bildirmektedirler. Asi· almış olduğu resmi ve hll8Usi 
~ki lrtel' ~aftan Aragon cephesinde tebriklere ayn ayn cevap ver-
lıe,. \tA,.; \r ilerini alnus olduklarını ha mek mümkün olmadığından bil-

"• 1Yorlar -
1 • mukabele samimi tebrik ve te. 

. ~t .. Gönüllüler ~ekkürlerinin iblağına Anadolu 
Ajan!11mı tavsit buyurmuşlardır. tft 'itnau hukfııneti &~ilerin dün Mad

~ CU ilde ve Guadelhara vilayetin 
t~ :Uriyctçiler mevzilerine. hü - '!!"!"!!!~~~~~~~~~~~~ 
~ ha ltıerin.i fakat pliskürtUldükle J E k ,,. 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden) 
- Gece geç vakit buraya gelen bir 
habere göre, Iranın lstanbul general 
konsolosu B. Ferah Dragon, mezu
nen bulunduğu Bükreşte bu akşam 
vefat etmiştir. Dost Iranı .memleke
timizde dostlukla temsil eden Ferah 
Dragonun bu ani ölümü, Ankara ma
hafilinde derin bir tesir uyandırmış
tır. Merhum, 3,5 senedenberi lstan
bu1da vazife görüyordu, yirmi gün 
kadar evvel de Bükreşe gitmişti. 

t:leıt ~ \reriyor. Yine Madridden 1 an T Qnl 
~ ~ berıere göre Asiler Tage neh H b , R • • Şimal Kutbunda 
~:~~birhllcum.ya~~~ ni:r B!;a~:;:ı- Vaziyet ' 
~l.Çiler bu muharebelerde hükfi - İzmir 

31 
(T Moskova, 31 (A.A.) ~Tas ajansı 

aı~_~ .... lıtararında çalışan gönüllüle- ' an muhabirinden) - bileli . 
~ ... "\!' kların kted Şehrimiz İran konsolosu İran büyu'" k l rıyor: 

\>e • .\ıa ı methetme ir. A- Erkaniharbiye . . 'f" f 1 Şimal kutbundaki istasyonda kış -
h.:.. ı~dt ~ vapW'unu yakalamışlar bir rivafet verını~etiı~ı şere ıne uarda lamakta olan Sovyet heyeti iki tay-
~hıL0.. nıitlaryöz, 26 tüfek 12 -.,, IJ r. · I 

"<Y ı fran Büyu'"k Erkin"h rb" R .. yare inıs meydanı hazırlamıştır. s-lleridi bulmuşlardır. ı a ıye eısı ' .. . w b 
11 }' Türkıy~ hakkm<l~kl iMi~:ı.slarmı şo··y- tasyonun uzermde bulundugu uz par 

~""'lr z. İne torpiller le anlatmıştır : çası halen 87,10 derece arzda ve bir 
L~1~"t. ıı~arıyoı hükfuneti denizaltısı .. T" k' · .. 1 b" ml k <1erect: ~......... .._ ... ~ .. ..ı __ ft..,tsuhr 
q li .. : i <ıllazı - ur ıyeyı, guze ır me e et, B ., . 

. 

Küçük Antant 
K'onfera n sının 
Sinaya Toplantısı 

Başvekiller Avrupa Emniyetini Garp ve Şark 

Misakı Şeklinde ikiye Ayırmıya Taraftar Değil 
Bükret, 31 (TAN) - Küçük Antant konferansı, dünden itiba

ren Sinaya Sarayında toplanblarına batlamıftır. Toplanblara 

mukaddime olmak üzere evveli iki kısa müzakere yapılmıtbr. Bu 
müzakerelerde Küçük Antant konferansında konutulacak mesele
lerin ruznameleri tespit edilmittir. B. Krofta, Küçük Antant daimi 
komeyi reisliğini, B. Antoneako'ya vermittir. Konferans bugün 
de müzakerelere devam edecek ve aktam toplantı biterek, netice
ler hakkında bir tebliğ ne,redilecektir. 

r 
NELER KONUŞULUl'OR ! 

Arabistanda Ajans Havasm aldığı malômata gö 
re, dünkü küçük antant toplantismda 

Seferberlik mi? ıtaıyan - Habeş ihtilafı ve ıspanya 
Anunan, 81 (TAN) -

Abdülaziz lbnlsuut, hi.Jdmi-
yetl altında bulunan bü
tün ülkelere haber salarak. 
tebaasını mukaddes cihada 
~rmakta ve memleket
te umumi seferberlik Dan 
etmektedir. Bu yüzden A· 
rablstanda büyük kabile a.
kınlan olmuş ve bede,·Uer, 
merkeze doğru göç etmiye 
başlamışlardır. Memlekette 
büyük bir heyecan hüküm 
sürmektedir. Arabistanda 
ansızm ve sebepsiz ilan edi
len bu seferberHğin, Abdü
lazizin ütkt.Ainln hudutlarını 
genişletmek ve cenuba doğ
ru y~ni arazi fethetmek ar
zusundan doğduğu söylen
mektedir. 

Macaristanda 

Tifo Salgını 
Budapeşte, '31 (A.A.) - Salgın bir 

Şekilde devam etmekte olan hum.mai 
tifoidi yüzünden Kiskunhalas şehrin
de 30 kişi ölmüştür. 

---o.._ __ 

Dürzü isyanında 

Ölenler 

harbinin neticeleri hakkındal eski ka
raarlarda ısrar edllmt,tir. Küçük An
tant devletleri garp misakı hakkında, 
Garbi A vnıpa emniyetinin, Şarki Av
rupa emniyetinden aynlamıyacağı ne 
ticesine varmışlardır. 

Tuna meselesinde fikirler yine es
kisi gibidir. Küçük Antant devletleri, 
Macaristanla dostane münasebetleri 
inkişaf ettirmek istemektedirler. 

B. Antenasku, Leh - Romen ko
nuşmaları hakkında müttefiklerine i
zahat vererek henüz hiçbir kati itila
fa vasıl olunmadığını beyan etmiştir. 
B. Stoyadinoviç ile B. Krofta da mem 
leketlerinin Almanya ve Italya ile 
münasebetleri hakkında izahat ver
mişlerdir. 

Kralın kabulleri 

Nihayette Çek - Portekiz hMıse· 
sinde, Çek noktai nazarının anüdafııa 
edilmesine karar verilmiştir. Bugün, 
sabah toplantısından sonra kral bü
tür. Küçük Antant başvekilerinil ka
bul etmiştir. Bugünkü toplanWarda 
Amerika hariciye nazın B. HuJJ'ün da 
vetine verilecek cevapla meşgul olu
nacaktır. 

,--<IQe d ına varmn:ı ve liıman da- TU k .11 ti . . . af" uz parçası Levanevskı yı arayacak 
~~ e . ~ r mı e nı necıp, mıs ırpemrer ve . . . 
~~ b.ınirleıniştir. Denizaltı ge- vatansever bir millet olarak buldum. olan Şevelef ıdaresınd~_kı ~ayyare fi- Şam, 31 (TAN) - Hükumet mah-
~~ ır lrıza. bulunduğu anlaşı· Her tarafta birçok ilerleme eserleri los~n~ konmasına musaıt derecede felleri, Elcezire vakalannda 100 ki-

Fransız gazetelerinin neşriyatı hak 
kında Paristen gelen malfunata göre, 
orada Küçük Antant, Garp Misakı 
hakkındaki görüşleri tasvip edilmek
tedir. Romen gazeteleri de konferan
sa uzun makaleler tahsis etmekte ve 
Küçük Antant sulh sahasındaki bü
yük rolünü tebarüz ettirmektedirler. 

~·~ k gördüm. Azimkar Türk milleti saye - sag am ır. . . .. şinin öldüğü ve 300 kişinin yaralan-
'.il.~lbaıı~ _Şa.ını milliyeti meçhul sinde daha da yüksek ilerlemelere in- .~evelef i~an:sındekı uç tayareden dığı hakkındaki haberleri tekzip et- Bell!ikada Yine Siyasi 
:~ \>a 

1ti.rı. torpillediği Ispanyol tiz 1 bilı"r Askeri man 1 _ murekkep filo ıse halen Amdennada mektedır' ler. 3' Putu p ar o una . evra an . . .. . 
lı . lll'o ort • Veudres'e varmış mz.şayanı takdirdir. Türk ordusu, mü uçuşlarına ~eva~ ıçın musaıt ha~a 
' det ;Atılan torpil geminin tek- tevali harplerde elde edilen tecrübeler beklemektedir. Filo bunda~ sonra ılk Meseleler Çıktı 

ll'ııştir. e k etli zabitleri yetiıı.ti~ '"k- merhale olarak halen kesıf ve alçak Irak Maliye 
('..,_ I v ıym y n yu b" · t b k ·1 .. rtül" bul Brüksel, 31 (TAN) - Rex Parti-

t •. ~""-. 1Panyol notcuı sek askeri mektepler sayesinde dün- ır sıs . a a ası e ~ . u . una. n 
~L ··~ 3 Fr J f d kt B k B natı si mensupiarmın ; hükUnıeti ve Baş-
~11.)j la ' 1 (A.A.) - 21 agu- stos yanın nazarı dikkati çeken orduların ançoıs - ose arazısıne gı ece ır. a anının eya ki 
~ h ş· aı k tb d h ·t· · ·d· ve li Belçika Milli Bankasile alaka-\. •11111_,,._ ~anyo1 notasının ıo eylül dan biridir. mı u un a ava şeraı ı ıyı ır. 

~t ~ ,, H d"" k f it d Şam, 31 (TAN) - Şamdan geç - dar bazı meselelerden dolayı itham 

'
h·~ · .rapr.lacak içtimam muvak- araret un a şam sı ınn a ın a ye-
~ııa..... eli d dd 1 · d bul kt · mekte olan Irak maliye bakanı lbra- etmeleri üzerine kabine içtima ede-

tı .. .,.,_a "b1.esı.ne gt>l'irilecegıw· konsey 7 nc"ı Çek _ Tu""rk erece ra e enn e unma a ı-:"" u ~~ d" him Bey Kemal, gazetecilere beyanat rek, fahtaya parlilımentonun toplan-
•· 1ge.. . dırilmış· tir . 1• b · d 
""'ı • Cth ta ulunarak, kabine değişmesı o - ma.sını kraldan istemiştir. Başvekil, 
~-· ~ etten Cenevrede Çin no- T Kurultayı ı ·1 lrakt d k b ı l" ~-~illi - J 1 p B. Şükrü Kaka Ankarada ayıs~ e an ışanya vu u u an par amentoda kendisine ve maıiye 1lc ~~ti~ .apon ihtilafını Milletler mWıaceretlerin mana.sız ve anormal nazırına yapılan iftiralara cevap ve· 

~ltlcki bıl.diren ilk teşebbüs ola- Ankara, 31 (TAN) - 7 inci Milli Bekleniyor olduğunu söylemiş ve: "İrakta de - recek ve Milli Banka hakkındaki ra-

'
ıı.Qk~~ktedir. Türk Tıp kurultayının Cümburiyetin Ankara, 1 (TAN) - Dahiliye Ve- mokrat bir rejim vardır. Her şahsın porunu tahlil edecektir. HükUnıet bu 
,.. 15 inci yılına rastlıyan l938 senesi kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü siyasi düşüncelerine olduğu kadar hattı hareketin tasvibini parlamento-

)\ birinciteşrinine tehiri kararlaştırıl · Kayanın bu hafta içinde Ankaraya "hürriyetine de hlirmet edilmekte - dan istiye<:ektir. Kabine, cuma günü 
~ mıştır gelmesi beklenmektedir. eli d . ti .. wl d 
~ Q.,. '"' me nt osu __ · __ -: _____________________ r . .:..:.,,_e_m~ış:_r_. ________ 0.:g~e_..:_en=-=so=n::ra.:_:t::ekrar toplanacaktır. 

s-l~~~~ddi Fransada Buhranla 1Vlücadele 
'111111 0e . A, 31 ( T A N ) -
tllı~ı.._ f~h nu~ Irak parlrumento
tla.t vat l'aelnııştir. Yakında yeni in
foıı s:11acaktır. Londra ile Bağ· 

~%ahe a d?ğrudan doğruya tele
~~ ....._ resı teessüs etmiştir. 
., .. ,.. - n 

~ '"de Hazırlanan 
1ı, ~fQlıklar Başladı 
ll l'l a.. • aı 
lt """I~~ (A.A.) - 48 saatten-

~lllb,~bİ§ ~er Yeniden başlaımıştır. 
~ ;~~ areketi çıkmasından kor
ta,~ ~~ı~ l', llir Yahu.diye ait.otobü-
b 'l.'~4ıİitiı~ neticesinde iki A-
ıu11 laıal'da ~tür. 

F ransada buhranla mücadele 
için alınan tedbirlere yeni 

tedbirler ilave edilmektedir. Biitün 
bu tedbirlerden maksat Fransız ma 
liye:sini n iktı!IJ3()i faaliyetini can
landırmak ve hızlandırmaktır. ilk 
alınan tf'<lbirlerin hedefi para buh
ranını bertaraf etmek ve bütçeyi 
denkleştirmekti. Şlmdiki tedbirler 
ise Fransayı içinde yüzdüğü iktı -
sadi buhrandan kurtarmaktır. Pa
ranın istikrarsızlığı, Fransada ser· 
mayenin memleket dışına hicret et
mesine saik olmuştur. Bu sermaye 
memleketin ticart ve sanaylini iş
letmfye yardım etmez olmuştu. Di-

ı························································ 

i.. .... :.~:~~.= .. ~.~:~ ... ~~::.-. .. ?.?.~.~~: ...... .J 
den evvel bu iki mesele ile meşgul yapılacak yardıDlJD yükü en faz. 
olmuş ve buaılarm hallini temin e- la hükfımet tarafından çekilecek • 
den tedbirleTi aldıktan sonra ikin- tir. Fakat bu yardan, faizleri diğer 
ci safhaya geçmiştir. memleketlerdeki seviyeye düşüriin-

lkinci safhaya ait tedbirlerin he- ciye kadar devam edecektir. 
defi sanayi tesisatını modem bir 
hale getirerek daha kısa çalışma 
ile daha fazla verim almaktır. Fa
kat bu tedbiri birdenbire tatbike im 
kin bulunmadığı için sanayicUere 
hafif faizlerle borç J>8!ra temin edi
lecek ve bu suretle Fransız sana.yl
lnin canlanmasına ve hızlanmasına 
hizmet edilecektir. 

znndır. Fakat M. Bonnet'ye göre, 
fiyatın istihsali aşmaması icap e
der. Bu da ancak piyasada ki.fi de
recede para bulunmasr, sanayi ile 
ticaretin bu sermayeden istifade 
etmesi ile mümkündür. Bunun i~in 
hariçteki Fransız sermayesinin ge
ri dönmesi, bununla bera.ber tam 
itimadın kuvvet bulması icap edi
yor. 

3 

Beylerbeyi Sarayında 

Bir Festival Gecesi 
Festival adı anılınca insanın hatı

rasına Beylerbe~i sarayının gece pür 
nur cephesi, esrarlı ışıklarla ebrulerı
mlş asırdlde ve geniş bahçesi ve en 
az 50X80 metre çer!'.evesindeki büyük 
havuzun ortasına oturtulmuş plat
formda rengi.renk kostümlerle dans 
eden Balkan amatörlerinin bir taraf
tan bahçelerin korulanna akseden 
sesleri, diğer taraftan büyük ha\·uzun 
billôr gibi sathına vuran renkleri ge
lir. 

Kim düşünmüş n bulmu~ haki
katen tebrike şayan bir fikir olan bu 
havuz ortasrndaki dans, bu sene, her 
seneden daha güzel, daha canlı ve da
ha renkli oldu. 

.Pürüzsüz hoparlörlerle büyültülen 
sesleri en uzaktakiler bile işitti '\'e 
geniş havuzun kenarlarında sıralan
mış binlerce haU<, güzel danslan ve 
da.nsçrlan doya doya seyretti ve al
kışladı. 

Seçme bir halkın, müsait \·e glizel 
bir nwbitte oekadar göz okşayıcı bir 
cemiyet t.eşkil ettiğini .Beylerbe~i sa.
rayının festival röprezantasyonlan 
kadar güzel gösteren nümune az bu· 
Iunur. 

.Evvelki gece orada ikinci defa ola
rak bu güzelliği, güzelliğe susamış bir 
lstaııbullu sıf atlle seyrederken, ls
tanbulun. sa~:.ıı bir eğlence mevsimi 
temelini attığım sevinçle gördüm ve 
hissettim. Çünkü Beylerbeyi sarayın· 
da e\.-velki gece gördüğüm halk, g~en 
seneden çok daha fazla idi. GörU.,tü
ğüm alakadarlar, bu sene festh·alin 
g~en ve evvelki senelere nisbetle da
ha fazla rağbet gördüğünü rakamla
ra bakarak söylediler. 

tstanbul şehri için yapılan bu güzel 
ve bayırlı teşebbüsün, mü~·esser olsa 
da ellinci senesini beraber tesit etsek. 
Bugün ona atfetmiş göründüğüm e
hemmiyeti birlikte takdir eder ve bu 
satırlarımı mübalagalı saymazdınız. 

Festival me,'Simi, lstanbul için bir 
turistik hadisedir ki, her gün g~
çe ehemmiyeti artacaktır. 

8. FELEK 

Kaymakamlar 
Arasında 

Yeni tayinler 
Ankara, 31 (Tan muhabirinden) -

Kaymakamlar arasında yapılan na .. 
kileri bildiriyorum: 

Gölcük kaymakamlığına Unyeden 
Nedim, Unyeye Erovadan Avni, Ero
vaya Şarki Karahisardan Nihat, Ba
kırköy Emirdağından Ahmet, Ayva. 
lığa Osmaniyeden Cela.I Osmaniyeye 
Sökeden Gafur, Emirdağa, Fenikeden 
Hüseyin, Osmancığa Işıkdağdan Ke
mal, Yalvaca Akşchirden Talat, Ak
şehire Cihanbeyliden Mehmet, Çat 
kaymakamı Sabri Kadınhanı kayma
kamlığına, Göynük kaymakamı Sala
haddin Kırkağaç kaymakamlığına ta
yin edilmişlerdir. 

Kral Faruk' un 

Nişanlısmm 

Adı Değiştirildi 
Kahire, 31 (TAN) - Arap Ajansı 

bildiriyor: 
Kral Birinci Faruğun bir f ermani

le, Majestenin nişanlısı Bayan Safi
nazm adı değiştirilmiştir. Müstak
bel kraliçenin adı bundan sonra Fe
ridedir. 

Bekir Sıtkı Paşanın 

Üzerinde Bulunan Çekler 
Şam, 31 (TAN) - Arap Ajansı 

Bağdat muhabirinin bildirdiğine gö
re, geçenlerde Musulda bir suikasde 
kurban olan sabık İrak Erkaniharbi 
ye Reisi Bekir Sıtkı Paşanın üzerinde 
Osmanlı Bankası adına biri 25 bin, di 
ğer dei 60 bin İngiliz liralık iki çek 
bulunmuştur. 

Hitler On 

Nutuk Söyliyecek 
~ ~llttu 0ldiirülmüş iki Yahudi 
te ~tı~ tı ~~İın~u?telif noktalarda a
ı...~i Ilı l'oı Ştir. 
"il~~ Unda öldürillen Yahudi 
~ltıı biJ. ,~ki'nin cenaze merasimi 
~~0:tılst nümayişine vesile 

ır. 

ğer taraftan bütçe ~ığı karşısmda 
hükumet borç alıruya mecbur ka-

lıyor ve bu borcu kolayb.kla bula
mıyor, bulsa da. ödeme gü~liikleri 
kendini gösteriyordu. 

Fransa Maliye, Nazın, her şey • 

Diğer taraftan pahalılık ile pa
ranın yüksek f~yah yüzünden dur
gun blr halde bulunan tkaretin kal
kmma.<Jı için de birta.krm tedbirler 
almmış bulwıuyor. Gerçi sanayle 

Bu programın Fnuısada Is -
tihsall ne derece artıracağı 

hakkında hüküm vermenin &11'881 

gelmemiştir. Çünkü pahabhk De fl

yatlann yükselmesi devam eder ve 
pahahbk ile flyatlann yökselmesl 

tstlhsaıin artması nfsbetinden fazla 
bir sttratle devam ederse dahili ve 
harici ticaret bunun fena tesirini 
derhal hisseder. 

Pahabbğa karşı gelmek için Is -
tlhsalln artması ve düebnesl li-

Fransa hükUnıetlnln en büyük e
meli de bu iki imlll tahakkuk et
tlnnek ve kalkınmanın bu iki esa
sa lstlnadmı temin etmektir. Fa· 
kat httkftınetin bu yolda mesai ve 
t.edbirlerinln halk tarafından ne 
derece mttzaheretle karşılandığı ve 
ne dereceye kadar muvaffakıyet ka 
zanacağı belli değildir. 

Alınan yeni t.edblrlerin tatbiki i. 
le bir netice elde edilecek ve mu
fakkıyetin derecesi anlasılacaktır. 

Berlin, 31 (TAN) - Herr Hitler, 
Nüremberg'te toplanacak Nazi Par
tisi kongresinde 10 nutuk söyliye
cektir. FUhrer bu nutuklannı hazır
lamaktadır. 



===============~===============:==:==:==:==:=====:==:==:======= ~ A N 

.M.ahkemelerde 
Şöqle Bir Çarpınca ••. 

MEKTEPLERE 

Kayıt Şartları 

ı "Tepebaşı Bahçesinde• ' 
Yarın akşam 
3üncü Balkan 

1-9-937 

Çobanın Cebinden 
Para Kesesi Uçmuş! 

Ekmeğin 
• • 
lçınden 

AKŞAM KIZ SANAT 
MEKTEPLERt Festivali 

GtlnUn Procramı - .......
öGLE NEŞRİYATI: 

12,30 Pl~kla Türk m~ Beyoğlu, htanbul, Kadıköy ve Uı-
kildarla Ankara, Afyon, Bursa, İz- 5 on M üsam er es 50: Havadıs. 13,05: Muh 

neşriyatı. 14,00: Son. 

Esrar Çıktı 
mir , Konya, Adana, Edirne, Trabzon 
Erzurum ve Dlyanbekirde bulunan ROMANYA 
bu mekteplere tahalllerine muhtelif 1 YUGOSLAVYA 
sebeplerie devam edememiş olan 12 - BULGAR 

Akşam N91rlyatı: 

18,30: Plikla dana. muaiJdlL ~ 
Türkçe tangolar: Bayan~ 
fik. 20,00: Burhan ve ar ~ 
tarafından Tllrk muaiJdıd 91 lf 
§&rkıları. 20,30: Bay onıer !" ... 
rafından arapça IÖylev. ~ 
miyet ve arkaclailan t* 
TUrk musikisi ve halk .,.rklll" 

45 yqmda m ve kadınlar almm&kta ! YUNAN 
Sıkı Mücadele iyi dır. Mekteplerde, bir ev ve aile ka- TORK 

" insanın Gözünden Sürmeyi Çalarlar, N ti 1 • dmma IUzumlu olan bilgi ve maharet o-..... --• ce ... y enyor ler verilir. 12-16 yqmdald pnç kız. ............. .. 

Derlerdi de inanmazdım. il Müddeiumumilik hapsa.ne ve tevki lardan behemehal ilk mektep p.lıa. vn.ıı DANSLARI 

Emino
"nu" fanede esrar ve beyu zehfre karşı ~etn::em aranır. l6-4CS yqmda o- )UhUllye Serbesti 1 

. merkezi polislerin- hemen İbrahimi yak.aladnn. Ki.mili çok ciddi bir mücadele açDll§br. Ar· .: ve kadmlarm IÜ&detname • Koaamuyoa mecburidir .._ 
efen Mehmet Ali, dün methut suç de ~urdurdum. Kendiaiııe bir 9ey kay tık bu iki müesseseye hariçtan eroin 

1 ru etmeleri mecburi clej:lldir. Ba • 
at lyln). 21,15: Orkestra
.Ajana ve bona haberleri ~.,19 
günün programı. 22,30: r...-::. lar müddeiumumiliğine sabıkalı bedip etmediğini sordum. O, "hiçbir ve sair zehir sokulamamaktadır. MU- !abll talipler, millet mektepleriıUn Doktor 

hırsızlardan Ar wl Jb ah' bey kaybetmedim,. diyordu. Ben tb- esseselerin dahilf inzibatı da sıkıştml ve B bitirme vetılkalannı gijetere.. Fahrettı·n Fehmı' Belen lolar, opera ve operet 
_ .. ~~ 

• 1 •0ı. u r ım rahime "Cebinde ne varsa çıkart,, de- mıştır. celderdtr. Kayıt ve kabuJ illeri buglhı 
adlı. bır .ıe~ç ıetırdı. Y anmda dim. O ellerini çıkardı. lllrar ettim. Geçenlerde tevkif ane gardiyanlarm ba,lamıttır. iki ay devam edecektir. Çocuk hutahkla.n müteha88ısı 
yenı elbıaeh •e çarıklı bir de da- Sonra Kamilin para kesesini çıkartın dan İbrahim mevkuflardan Tevfiğin Talebeden tlcret almmu, mektepler Beeiktat: Spor cadde Tannı • GUnUn Progralll ()sil 

23,00: Son. 

vacı vardı: ca Kamil elini caketinbı cebine attı üstünde eroin yakalamıştır. Tevfik leyli dejildir. Bu aene memleketin apartımam. 
Çatalcalı sığırtmaç Klmil. ve hayrette kaldı. bu yualanma hadisesinden milt~ mötelif ktifelerinde bu 981it 6 mek· Telefon: 4327-i 

SENFONiLER 

Müddeiumumi Hikmet Sonel ,tkl- Bundan sonra suçlu Sultanahmet sir olduğu için gardiyan tbra.himin su tep daha açılacaktır. 
yetçiyi dinledi. Diyordu ki: ıulh Uçüncu ceza hakimi Klmilin ö- ratına bir yumruk vurmuştur. Bun. TOROS KIZ TALEBE YURDU 

- Bay müddeiumumi ben Çatalca- nüne çıkanldı. Hlldm, ıuçu sabit dan dolayı da hakkmck Uç glln pran- Memleketin her tarafmdan gelen 
da çobanlık ediyorum. Dün araba gördUğtl için tbrahime altı ay hapill gaya vurulma cezası verilmiftir. Tev- Univendtelf genç kızlar içindir. Fa
ile patronum beni 1stanbula getlrdl. cezası verdi. Sabıkam olduğu için bu fik bu cezumı çekerken koğuf arka.: kültelere yakın yerde, Şebzadebqm-
'V_ e Y~nicami avlusundan bana şu el- cezaama 3 ay daha .zammettl. daşlanndan Şevket Tevfiğe verilmek dadır. Şayanı itimat elemanlar tara-
bıseyı aldı. Ben hemen eski elbiseleri tizere ekmelt ve yemek göndermiştir. fından idare olunur. Aynca doktonı 
mi çıkardım. Yenilerini giydim. Yeni- n,·, Ton Nöbetçi gardiyan İbrahim yemeğin vardır. Ucret, aylık ve pe§İn olarak 
cami kemerlerine doğru gidiyordum. Dı l 1 IJ içini aranuo. ekmeği de ortumdan 22 liradır. Yemekler,. yatma, mmma 
Bu polill yanıma geldi. "aana bir '8Y V. sıkm1'tJr. Ekmeğin ortaamda yeşil ve hizmetçi ücretleri de bunıa dahil-
çaldırdm mı?,, dedi. Ben hiçbir '8Y ~ U ffl Q Ş bir kiğıt görünmüştür. Bu kiğldm dir. 
çaldırmamıştım. Bana "cebini a..'"&,. içinde de earar çıkm"tr. İbrahim kon ILKMEKTEPLER 
dedi. Arad~m. Bizim para kesesi yok- Aşırırken.. trolör Mustafayı da çağırarak der - nkmekteplerde kayıt ve kabul it-
tu. Polis bizim keseyi bu adamın ce- hal zabıt varak1111 yapmıılar ve Şev- lerine 20 eylülde ba.flanacak ve 20 
binden çıkarınca d?nakaldım.Sihir mi yakayı Ele Yereli ket esrar kaçakçılığı suçile milddeiu- te,rinievvele kadar devam edilecek-
yaptır, ke~amet mı gösterdi, ne oldu, mumtliğe verilmiftir. tir. Tedrisat, 4 tegrinievvelde bqlı. 
bilemem.bizim kese yerini değiştlrmit T lf yacaktır. n1anekteplenn birinci amı-
noğrusu ben bu~a şaştım. Bana köy- ve evk E•• fına yalnız eao doğumlu çocuıklar ka-
de lstanbulda ~yle yankesiciler var Hutaıığından dolayı mektepten çı K ÖP T ÜJeki bul edilecektir. Kayıt işleri bittikten 
iri, ~ ~özünden sürmeyi çalar kanlan Necdet adlı bir genç dün Bul- sonra kalan bot yerlere 931 doğum-
derlerdı de manmazdım. Hakikaten tanhamammda manifaturacı Bay A- ç • '/ d lulardan boyca göeteri§li olanlar da 
~o~umdaki ~esemi çalmış ve cebine zizin dUkklnma gitmi§, poplin sor _ lV l e T e R alınacaktır. Çocuğunu yazdırmak i&-
mdinnişti. 1çınde 275 kuruş param muş, birkaç ta paket indirtmiştir. Met "" . tiyen veli, çocuğun nüfull tezkereai-
vardı. Ben bu parayı hem tren paruı resine 80 kW'Uf istenilince Necdet: Doaan dava- le çiçek &fISI raporu, 4,5 x eb'adın-
hem de ekmek parası yapacaktım. Ev _ İngiliz poplinleri bile 80 kuruş b · da 3 fotoğrafiai ile birlikte mektebe 
~e de çoluk çocuk aç~ı. Allah fU po- değildir, demiş ve dilkkAndan ayni _ Dün asliye birinci ceza mahkemesi müracaat edeceklerdir. Müracaatta 
lısten razı olsun. Benım paramı bul- malt istemiftir. Kapıya doğru yürttr.. bir hakaret davasmı neticelendirmiş esas, çocuğun bulunduğu ımevkiin en 
~,u. ken tezalhtarl&rdan Ziya mn,terlnfn tir. Dava köprü üzerindeki geçit çi- yakınındaki mektebe bafvumıak ola-
Sabıkalıyım, Fakat Çalmadım, caketlniıı arkumı kabank gŞrmU., ve vilerinden dofmuftur. Ahmet isminde caktır. Bir illmıektepten lnalden di-

Buldum,, bir topun qınhıpf olmumdan ıtıphe yeni latanbula plen bl1*li köprtlntin ğer bir mektebe yazılmak istiyenler, 
Bundan sonra suçlu sorguya çekil ettiği için seslenmiştir: çivili yerlertncleft pçmedlll içiD. polia nakil tudikaameıli a.. Pt8rme7• 

di Hırsızlıktan 6 sabıkası vardı. Ye- - Bay, gel, senin istediğin fiyatla Mukadder kendiaini yüalaNk ister mecburdurlar. 
ni bitirdiği bir mahkamiyetbı nezare vereceğim. ken Nureddin ı.mtnde bir zat buna C eoa"" . 
tine devam ettiği de anlaşılıyordu. Necdet dönmüş ve Ziya ile konuşur mtldahalede bulunmqtur. Polis te anma. 
Kendisini fÖyle müdafaa etti: ken teqlhtarlardan Muatala da ar- yü~sek sesle bu mtl~eye cevap Bu 1ene, ilkmektebin bee.inci 81• 

- Ben sabıkalıyım. Fakat çalma- kasma geçmit ve hakikaten cailetin vennce Nureddin kendisme hakaret mfma geçen 16 yqmdaki okuyucu
dın. Keseyi yerde buldum. Cebime altında bir top olduğunu~ ce- etmistir. Müddeiumumt Bay lhsatı lanmııdan B. lbrahim Sösere: 
koydum. Polis sabıkalı olduğum için kip çıkarmıştır. Necdet, polise tes - dün mtttaleumı 9Öylemı,. Nureddine - İlık tedriAt talimatnmıeabıe 
benden şüphelendi. Yakaladı. llm edilmiftir. Diln m~hutlluçlar hakaret sulçundan ceza verilmP.aiııl ll'i\n. m, ....... se ~ .ı.ı.ı .... ~~ o-

Polls Mehmet Ali de şöyle tehadet mtlddeiumumtliğlne getirilmiş ve tev ve polill Mukadderin de sert mukabe lan çocuklar, ımıflan ne oluraa ol-
etti: kif edilmittr. lesinin hafifletici sebep sayılmasını aun mekteplerden çlbnlacaJdardır. 

- Ben Yenlcamide nöbet tutuyor- istemiftir. Mahkeme kararını bugün Ancak iliz 10D aımfta olduğunuza gö-
dum. Sabıkalıtarc:1an tanıdıfım bu Ib- ıu·· evet Dvasa bildirecektir. re, bu yıı imtihanlara kadar mektep-
rahimin çarıklı ve yeni elbilleli bir ada s te kalabileceksiniz. lmtilwıda kaza. 
mı takip ettiğini gördüm. Onu göz Asliye birinci ceza mahkemesinde Tevkif Edileli nMn•pemz ilkmektebin befinci lllDI· 

hapsine aldım. rüşvet aldığı iddiaaile tevkif edilen • fma kadar devam •ttitinizi göate-
Ibrahlmin Yenlcamt avlu ke- Yeniköy nahiyesi mtıdUrU Bay Ali.ad Eyüpta bir çocuğu otomobiline ren bir veaillıa ile ayrılacakamız. 

merinin önünde 11~aca çarptı- dinin bugün muha.kemesine devam e- çarptırarak ~HlmUne sebep olan fO- Bu vesikayı alınl&DD, gelecek ve 
imı gördilm. Sığırtmaç hiç mUteeuir dilecek, müddeiumumi Bay 1hsan mil f ör Zeki dün ikinci sorgu hakinı! ta- daha öbür senelerin umumi imtihan 
olmadı, yoluna deva.m ediyordu. Ben taleaamı aöyliyecektir. rafından tevk-tf ecmmt,ıtr • 1arm& strebilirliıı.ia.,. 

- Erler! arvatlar! kızlar! kızanlar hey!... BugUn 
ikindi namazından sonra Deppoy yolunda tarpı edile 
cek hey! Saat dokuzda erler, efendiler, beyler, a~a
lar, ahali geçecek hey! Saat onda da arva.tlara, Um
mU cihana, ondan sonra da iki ayaklı dört ayaklı ~
piçlere, manda, ineklerine bütün mallaradır hey! 
Görmedim, duymadım demeyiniz hey! .. 

Teıekkür 
Annemfıin vefatı dolayuıile gerek 

cenazesinde bulunarak gerek tahri
ren ve flfahen teeMilrlerimize iftirak 
eden dOlltlanmıza aile namına tefek
kür ederiz. 

Omer Nasun, Tayfur Nasını, Cevat 
DtlRnlf. 

Niıan Töreni 
Evvelki giln BUytlkadada Anadolu 

klübünde çok samiınt ve güzel bir ni
şan töreni olmqtur. C. H. P. Reia 
vekillerinden, Ismir mebusu Doktor 
Cemal Tuncanın km ve Doktor Ara
sın yeğeni Bayan Samime ile Doktor 
Tabirin oğlu, Iktusat Vekileti Teftit 
Heyetinde Murakıp Komiaer ve Iktı
sat Doktoru B. Orhan Tahir DUmer 
nişanlanm11lardır. Merasimde Doktor 
Aras, Bay Şükril Kaya, Londra Bü
yük Elçisi Bay Fethi ve diğer birçok 
zevat hazır bulunmU§lardır. Genç ni
şanlılan kutlular, aaadet dileriz. 

16,30 Paris kısa dal~: 
nik komer (Schubert'bı 
senfonllll, Berlioz, Tbolllal 
re). 20,26 Viyana, Gras: 
senfonik takımı. 22,90 oll 
Straraaburg: Senfonik ko 
1i Bach, Mendelseohn) · 

HAFiF KONSEBI.EB 
7,10 Berlin kıa ~:.,,. 

koDBeri (8.15: DevamJ). 9~ 
ris .kısa dalgası: Pllk._,~ 
kısa dalgası: (10 m1J.9ULIP 
ram). 9,45 Pari!I Iaa 11 Plik ko111eri. 10,30: K~ Jll 
lin kll& dalgam: Eğ)eDC ~ 
11,50 Paris kısa dal~: 
Lllle'den konser naklL uı:. (1 
kısa dalgası: Hafif m 8 
Devamı). 13,10 BUJcret! _..;....ıM 
Mauenet, 1. Strauss, Bar---ı 
&erlerinden. 14,15 Paril 1~ gası: Konser. 15: Keza.~ 
da kısa dalgam: Filip8 IJl.U 

dan k&r1'1k pllklar. ıe,30 
kıaa dalpaı: Büyük 
kısa eserlerinden P.•~:1f'•111 
Bilkreş: Karılık h~u. 
19,30 Bertin k111a dalgast: 
çocuklarının kampın_~: .~ 
taj. 20 Berlin ima daıe--~ 
hav~an. 20 Paı:is ~.o4-._j 
Konser. 20,40 Bükreş:.,,. ~ 
siki. 21 Llypzig: ])re8t 1JlildlL u 

Bakırköyünde Yapılan ==~R!=m0;:~.~ 
Bayram Tezahürab Bertin .u1::.!~jıın ~~1r1~ 

~er ve tayyuc LNi)'nLIW wuuaac;- ~"5 " · ~ ~ 
betile Balarköyünde de btlyük mera- 21,45 Berlin ıatk d8!~__. t.l-
•im yapılmıttu'. Saat onda Bakırköy yano - Keman - Vb-
ilçebayı, Parti Bafkanı, TUrk Hava yon. 
Kurumu Bakırköy ıubeai erklm, KI- RESiTALLER S~ 
zılay, Çocuktan Esqeme, idman- 12 Bertin 1usa dal~~~ 

alind Wolf'un '8rktlanndan • -.-,;.M 
yurdu Bqkanlan heyet h e sus- 15.30 Berlln kıaa dalpll· .Pi'°:. :iıif 
kerl kumaTtda&Wğa giderek t•l>rikte vano.a· 11! 

owunmU§lar, parti, eehJı· mecliai ve ~~~~~~ııc~~r: _ J'!~o)~ 
halkm orduya olan minnetlerini bil- BUkreş: Piyano ko-. ~ 
dinnJtlerdlr. BUk~: Viyolonsel k cb;tıoJ. 

Bundan sonra Bakırköyündeki Ba- zort, Beethoven, Boc iD Jll~~ 
rutgtlcU alanma gidiJ.mle, bttytlk bir per). 22 V&rROva: ~J:.,r: ~dl 

... , • .ıs- si. 22.05 l'r1T k111& -~.r)· ..:;...., 
kala~ önünde bayrak çekilme lar (Debu88y - Hon~.:;;. ~.."'&il 
meraalmi yapılmı,tır. Ordu namma BUkreş: Şartnlar (Ba;r,_ 
Tefmen Salih, hava kuvvetleri namı- tarafınitan l. 22.25 ~ .,,.-
na öfretmen Bayan Saade~ ve Ha- "'8Jll: 23 Liypslı-: ) 

""'" tı1nnAtlA.n <M'ark0 
• va Kurumu Bakırköy ıubeal Bqka- t.rdP 

m, Şehir meclill a&aınndan Galip Bah Gece de bir fener alayı 
tiyar GWer nutuklar IÖylemiflerdir. muştur. 

lediye Reisi bile içten içe (l&havle) çekerek~ 
geçti. )al! ... 

Ve sekiz buçuktan itibaren halk, mektep önüne 
torlannuya batladı. Bbıbqınm evi çardağın lleriain
de olduju için kapı önüne çıkmış, merak ve hayret
le bakıyordu. Belediye reisi geçerken durdurup sor
du: 

- Bu ne Allah aşkına! 
- Tarpı ! ., 
- Biliyoruz, ifittik, fakat nlc;ln ?! 
- Kuduz için. Geçende mebusu dalamadı mı? O-

na ille; ifte. 
- Böyle ilaç mı olur? Nasıl i§ bu?, 
- Şimdi rörtlrlUııtıs. 
Belediye Reiai Ahmet Efendi Hoca, aöylerken IU-

Jüyordu. Bfnbap gittikçe meraJd4narak: 
- Peki anıma, siz buna inanıyor muawım ?ı 
- Oyle maakaralık mı olur! 

Diyerek elli admı ilerideki mektebi pterdi ve 
illve etti: 

- Çareli mi T itte onmm b1raz btıytltilnRlntlz. 
fazla18ff;ınrlI:IU& ve hiç kapatmammız.. O aman ne 
tarpı kalır, ne zındık! 

Halkm erkek lamu hamianmlftl. Şimdi tarpı baıo. 
ClllDI bekliyorlardL Nihayet civar evlerden tarpl ~ 
eıaı da ıöründü. Kirli 11iyah bir ferace lçlnde zayıf, 
kambur bir vücut. Kırk tttrıtı yamadan bir örtmenin 
çemberi arumda çok lhtlyar bir IUl'at. Burut* bir 
alıma Userinde yarmı c!ötUlmllf gUdftk kqlar, ve al
tında çakma ~il bir çift gös, devrllmif, kulpnız, 
pta bir c;tt kahve fincanı hiuinl veriyor. Awrtlar 
çökmllt. Gerkenez burnu gibi efri ince bir burnun 
ucuna deyecek gibi ön taraftan yukan dojru tersine 
ka11rmst. 8lpeivri bir çene. Ve altında pe8til sibi 
aarkan ~ bir gerdan. .ApJa burnun arumda 
dudakla.n gömillmftt. Kötelerl yol yol acayip bir 
ağa ve arumda katrana bııla'"'ı' 1&rmIAk tanestni 
andıran bir tek diı, o da 9frl ve lllluıryor... Baer 
değil, cadı. Elinde kocaman bir ardıç dalı tutuyor. 
Geldi, heyamola ile desteklenerek, kakılarak çarda
ğın üstüne çıktı. Koynundan bir kirli çıkm çömil, 
içinden tw: gibi kara tıı.mımı alıp b 11na bir iki tu
tam aerpiftirdi. Şimdi çenesi qağı yukarı oynuyor, 
burnunun kanatları açılıp kapamyor ve çukurdaki 

kirpibis gÖlleri kapanıyordu: Tarpl duuı okuyor. 
Ve okurken elindeki ardıç dalı ile suyu kanştınyor
du. Bu muamele bet dakika aürdü. Sonra IOl elile l
f&l'et etti. Halk ınralandı, le8 sada yok. En önde tıç 
kili llerliyerek çardağın altından geçtiler, tam alt ta· 
rafma gelince tarpı bacı elindeki ardıç dalile kazan
daki mukaddes ve tılsımlı sudan bqlarma serpti. 
Dördilnctı olarak uıı dalanan geçecekti. Mebus &trr 
ajır ileriledi, arkasında yeğeni mtlderris Gaffar E
fendi ile Kumı Ata, l&ğmda solunda Çavdan 19yh
leri çardajın altına plince durdular, kocakan gırt
lağım Y.Jriarak çıkan boiuk bir sesle ilk tı1amu oku
du: 

Çoluk çocuktan sarfınazar, adam oldulUD~ bil' 
edilenler tarafından da tezvire ufralll•k 

1 
ve ytl

deifidi. Inanmıyamn gilnalıı pek bUyUk o ur 1'81'.,.
na itleyenin boynuna kalmazdı, belki bt1tilJ10 JdJlllli' 
ya teamet getirir. ~un içindir ki göğsl1I1 cİ.ıı ,,.
lir hangi batmd&n ve hangi asrın k•r.nıı:enı1~ 
bu altldeye vergici bile açıkça taarrUZ fiSkoP' 
MalmUdilrü ile Sanbeyin arasına glrllll~tUilce fl1' 
ileri gidemiyor ve etraftan bakıldığını r 
ıuyordu: aJJJıtl~ 

- Ya burada Erden bulunsaydı, diy~ 
ne bir fıs daha geçti. Muhakkak bUD• tkodU· ()a~ 
tı. Derken öte taraftan al sana bir ded ld ~ ıcaJll' 
danlılar küfrüne fetva vermiye h&ZII'· oı; kıtıortıllr 
burunu devirerek birtakım cahil köyıtlle ııatart a'l"" 
ya ba'hyacak, beriden yeğen efendi mo k bUllda l/J 
!andırmak lstiyecek, hadi bir vaka. 0e::uf gar4Yo'' 
bir hikmet var ki, kahır yUzUnden 1 ir •ıvaY cı.fJI' 
Tam tarpmm altmdan geçiyorlardı· 8 akalaY1P ııdl' 
na!" llNlle malmUdilrilnUn kolundan Y 
pçti. 

- Ne oldu! bir 111 -" 
- O halde? 
- Ne yapanın? Bir an'ane ki muhalefet etseniz 

,.. klfir OIUl'lunUZ, ya zındık. 
- Canım bu kadar hacılar, hocalar, f8Ybler var, 

bunun önüne geçilmek ... 
- Ianklm yok, Binbqı Bey, bu, böyle gelmif, böy 

le gider. Hem bunu tawiye eden kim bilir mhdni&? 
(Kulağına eiilerek) iıte aail buraıı prip, mebuu 
bunu tavsiye eden Çavdan ,eyhleri. 

- Deme Alla qkm1l! 
- ı.ter inan, iater inanma! 
- lyi amma çaresi! 
- Çareai gayet basit.. 

•-ı'arpı, tarpı, tarpı!" 

"Marulara yok kapı!" 
.. Tllmmnn ufurlu" 

"8tfadlr ardıç •Pi" 
Sonra Dllnbeleiin bqma 11ç, cliferlerine birer de- • 

fa o IUdan serpti Onlar da seçtiler .. Yerli o1mıyan 
memurlardan arzu etmiyen tarpıya gelmedi, fakat 
yerliler manevi bir mecburiyetle ahalinin araama ka
ntm11lar, tarpıdan geçmek ıurasmı bekliyorlardı. Me 
mur olaun, halktan olsun, yerli olup ta tarpıdan ka
çan hot görillmezdL Hatta birçok lstanbul eehremi
Dlnden ziyade ite aklı eren, ıözU açık, ku1atı delik 
ve medrese hayatında bot lata sallımam11 olan Be-

- Ne olacak! Kocak&n tuntım~ öyle 
ti ki... • 

- Yavq söyle. - kUdusJalS ,td 
- Canına yandJtmı ead111! UlaD 

onu! Benim kudurmaya hic niyetim 10.=;prtıytl .P 
GWmemek için dudaldd'IDI I8Jr&r&k e 60._., 

lar. Halk takım takını geçti. Hemen yllld-ırkl .... 
1 'nde mtıt1:1 .. - - _.~ 

dokuzunun gözleri inik, çehre en geqtikted IOI""~ 
bir saffet vardı. Çardatm altından rtl)'Orıat 
ellerini fatiha okumuş gibi yüzlerine .U bir ıdt"' 
bu tılsımlı şifa ve şefaate karşı iki bartlik 

veya ltimatllızlık göstermiyorlardı. .-r> 
<Arkall 
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Avrupa ve Amerllcada inceden inceye feflcilder yapan arlıadaıımıı Sabiha Zeke
riya, bu ıalıımalarının neti celerlnl esaslı tahlil yaıılar ile "TAN" olcuyucalarına 
vermektedir. Arlıadaıımıı, geıende bir yazısında Mister looıevelf'ln Milli ICallıın· 
ma Pldnında• bahıetmlıtl. Bugün bu mevıua y_ine döne relc ıu ıafırları sıralıyor: 
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, A M E R 1 KAN 1 N M 1 L L 1 
KALKINMA· PLANI ·vE 

NEW·YORK'tan: 

R OOHTelt ikinci defa 
Cümbur Riyuetine ıel

diii zaman büyük tanayi buh-
randan lmrtuJmut, fakat köylü, 1 
İtçi, halk 1926 daki refahı de-
lil, 1933 teki refahı bile bula
IDMDlfb. Herkee büyük bir 
ümidle milli kalkınma kanu
nunun tatbikini bekliyor, an
cak kurtulutun buradan ıele
ceğini ümit ediyordu. 

RUZV·E L T 
Soayaliatler, Amerikan Amele Bir
liği (A. S. L.) ROOMvelt'e itidal tav 
.siye ettiler, lıt mahkeme n.-elellhı
de ileri gitmemek fikrini müdafaa 
ettiler. Kapitallat matbuat orduyu 
~et.e davet etti. Rooılevelt bu 
tu1ik k&rpamda tekllflerinclen fe
dalr&rlık yapmıya mecbur oldu. Her 
aene mahkemeye bir ua lllYWUe lk 
tlfa etti.. 

Bu fedaklrbPı laelabmı halka 
vermek için Jaffenon parkta vereli 
ği konferansta eadeoe itçt19, clftci
ye, küçük tüccara bitap ederek: 
"Kavgam bf.tmedl, mtlca4eleye tim· 
di başlıyoruz!'' dedl Keadl tırkul
na verdlii 'bir konferanata da, hal· 
km menfaatlerini müdafaa için .e
çildik.lerini hatırlattıktan IOllJ'& : 

"Lincoiıı., in devrettiği miruı .. De
mokıuııyi mldafaa'' cımuslanmda 

ç-,_ 1 Günde Giden 
Mektup 

"1 - 8 - 937 tarihiııde Çumrada 
Ziraat Benkl• mtıataldl buğday alım 
merkeai Amiri olan bJr zata mektup 
yudmı. 7 atuato-ta elimle postaya 
v.-d1tlm bu mektup, 10 ağustosta 
Ellli• gitmıit ve oradan da Çumru
ya g&ıderilmif, ahibinin eline an· 
cak 15 lğuatoeta reçebtlıni§tir. 

Kettubun tıaerindeki adresi sarih
tir. Çumraya gidecek olan bir mek
tup, Elbw DUI1 gönderilir? Böyle 
pcilrmelerden yanlıflıklardan dola1.1 
kim menldtır? ." · 

• Bir Mütebidin Sorcluiu Sual 1 
ııutebltlerdeıı K. N. rumuzlle ya,. 

mlıyor: 

"20 1me devlet bl&metmde ça
lılbktan eoma 788 numaralı kanunla 
tekaüde 118V1redlldlm. Tahmatla bir
Ukte ayda H Ur& aıı,orum. Bu 111&4 

qtan bq1ra hlcbJr pllrlm yoktur. 14 
lir& ile bet nfltaalu al1emt pçindlr. 
mekte bl1ytık bir morluk çekiyorum. 
Daha fu1a lllkmtı oekmMMmi• için 
1818 numaralı kanunla tekatlt edllen 
1erin mashar olduklan hukuk ile fay .. 
Aı•ındmlmam- acaba lmklD JOlc 
mudurT,. 

• 
C.vaplanm11: 

lDJllpte 8ofal&r yokufunda 80 BU• 
niarada. B. Envere: 

- AJlbnıza mtltefelddrlz. Mft. 
Jarmm ,..ıne ptlreceğiz. Teferrilat& 
ait diğer tememıilerinlz de nazarı iti
bara .. macattr. 4 

Milli kalkınma kanunu hoşnut. 

suzluk içinde olan ameleye teşkilat 
lanmak, ve patronla çıkan kavga. 
lan "mU,terek anlaşma" şeklile hal 
!etmek hakkını veriyordu. Amele 
tE!9kilatlanmıya bqladı. Yakın za
mana kadar pek zayıf olan bu teşki 
litlar büyllk bir ırilratle birle,tiler 
ve kuvvetlendiler. Patronla amele
nin teşkilatlanmasına itiraz ettiler. 
"MUşterek anlatmayı,, kabul etme
diler. 

tqıyanam." dedi. ..._, __________ _ 

Roeevelt intihab&ttan evvel ame
leye ve halka vadettiği ıslahatı da· 
ha kuvvet ve ırilratle yapabilmek 
için Meclise, Aya.na birçok yeni ka
nunlar teklif etti. Bilhassa günden 
güne kuvvetlenen ameleye vadetti
ği asgari Ucret, ve azam! meea! sa
atlerinin tayini üzerinde durdu. Bu 
~ •- •-----.. an mıııhı.-.,_, CTkh. 
Ali mahkeme, Mecliein, Ayinm, 
Cümhurreilinin feridııde bir kuv
vetti. Ali mahkeme bu kuvvete da
yanarak Meclisten, Ayi.ndan, CUm
hurreisinin tasdikmdan geçen ısla
hata dair kararları bile redde1iyor
du. ltoosevelt k~lkmma plinını tat
bik için yapacağı bUtUn ısııs.ı. .... _ ·-
gel olan ili IDahkeme ile mücade
leye girifti. 

B UyUk sermaye krallan. CUm
hurreiai intihabında iki defa 

mağlQp olduktan sonra, Rooeevel
tin muvaffakıyetine mlni olmak, 
içtimai ıslahat kanunlarımn, amele 
kanunlannm lif mahkeımoden g('!Ç
mesine mi.ni olmak içın zaten mu. 
hafazaklrlardan ibaret olan llt 
mahkemeyi ellerine aldılar. Mahke 
me azalannm elaıerlyetl 7'5 ya,ına 
gelmiş ihtiyarlardı. Rooeevtı mah
kemeyi doğrudan doğruya r~she gi
rifemedi. Ali mahkeme azaları esas 
tqkili.t kanunu mucibince öIUnciye 
kadar azledilemezlerdi. Roosevelt, 
mahkemede elaıeriyeti te9kil ed~n 
bu muhafazakarların kudretini kır
maık, mlllt ihtiyaçlara göre yeni ka-

nunlar çıkarabilmek için her 7'5 ya

pa gelen lılkimin yanma difer 
bir hl.kim tayinini teklif etti. Bu IU 

retle ekseriyeti mııhafuaklrlarm 
elinden almak mUmkUn olacaktı. 

Mürteciler derhal bu teklife kal'fl 
harp açtJlar. ÇUnkU QJt mahkeme
nıiıı kudretini kaybetmesi bUyllk ser 
mayenin elindeki murabaha kudreti 
ni tahdit c:lemekti. Bu Jebeple. mu
halifler hlkimleri müdafaa ettiler. 

Rooeevelt'iıı Deıriıokrat fırkuı i
kiye aynldı. Saf demokratlar, 
"Hürriyet Cemiyeti" iami altmda 
ortaya çıktılar. Batta eeld Nevyork 
valiai, birkaç valWk intihabatmda 
halkm reyini kuanamıyan Al 
Smith olmak üzere bllyük Rrma
yedarlar Rooaevelt lllahatma k&l'fl 
kampani açtılar. Cllmhur lntihab&
tmda Rooeevelt'i iktidara getirmek 
için uğraşan Scrippe - Howard gi
bi Liberal gazete gruplan, New -
York Herald gtbi mUrtect gazeteler 

l&ft)nuş bir eseri say• lktısat V eki
li, ona ~f&D)an takdir ederken, bu 
memlekeda de kendi Jıı.lerlae katı
lacağuu batırlaımt olacaktır. 

Kemal O NAL 

Amerilııula ipwifin önüne w~melı üzere yapılan yeni infa.attan, 

mefhU1' San F ra,..Ylıo lıiprii.a .. 

le elele verdiler. Meıhur gar.eteci 
Hearst bu muhalif ncgriyatm iJa
resini ele aldı. Meeler tipinde Li
beral senatörler de, Roosevelt'in 
memleketi diktatörlüğe götlireceği 
demagojisi altına saklanarak m:ı.h
kenıe ıslahatına kar~ı :toydular. 
Cümhuriyetçiler fırkası, kendi mür 
teci fikirlerine Liberal Demokrat
ların bir km:nını da ortak buldular. 
Birçok terakkiperverleri kandıra-

rak, bunun esas teşkilat kanununaı 
bir tecavüz olduğunu iddia ettiler, 
Ali mahkeme tadili.tını esas tefki
li.ta ait bir buhran haline soktular. 
Bu suretle mürteciler, yani Cüm

huriyet fırkası, sağ demokratlar, 
bUyUk sermayedarlar Roosevelt'e 
karşı birle,tiler. Mücadele terakki
perverlerle irticam mUcadeleıri hail· 
ne ~idi. 

. M ilrtecilerin giddetli hUcumla-
n k&rfmmda Roosevelt bi

rinci teklifinden daha ileri giderek, 
lli mahkemenin i§çinin, çiftçinin, 
kUçUk tUccarm haklarıru ezdiğini, 

bu eebeple mahkememn hemen ıs
lah edilmesi, alb ihtiyar uanm he
ınen değiftirilmeai lizmı olduğunu 
iddia etti. Sol gruplar, bilhassa 

Komünist fırkUı bu davada Itoo
sevelt'in en bUyUk yardımcw oldu, 
mahkemenin sUratle feahedilmeei 
fikrini müdafaa etti. Komilııist fır
kaaile beraber Soayallatler, halkın 
bUyUk bir ekaeriyeti Rooeevelt'in ta 
nı.fmı tuttular. Milrtecller böyle bil 

yllk bir halk ekaerlyetinln, grevci 
amele ile beraber kal'§ılanna çıktı· 
ğmı görUnce korktular. Büyük lef" 

maye ve Hearat matbuab, ll'lşml 
temayülü güden bütün tefldlltlar 
bu defa açıktan açığa mücadeleye 
giriftiler. Guetect Srank Gaıuıet 
bu nefriyab idare için evftlce topla 
dığı paralara ilave olmak tı.ıere 100 
milyon dolarlık bir iane topJamQ 
tbere faaliyete geçti. 

Alt mahkeme meeeleei lylna ge
lince, ayan, Rooaevelt'in hemen alb 
ihtiyar h1kimin değiftlrılmui hak· 
kındaki teklifini reddetti. Senatör 
Meeler ve Bone doğrudan doğruya 
Roosevelt'e muhalif cephe aldıls.r. 
Kongreye yenı bir teklif y.ı.pblar. 
Yeni CUmhur intihabmdan ancak 
iki sene sonra, Uçı., iki rey ile kon
greye veto hakkı vermeyi, ill mah
kemenin veto salihiyetini almayı 
tek.lif ettiler. Bu teklif Roo.evel
tin i.cil ıslahat teşebbüalerl önüne 
geçmek için, dolambaçlı !>lr ialik 
şekli idi. 

R ooaevelt keneli fırkumdaJd 
zümrenin blyaneU "rlU'fIIDl

da teklifini tadile mecbur oldu. lter 
sene 75 yqma plen hAkimin ye
rine bir aza ili.vesi gekllndeki birin
ci teklifine döndü. Buna rapen 
Liberaller, sağ demokratlar, cllm-

huriyetçiler, memnuıı olmadılar. Ay 
ni zamanda sol gruplar, halk ta 
memnun olmadı. KomUniat tırkuı 
Rooeevelt'i ili uıahkemenin feahi 
karan üzerinde dumuya davet etti. 

Buglln Amerik&da l&flarla, aolla 
nn, mUcadeleei apqık bir kavgadır 
Sağlar irtlcaı, f&flmıl, IOllar ~ 
mokr&tlarm, tımıkkipenwlerla. 
80lyaliatlerin, komUniatlerln birle,
meaile meydana plen IOl mlttehit 
eephe de, htlrrl,_., dmıokrulyf, 
aulhtl, fqimıe breı agrlan kavgayı 
temsil ederler. Halk bu mücadele
nin medent harpta sonra, Ameri· 
kanm atyul hayatmda ilk defa 
meydana gelen en keskin bir mllca
dele olduğunu anl&mıltır. Sokaklar 
da, fabrikalarda alyul mUnaka,a
ı.r ıu rHs'rı \Ma • ...,.ı• ••• 
ruinin f•tlmne, terak1dnla irtica& 
kartı olan kavguı bütün açıklığly. 
le meydana çılrmJlbr. Bugün fa. 
ilam, irt.icaa bl'fl meydana gelen 
mUtethit cephe ''ifçi • köylü" fır
kası şeklinde bir eol birleome 19k
linde görtınmektedlr. 

M ürteciler bu bUytlk kuvvetin 
k&rpamda muvaffak olmak 

için bu defa hile ve deme yoluna. 
bat vurdular. Koıııreye mllt.ımacti. 
yen muhalefetin amele sruplan .... 
rumdan ıeldlltni ga.teren mektup 
1ar ıönderdiler. Sahte amele pa
teleri çıbrddar. Kumpu.yalarm 
tetkil ettiği birlikler "tınıon" 1arla 
ameleiı.bı tefkil ettJti birlikleri mü
cadeleye eoktular. Wa.per it kanu
nvna rafmen amele ücretlerini kea
tiler. C. 1. O. (Sanayi Ameleaini 
Teokilltl&ndırma Kamttem) tefkili. 
tına bağlı ameleyi itten çıkardılar. 
Grevlerin üzerine mahalll polir kuv 
vetlerini, kendi tefkil ettikleri po
lis ordularni.ı aevk~ttiler, ve ifçlle
rin üzerine at.et açtılar. Ohalo çelik 
grevi 1919 danberi görHlmernlf kan 
h bir grev oklu. 

MUcadelenln bu 10D l&fhumda 
mtırtect t.,latlerin, M"m&yedarla· 
nn aillhh htıcumlan karfmmda IOl 
gruplar da faaliyete geçtiler. Union 
"amele blrlifl" harelretterl Ameri
ka tarihinde göı1llm~ bir tekil 
de kuvvetlendi. Bunı:r Rooee\"elt'le 
beraber sağlara k&l'fl kuvvetli bir 
mücadele açtılar. 
Rooeeveıt açtıll mücadeleyi ta

m•mlalllak, bütçe &91mı kapamak, 
mi1U borçlara k&rflbk tAllmak için 
bu defa kongreden verıf kanunwıun 
tadilini iatedt. Buhranm ilk lellele
rinde buhranda olu büyük &"'l&yi
in Jralkmmı• igbı htlk6met bunla
rm verıilerini ualtmıftl. Fakat ver 
Plin ıulmuı, deYlet varid&tmı a
saltmıe, dlier taraftan halk arum 
da da hOfllutnzlup mebep olınut
tu. BU,Jt1k 881'1D&)'edarl&l', bUJilk 
milyonerler kendilerine yllklena u 
pri vergiyi bile devletten kaçır. 
mak için kendilerine kapunl aiper
ler buldular. Senelerce devlete ver
gi vermediler. 1930 da fe~ vt;l'
gilerin yü.te 88,2 aiDi mıghı mııf, 
yilsde 31,8 ini faldr 1aaJk verirdi. 
1933 te milU kalkınma kanununun 
tatbikmd1n IOIDI'& SM1,clnler yUsde 

41,7, fa.kir halk ytlzde 58,8 niab&ı 
tinde vedf. 1934 te MDIİJller yüz.o 
de 8U fakir halk yQade 66.1 verdi. 
BllJllk Ml'lllA,ecı&rl&r vergiyi dev• 
letten kaçırmak için aermayelerinl 
Jdlçük tlrketlere devrettiler, ailele
ri efradma hediye etWer, birçok mtf 
vuaalar yaptllar. Mefhur milyoner 
Pi.yer Morpn Uç sene devlete vergi 
vermedi. Rokfeller devlete vereceği 
veraset verglaln1 alleelne, diler mtı 
ea1e1elere hediye ,eklinde kaçırdı. 
Devlet hulnMl pçenlerde (Al c... 
pon) u versl bça.kçıhğı cUrmU... 
den mahllımeye ftl'd!. Yalım 16-
ytlk sengin Capon'un mahkeme,_ 
verUip, diler bllytlk mUyoner ka• 
çatçdarm, Dupont'un, MeJon'an 
nmhkemeye verilmemem hallun hOf. 
nutauzlufwıa lebep oldu. 

D evlet hulne memurlan l1rl 
ay evvel kongreye vwdikl .. 

rl raporda bllytlk lleD.ginlerin, Y&l'll 
B&halarmdan, parklarından, malik& 
nelerinden, devlete verecekleri ver 
gtyi muhtelif hilelerle k&Çll'dıklano 
m bildirdiler. General motör korpo. 
ruyonu uumdan Alfred Sloon'un 
paymı bir firkete borç göstererek 
hile ile hazineden 128,528 dolar 1ra 
çırdılım, Alfred Dupont'un devlet
ten bir mi\Yon dolar vergi kaçırdıiı 

-m, Amerikan çelik korporaayonu re. 
lal C. Taylor'un huiııeden 25 milyon 
dolar kaçırdığım göeterdiler. 

Bu verıt 1Uiiatimali k&rpmıda 
Rooeevelt. zenginlere daha kuvvetli 
verıf koymak, ve bu auiiatimallerin 
önüne geçmek, bunlann devletten 

k&çriıjı 100 milyon tahail 
etmek u.ire harekete ıeçtl Ver
gi me.elem btlytlk aermayed&rl&rm 
cani meeelelli olduğu içbi bu defa 
clöıt &yak üzerine kalktılar. l'&flst 
matbuat. mUrteci aenatörler, muh& 
fuaklr liberaller, Hürriyet Cemiye 
ti, hepei birden Rooeevelt'e k&r11 
koydular. Banry Lord Rooeevelt'iiı 
senginlert royduğunu röyledi Roo
eevelt bütçe açılı k&rflSl.Dda bu ted 
birleri alamayınca, ipizlere venlen 
yardımı kesti, devlet namına lf8iz
lere it bulmak için açtığı mUeueee
lerin bir çoğunu tapatb. Bu defa 
ipizlik te,kilitları, amele birlikleri, 
halle ROOHvelte hücum ettiler. Sol 
matbuat. vergi zenginlere yUklen
melidir, aervet ve refah onların, 

milli borçlar milletindir, bunun ö
nüne geçmek lbmı, esası üzerinde 
nepiyat açblar. 

R oomevelt, halkın tuylkr kar· 
fWllda vergi k&çakçılıfmm 

tahkiki için &yan tarafmdan bir ko
miayon tetkilini, ve vergi kaçakçı
larının iaimlerinin halka ilinmı is
tedi. Bu teklif kongrede, iyinda 
birçok gilrilltillere sebep olmakla bE 
raber, lyln 11 Temmuzda bu kara
n tudik eettl. 

(Arkam 8 mcıda) 
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Siyah kaplana kaTft umulmadık bir mukavemetle •on dakikaya 
kadar dövüfen lngiliz Tommy Farr 

Son ·Şampiyonluk 
Müsabakası Çok 
Şiddetli Oldu 

Zencinin rakibi kanlar içinde maçın 
sonuna kadar dayandı 

Cihan boks şampiyonu zenci Coe 
Luviz ile lngiliz ağır sıklet şampiyo
nu Tommy Farr arasında yapılan on 
beş devrelik maçı zenci kazanarak ci
han şampiyonluğµnu muhafaza etti. 

Her devresi harikulade sıkı ve iki 
boksörü kanlar içinde bırakan bu müt 
hi& dövüş dün gece saat dokuza doğ
ru Nevyorkta icra edildi. Nevyorkla 
lstanbul arasındaki vakit farkı yedi 
saat olduğundan maçı radyodan ta
kip eden muharririmiz döğüşün sonu
nu bura saatile güneş yükselirken al
mıştır. On beş devrelik bu çetin ma
çın devrelerini ve hühim hadiselerini 
hulasa ediyoruz: 
SAATDORT 

Nevyorkta, ringin kenarında otur
muş maçı takip ederek saniye saniye 
her yumruğu söyliyecek olan Ameri
kalı spiker, Istanbul saatile, dörtte 
anlatmıya başladı. 

Ringe sakin ve asabi olduklarını 
belli etmeden çıkan iki boksörden son 
ra hemen hemen bütün eski dünya 
şampiyonlan çıktılar ve birer birer 
ahaliye takdim olundular. Geçen se
ne Coe Luviz'i mağlü.p eden Alman 
Şmeling de halka takdim olunan bu 
meşhur boksörler arasında idi. Kü-
çük sıkletlerin, şöhretleri büyük olan 
boksörlerinden iki boksör de seyirci
lere gösterildi. 
Ahaliye takdim edilen boksörler al
kışlanıyorlar ve sonra köşelerinde o
turmuş bekliyen Coe Luviz ile Farr'ın 
ellerini sıkıyorlardı. Eski dünya şam
piyonu ve yumruklarının eşi henüz 
bulunmamış olan Dempsey halka gös 
terildiği vakit diğer boksörlerin hep
sinden çok alkışlandı. 
n .. K Dt~VRE 

Dördüncü devrede .zenci en öldü
riicü yumruklarını tecrübe ediyor. In
gilizin kaşlarının üstü patlamış, kan
lar içinde .. Fakat hala mukavemete
diyor ve fasılalı uzun sol ve sağlarla 
mukabil hücumlara teşebbüs ediyor. 

ZENCi YARALANDI 

Beşinci devrede Ingiliz iki sağlam 
yumrukla zencinin gözünü yaraladı. 
Halk İngilizi alkışlıyor. Altıncı devre 
de de İngiliz faik bir dövüş çıkarıyor. 
Seyirciler, dört devre tahammül edile 
miyecek kadar şiddetli yumruklar ye
diği halde zenciye hücumu bıraktırıp 
müdafaaya mecbur edecek şekilde dö 
vüşen Ingilizi teşvik ediyorlar ve çok 
alkışlıyorlar. 

Yedinci devrede zenci sırtlan gibi 
rakibinin üstüne atılıyor. Sollu sağ
lı yumruklarla Ingilizi köşeye sıkış
tmyor. tngiliz boksörü sersemlemiş 
vaziyette. Şayanı hayret bir şekilde 
sıkıştığı köşeden kurtuluyor ve dev
reyi bitiriyor. 

Sekizinci devrede. kenardan maçı 

anlatan adam, hayranlığını şu cüm
lelerle söylüyor: 

Çok zamandır görmediğimiz teknik 
bir maç seyrediyoruz. lngiliz boksö
rünün mukavemeti ve mukabeleleri 
şayanı takdirdir. 

Onuncu, on birinci ve on ikinci dev 
~lerde iki boksör kanlar içinde dö
vüşüyorlar. 

• 
BiR YUMRUK DAHA 

On üçüncü devrede lngiliz çok şid
detli bir sağ yapıştırdı. Zenci boksör 
sağına doğru dönerek gerilemek su
retile ikinci bir sağ yumruğu suratı
na yemek istemediğini hissettiriyor. 
On dördüncü devrede zenci tekrar 

şahlanıyor ve isabetli, yıldırım dar
belerle hasmını takip ediyor. Amma 
kırk iid dakikada yarım saniye dur
madan dövüşen siyah kaplanın yum
ruklarmdaki öldürUcülUk hassası kal 
madığı anlaşılıyor. 

İstanbul 
Muhteliti 
İzmire 

Gidecek mi? 
Fuar münasebetile Izmirde yapıla

cak turnua maçlarına İstanbul muh
telitinin iştirak edip etmiyeceği hak
kında alakadarlar nezdinde yaptığı
mız tahkikata göre Izmire şimdiye ka 
dar milli ve muhtelit takımlara gir
memiş oyunculardan tertip edilecek 
bir muhtelit takım gönderilmesinin 
düşünülmekte olduğunu öğrendik. Bu 
takım da.ha fazla milli kümeden ha
riç kalan 8 klüp oyuncularından teş-
kil edilecektir. 

lzmirde Beynelmilel 

Tenis Maçları 
Izmir, (TAN) - ünümüzdeki haf

tadan itibaren fuar münasebetile şeb 
rimizde beynelmilel tenis maçları ya
pılacaktır. Bu maçlar için Romen ve 
Macar oyuncuları 6 eylülde ve bun -
dan başka Italyan. Yunan ve Bulgar 
teniscilerinden mürekkep 14 kişilik 
bir kafile de pazar gUnü Istanbuldan 
şehrimize geleceklerdir. 
Ayrıca Ankara ve Istanbulun en 

kuvvetli teniscilerinden bir grup şeh
rimize gelecek ve Izmirli teniscilerle 
karşılaşacaktrr. 

----0----
Pire Muhteliti 

Gelecek Pazara 

Oynuyor 
Festival komitesi tarafından şehri

mize davet edilen ve Istanbul mmta
kası hesabma salı günü üçüncü bir 
maç yapacak olan Pire muhtelitinin 
maç tarihi değiştirilmiştir. 

Yaptığı maçların birinde galip. bi
rinde ınağliıp olan Yunanlılara karşı 
yapılacak maç günü gelecek pazar o
larak tespit edilmiştir. Yunanlılara 

karşı nasıl bir takım çıkarılacağı he
nüz tespit edilmemiştir. Alakadarlar 
bu hususta görüşmeler yapmaktadır
lar. 

Bükreşe 
Gidecek 
Atletler 

; 

Bu sene Bükreşte yapılı;ıcak Seki
zinci Balkan oyunları eylülün beşinci 
pazar günü başlıyacaktır. 

Bu müsabakalara Arnavutluktan 
başka diğer Balkan milletlerinin işti
rakleri memuldür. Gerçi Yugoslavla
rın girmiyecekleri söyleniyorsa da 
diplomasi tarikile yapılacak teşebbü
sat her halde Yugoslavları da Bük
reşe getirecektir. 

Türkiyeyi temsil edecek atletleri • 
miz listesine nazaran adetleri 18 ka

dardır. 

Federasyon Reisi Vildan Aşirin re-
isliği altında gidecek olan kafilede i
-aimleri aşağıda yazılı atletler bulu
nacaktır: 

Raif, Vedat, Melih. Nazmi, Ibra
him, Firuzan, Galip. Recep, Artin. Rı 
za Maksut, Şevki, Faik, Polyos. Nec
det. Haydar, Veysi, irfan, Rasim. 

Bunların içinde bazılarının hala i
zinleri çıkmadığına göre, bu takımın 
tam olarak Bükreşe gideceği şüpheli
dir. Yunanlılar, pazar günü Atinadan 
hareket etmiş ve elyevm Bükreşe var 
mışlardır. Bizim kafile ise cuma gü
nü buradan hareket edecek ve cumar 
tesi gUnü Bükreşe vardıktan 24 saat 
sonra müsabakalar11 ınrecektir. 

Atlet lrlan F ederaayon 
Sekreteri oldu 

Siyah kaplan başlama çanı ile be
raber köşesinden hasmının üstüne a
tıldı. Kısa sol yumruklarla fevkala
de seri bir dövüşe başladı. Ingiliz 
şampiyonu yumruk fırtınasını geçir
m ek Uzere daha ziyade müdafaa ve 
ayak oyunlarile mukabele etti. Dev
reyi zencf faikiyetle bitirdi. 

!kinci ve üçüncü devrelerde siyah 
k aplan hasmının işini bitirmek üzere 
kısa fakat tabanca gibi sert sol kro
selerle vuruşuyor. Arada fırsat bul
dukça sağ yumruklarını da kullanı
yor. Ingilizin mukavemeti halkı hay
TPte dliaürüyor. Bayılacak zannını ve 
rrn dehşetli yumruklara rağmen hü
cumlardan da çekinmiyor. 

Son devre, evvela zenci hücum edi
yor. Ingiliz mukabil hücumlarla has
mını karşılıyor. Pek çetein devam et
miş çarpışma nihayetlendiği vakit 
hakem Donavan, zenciyi galip ilan e
diyor. Seyircilerden bir kısmı Ingili
zin büyük cesaretine ve mukaveme
tine hayranlıklarını, ayni zamanda si
yahlara karşı olan nefretlerini hake
min kararını yuhahyanı.k gösteriyor-

Kempriçte ikmali tahsilden sonra 
memleketimize ıfönmfü; olan maruf 
d.tletimiz gülleci İrfan. Atletizm Fede
rasyonuna sekreter olarak tayin e
dilmiştir. Genç atıetimi7-e muvaffakı

yetler dileriz. 

lar. 
Maçtan sonra her iki boksör de 

radyoda cihana hitap ettiler. 
Zenci, Ingilizin karşılaştığı en çe

tin ve en gilçlil hasımlardan biri ol
iuğunu söyledi. 

B u Zeynebin şarkısı değil, Sam 
sunlu delikanlının bestesi

dir. Zaten hangi şarkı irişilmem.iş 

bir aşkın terennümü değil ki. Zey
nep ona varsaydı, Zeynebi ona ver
selerdi. Samsunlu delikanlı bu gü
zel nağmeyi heceliyeceğine, bir yu
murcağın beşiğini sallarken ninni
ler mırıldanmıyacak mıydı sanki?. 
Düğünlerde de saz heyetinin otur 

duğu yere "hariçten şarkı istemek 
yasaktır'' diye bir levha asılsa ne 
iyi olacak. Ekseri düğün kavgaları 
da bu yüzden oLmuyor mu?. 

- Ahmetçiğim Zeynep var mı 
sende? Damat Bey istiyor. 

- Eskidir be şekerim. 
- E, damadımız da bebek değil. 

Kaçın kurası o. 
- Anlamadım amma hangi Zey

nep acaba?? 
- Nemize lazım cemiyetlerde de 

di kodu iyi kaçmaz. 

ı························ ... : 

l Yazan: İ 
İ F 1 L E i 
i ........................ ~ ... f 
sırrı konuşur. Bakışta kainatın sır

rı susar. Bakış büyüdür. Bakışırlar. 
Bakıştılar. Bağlandılar. 

Zeynep serpti, büyüdü. Dudak 
larda ismi dolaşmıya başla

dı. Oyle günler geldi ki Zeynebin 

aşkiyle yanan delikanlı göğüslere 

Karadeniz rüzgaıının serinliği kafi 

gelmemeğe başladı. Kıyılarda tek 

bir istifham dolaşıyordu: 

- Zeynep kimin olacak?. 

- Yaaa! böyle dostu.ın· s;:. 
gürledi gitti. Işte bu beste 

dur arkadaş. 

Söğüdün dallan narindir O:,: 
içerim yanıyor, dışarun se 
Sonra onu kendisini değlf~_, 
"Zeynebi ettiler bu hafta 5.,_. 

ıı ,.,r 
Işte üç köyün içinde nanı .,, 

nep, ne bu bakışların, ne bU şs.t _, 
rın ardında kazılan bir rn~# 
kus unu duyamadı. Gerd~~~. ~ d.ıl'' 
nin haftasında Hasanı soğil 
rı altında ölü buldular. 

ustUO' Zeynep oturmuş ta..5nı . tilll' 
Zülfünü taramış kaŞID ü.9 • il'' 

"nebi 
Artık bir daha bana ZeJ ·- ~· 

tırlatma arkadaş. Bu aştl<l 
nın mezr taşında yazılıdır. 

O güzel Samsunu duman bürümüş 
Ze~·nep güzellikte almış, ~·ürümüş 

Zcynebim Zeynebim ~a'lllı Zeynebim 
Uç köyün içinde anlı Zeynebim 

S esler yükseliyor : 
- Kırk yıllık Zeynebi hort

lattılar yahu! 
- Sus! 
- Çok eskidir be kardeş. Zeyne 

bin kemikleri bile kalmadı. 

ı-Amerikanın KalkinI1l3 

\'.)\·°';ı," Plftnı ve Ruzvelt ..aı 
Paılaf• 6t' 

allimler, iktısatçılar, pa scııst 
- Sus! Bu muziplik kimin aklına 

!1PlrH '" '" \..-? 

- Fazla kaçırdım galiba, çıka
lım. 

Çıktılar .. Düğünün cıvıltısı ve ya 
yık saz sesi perde perde uzaklaşı
yor. Onlar kasabaya giden şoseden 
iki tarafa yalpa vurarak ilcrliyor
lr. 

- Hay aksi şeytan 
- Nen var? 
- Zeyncbi düşünüyorum. 

Sustular, yürüdüler. 
Zeynep gü7,eJlikte aldı, yürüdil. 
- Hangi Zeynep bu kuzum?. 
- Sen bilmezsin. Ben tstanbul-

dan yeni gelmiştim. O buranın yer
lisi idi Onunla burada mektepte ta 
mştık. 

- Zeyneple mi? 
- Ne .münasebet. Kız erkek be-

raber miydi canım. 
- Hasanı söylüyorum. 
- Hangi Hasanı?. 

Ve konuşuyorlar: 
- Yavrum, yap efendi am 

cana bir kahve! 
- Yoruldum be hazret. 
- Daha dur bakalım. Geçen ak-

şam sarhoş muydun yahu!. 

- Belki, fakat o şarkı yok mu 
öyle. fena bir yerimden vuruldum ki 
o gece. tnc~. saz benizli, delikanlı 
idi. Nasıl gürledi gitti, nasıl gürle
di gitti. 

Hasan, Samsunun yerlisidir. Içli 
bir Karadeniz çocuğu. Zeynep te on 
iki yaşında ya var, ya yok. 

- Hangi Zeynep? 
- Canım ne bileyim, bütün Zey-

nepler gibi bir Zeynep. 
Zeynep. çeşmeden su taşır. Ha

san mektepten döner. Onun su dol
durduğu muslukta~ Hasan da par
maklarının mor anürekkeplerini yı
kar. Bakışırlar. 

Bakış nedir bilir misiniz?. Bakış 
herşeydir. Bir bakışta bir roman, 
bütün bir hayat gizlidir. Bakış bu ! 
Bakışırlar. Bakışta bütün kainatın 

(Başı 5 illcide) 
Roosevelt'in bu lca.1·arı ayandan ge 

fakıyettir. Fakat kongrenin yeni 
fakıyP.ettir. Fakat kongnmin yeni 
vergiler hakkında aldığı "kiiçük 
vergi" kararı, posta pullarına a sent 
ilavesi yine halkı memnun e:memiş 
tir. Roosevelt kongrcnm bu kararı
na muhalif olmakla beraber, muha
lefet vergi meselesinde galip gel
miştir. Sol matbuat, bu vergının bil 
vasıta bir vergi oldu~u::ıu, her nevi 
zaruri ihtiyaç, ilaç, ıtriyat, manifa 
tura, gibi küçük sanayic ve dolayı
silc halka yüklenmiş bir vergi oldu 
ğunu söylediler. Amele bürvları, mu 

-" '---"'"''~~~- ı 
~Saraydan Sinemaya ~ 1 

1 

ıu liderleri, terakkiperver .. ~nl~ . zevl>- .r· 
ler, mebus~a~, .vergile~at yaP~ , 
yüklenmesı ıçın neşrıY azi11~ 
Bunlar 1935 te devlet b -"rJ 

' ·datııı- ıJlı 
giren 7,000,0~0,000 varı zeııgit>l~J 
bir buı;uk mılyonunu ödedıSıY~ 
müetbakisini fakir halkın 11eŞti>" 
adetlerle ilan ettiler. ~u asıt' ~ 

h .. kA etin bih' :.:.Jet' 
yapanlar, u ~~m .... k ıeJlS....- ~ 
gi usulile değil. buyu ..cı.1' ae . koyaı- · Al• 
karşı bila vasıta vergı i.Jll iSte:, 

.. ıcseltnıeS "8v 
!et varidatını yu . bU })e. ~ 
ler. Uç gün evvel verilen • .,aa. ·" 

1 r araSw .,"" 
nameyi imza eden e ·kago tJtl\rif 
fesör John Dewey, _şı siteSi, ~ 
sitesi, Nevyork U~ıv~arvard (1}11' 
consin Universitesı, . bıeJf.f ~ 
versitesi, prof esörle~İ:ı~gJdli~I 
se baş papazları, ~ . . )tJP"~ 
Çiftçi • Amele bır~ıği~atl 
-mu .. stehlikler birliğiOlD ..... ı ~ 

V ·versııe-
dır. Kolombiyo 01 

iştirak etınemiştir. , ~ 

R oosevelt, milli k~: 8J ~· 
nunu tatbikatın ·_-:.,_rtılf ·' 

· e ugTP-~\~ 
fm daimi muhalefetın iDde, "et5efe: 
Ali mahkeme meseles dıJll ııı...-.... ı 

· · lere yar .,..,r 
meselesinde, ışsız zaJili l>' ıı• 
lesinde, asgari ücret, aen fiat ı1:, . 
saati, ve e~yaya.m~;~r se}aJilet ııer 
ni meselesınde, ıçti irJilede ,p•' 
nunlarını meclisten ~~510clfl ! _r 
mürteci grupların kar,. )IU111'J 

1 uştur. ~ 
karlığa mecbur o m . ve ııofl .. 11 

A b ikinCI l)tl"' 
kınına planının u karıu!l Jt~ 
hası da milli kalkınma. tifade tıl 
tatbik komisyonund~~~s aedığİ ı!1 ~ 
William O. Thomson karşJSlll~ ı ıl 

· kudretli kuınp~yal~ 1<UI oJdll~,~ 
1 kanunun tatbıkı m ş Ro0seVI" ıeJ" 

•
1 göstermiştir. F~ka.t Roase~ı 

kavgası bitmeınıştır. 11ars1' j'( 

:-rense• yı~.:ız 
Rusyadan kaçmış olan Grandük 

Paul'le, Prenses Paley'in genç ve gü
zel kızları, Prenses Natalıe Paley, vak 
tile meşhur Fransız terzisi Lucien 
Lelong ile evlenmişti. Sonradan Pa -
riste muvaffak bir iki film çevirerek 
nihayet Hollivuda angaje edildi. 

Şimdi yeni bir film çevirecekmiş. 

ika daV8 u1t'· 
sol unsurlara, ha ktedir. JY" ·)"' 

gasına devam et~~. bir el<sef1f': 
kan milletinin buyuk nın. s1t rfJ' 
tine dayanan bu kaV~Jilası d9 e~' 
lara, karşı mağlfıP .. 0butUn ~~Jt~ 
güç bir iştir. ÇUnk.u hail< t<Ut~ 
kada. amele, köylU. gnrıdefl tef 
faşizme, lrticaa. karŞll nJilıııc!3' 

kte Şuura kuvvetlenme · 
kilatlanmakteıdır. 
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Okuma Seferberliği . 

Memlekette Bir Yll Sonra 
1200 Çavuş · Öğretmen 

köylere 
'Azık 

lııaarif~' !TAN muhabirinden) -
de bir d ekaleti Ankaranın 79 köyün 
IDtnıenı eneme olarak çalıştırdığı e
elde e e~~ Umidin fevkinde fayda 
dolld~r. Geçen senenin kurstan 
lışabiı sonra ancak 4,5 ayında ça 
l en Çavu ••w 
arı ıc § ogretmenler çalıştrk-
derhaıoyıe~de bu kısa müddet içinde 

Geç tesırlerini göstermU;lerdir. 
tiftli&n Yii Eskişehirde Çitteler 
ilden ku de açılan ve 4,5 aıy devam 
~ta rs, bu sene daha geniş m.ik
~ tek:arıamruş, ayni zamanda 
birer' ~l'7jncan, Edirne ve Izınitte de 

:s urs açılmıştır. 
&ı ~ki kurslardan mezun olaca
t~ edilen 600 e yakın ~avuş 
lecek .. en. bir o kadar köye yerleştiri
lıoo ' onllınUzdeki sene de ibu rakam 

t e Çrkarııacaktır. 
ı ğihnen k··~~-li':ğit • oJ un muallimi 

DaQllmış Olacak 

~ ~~n, köyün muallimi, doktoru, 
h~1• katibi, baytarı, akıl hocası, 
budan ~e~yidir. Köylü her sahada 
ll'ıbbiy ıstifade edebilir. Şüphesiz o 
5'li bi .ecı~ ınezun bir doktor, enstitü 
~ d~~ş bir ziraatçi gibi mütehas
tak k dir. Fakat köylüye lazun ola
lı1rni~dar bilgisi vardır. Kursta öğre-

Elııanköyde okuyan çocuklar eğitmen/erile birarada •• 

t r. 
Mııı titınenin ilk ve a.sli vazifesi kö
\a.ııı~\1vela çocuklarına, sonra, deli
t:ir. 'l' ~a okuma, yazma öğretmek 
tı:ı lkip ettiw' 1 b'ldi-· · ilk eJtte 

1 
gı usu , ı gımız 

'l'rı P ertn ınUfredat programından 
t?:ı te~~tik ve basittir. Zaten bunla
llbı~~ll'lde daiıma. klasik mektep dü-
~~den uzak kalmmı.ştır. 

~lla ,, ra ~öylerinde, salahiyetli bir 
l1e lıl.:'aPtıgınıız bir tetkik netdcesin
~·~t gördüm ki, Türk köylüsü
~ 'ou Utna yazma. öğrenmesi için a
l'lrfat bUyUk adnn ilk hamlede mu-

? 0I.rnuı:ıtur • 14 '>! • 

~ı..al' 
1 
.Yaşları arasındaki çocuklar, 

ı-."'llltın çınde yazı yazmayı öğrenmiş 
•, a~tadırlar. 14 - 20 yaşlan a
~tıue~ delikanlılardan yazı bilmi
~. CelJ. e geoe derslerini takip ederek 
.~" aletten kurtulm~lar, aynca 
~l' e lnilcnıeı hayat bilgisi almıı;-

~~ ~ ıtraa~ı 
thnız gibi eğitmenin vazifesi 

yalnız ımuallimlik değildir. Türk kö
yüne f ennt ziraati bunlar sokacaklar 
dır. Nitekim, Ankaranm pek yakının
da, bir köy bu faydalı va.sıtanm canlı 
bir misali olmuştur. Köyünün kurulu 
şundan beri kara sapandan başka 
ziraat ileti görmemiş olan köylü, eğit 
menin köye girmeslle - tırmık, ve pul· 
tuk gibi basit te olsa - bazı fenni zi. 
raat aletleri görmüş, tanımış ve be
nimsemiştir. 

Eğitmenin anlattığına göre bu l>&
nimseyiş pek çabuk olmamış, ilk gün
lerde kara sapanın yerini tutacak o
lan bu alete karşı bir yabancılık rus.
sedilmiştir. Fakat bunun gördüğü işi 
berikinin onda bir kısa z.aıma.nda yap
tığı hissedilince yabancılık kaybolmuş 
ve iptidai köylü ile mUtekllmil ziraat 
ileti arasında bir dostluk doğmuş
tur. 
Eğitmen doktor 
Eğitmen bir yandan da köyün sıhhi 

vaziyetile alakadardır. Temiz yaşama 
nm şartlarını şehirde gören ve kursta. 
okuyan bir insan sıfatile köylUyü ika
zı onun belli başlı vazifelerinden biri-

4.f yonun Kurtuluşu 

tocatepeye merasimle 
Sancak Çekildi 

.\r~ hitabesini söylüyor .. 
~~ ~:ltarabisar, (TAN) _ Şehri- istiklal mücahedesine iştirak etmiş 
~111'% rtulu§u, bütün memleketin bir ihtiyat zabiti olan Şuhut Kamwı· 
~ ~er na başlangıç. te:;;kil cttiğı ı- bayı ile mektupçu Aziz Üçok ve Jan
ttı.ı .. , ~ne olduğu gibi bu sene de darına kumandanı Yarbay Şevket Tur 
~. losta büyük merasim yapıl· gut ta birer hitabe söylemişlerdir. 
~ıı. Bundan sonra harekat mmtakası 

t~ tı.e\i 
~ · aı Başkanı Galip Demireriıı gezilmiş, civardaki ağıllardan çobanla 
h.,1t:1rı~ tında bulunan bir kafile, sa- rm getirdikleri ayranlar içi·~dikten son 
:'<ltt'. 'il erı. l 
~tıı~et e~;nden atlarla Kocatepeyc ra saat 1,5 ta kafile tepeden ayn mış.-
~~atı ış, yollardaki köylerden tır. 
tıa.ıu~' l{ ılarıa birlikte 3 saatte 930 
~ ~·eain:atepeyc çıkılmıştır. Şuh•ıt 

Büyük Kalecik Köyünde 
Saat uçte Büyükk:ılecik köyüne ge

len kafileye Halkevinin hazırlattığı 
kuzu, pilav, helva, ımeyve ve 'lyran
dan ibaret yemekler verilmiştir. Köy· 
lü, şehirli bütün kafile birlikte yemek 
yemi§lerdir. Yemekten sonra köy mey 
danında büyük bir toplantı yapılmış· 
tır. 26 Ağustosun ve bu J{ocatepe ge
zisinin manası başkan tarafından izah 
edilmiş ve köylülere her .sene bugünü 
bayram yapmaları tavsiye edilmiştir. 

ı\ ~i~'i ~n gelen atlılarla kafile, 
~ tatllrı.: Ulrnuştur. 
t'i l'rl~ aa'k\in: 15 sene evvelki 26 A
~~"ltle erı. harekatı idare ettikle
~ ~4ı.n Çekılen sancağımız seHi.ım -
~ , ~tat ~~~ra Balkevi reisi bir hi
~~ b \ı' ış, Balkevinin Koca tepe· 

1
t' atıt:1 .zaferimizi canlandıra
~. dikmek istediğini de söy-

dir. Biz, gezdiğimiz, yani eğitmen bu 
lunan köylerde, sokakları diğerlerin
den çok daha temiz bulduk. Tezekler 
hiç olmazsa evlerin arkalarındaki av
lulara kadar uzaklaştırılmıştır. Kapı

ların önleri süpürülmekte, hatta bir 
az daha ileri giderek sulanmaktadır. 
Sari hastalrğın ne demek olduğu, has 
ta.ırk vukuunda ne yapı1mak laznngel 
diği ve hastalığa tutulmamak için ne
lere dikkat edilme.si icap ettiği hakı
kmda köylüde bir fikir uyandırılmış
tır. Bir yerde ha.stalık görülünce: 
"- Derdini veren Allah dermanını 

da verir, buna hekim ne yapsın?" 
diyen köylü eğitmenin şiddetle tenki
dine uğrar ve mağlup olur. 
Eğitmen, bulunduğu köyün vaziye

tini sık sık raporlar hafüıde merkeze 
bildirir. Bundan başka fevkalade hal
lerde de, en seri va.sıtadan istifade e
derek, merkeze haber ula.ştmr. M&
sela bir evin çocuğunda göriilen şüp
heli bir hastalık üzerine, bir bekçiyle 
şehre bir tezkere ulaştırır, hekim is
ter veya çocuğu - hastalığı pek ağır 
değilse - yanma alır ve şehre getirir. 
Bunlar mücerret nazariye ve söz ol
maktan çıkmıştır. Gezdiğimiz köyler
de bunların misallerini gözlerimle gör 
düm ve beraber gezdiğimiz Maarif 
müfettişi arkadaşımız gece yanları 
kendisine gelen eğitmenleri. bekçiler
le gönderilen tezkereleri anlattı. Ba
na örnekler verdi. 

Eski köyün akıl hocası softa imam
dı. Tapuda işi, mahkemede davası, 
hülasa devlet dairesinde takanağı o
lanlar ona koşar, akıl danışır ve tabii 
diş kira.smı da p~inen ödemi. Cahil 
imamın vereceği aklın neyi hallede
bileceğini ta.savvur etmek güç değil
dir. 

Yeni köyün aıkıl hoeası eğitmen 

oluyor. Eğitmen cahil değildir .. Evve
la ordu terbiyesi görmüş bir çavuş; 
hayatı tanımış mükemmel bir insan. 
ayrıca hususi kursta lazım olan bü
tün bilgilere yakınlaştırılmış bir ka
mil tiptir. Kendisinin ve köyünün bü
tün işlerini görebilir seviyededir. 
Sorulacak bütün suallere malfunatı 

nisbetinde cevap verir ve bunu vaziı
fesi olduğu için heım de zevkle yapar . 
Icabında şehirde işi olanlarla beraber 
şehre gelir, daire daire dolaşır, işle
rini görür ve köyüne döner. 

Prensip olarak eğitmen çalıştığı 

köyden seçildiği için. onların yaban
cısı değildir. Dillerini anlar, adetleri
ni bilir, iyi ve kötü taraflarım yakın
dan tanır. Bilgiden na.sibini alamamış 
tecrübe görmemiş ve her sahada fen
ni usullere yabancı kalmış köylüyü, 
ileri memleketin müstahsil ve neşeli 
köylüsü haline getirebilmek için ta· 
kip edilmesi lazımgelen yolu bir naza 
riyeciden daha isabetle kestirebilir ve 
daha pratik yollardan tatbik imkanı
na maliktir. 
Eğitmen, çalıştığı köyde a.sla "uka 

la,, bir tip olarak görülmemektedir. 
Her gitti~miz köyde en küçüğünden 
en büyüğüne kadar ondan memnun 
olunduğunu ve onun sevildiğini gör
dük. Bu da işaretlerin en hayırlısıdır. 

Kemal Zeki 

arbiyemi 10 Yaşında 

Harbiyemiz 104 üncü yılını AnkaraJa idrak etti ve 30 Ağuıtoı Zafer Bayramında kahraman Türk 
• ordusuna ıu srürbüz gençleri de hediye etti •• 

Ha.rbiyenin genç, dinç mezunlan 'A.nkarada abide önünde lıtiklal Mar,ını söylüyorlar. - f 

- - Yeni subaylarımızdan bir grup metkep komutanı ve alay komutanı ile berabeııo. 

'A.nkarada 30 Ağustos Zafer Bayr~ında t~pçuİ~;;;;.~z geçit reıminde .• 

Ankarada 30 Ağuıtos Zafer Bayramının geçit resminde şanlı piyadeler •• 
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KA YSERIDE INSAAT 
Şehir Hastanesi 

100 Yatakh Olacak 
Mezbahanın 

Caddeler 

Proieleri 

Parkeye 

Hazır, Bire; ok 

Çevriliyor 
Kayseri, (Tan muhabirinden) 

- Kay erinin Bayındırlık ~lf' ~ 
rinde çok geri kaldığını itiraf 
etmek lazımdır. Sümerbankın 

kurduğu bez fabrikası ile tayya
re fabrikası, bu ~ok geri kalan 
vilayetin kalkınmasında kudretli 
bir amil olmuştur. 

istasyon civannda ve Ata
tlirk bulvan üzerinde kunılacak 
olan 100 yataklı §ehir hastane
sinin keşif bedeli 100 bbı liraya 
çıkanlmış ve eksiltmeye konul
muştur. Bu hastane, Kayserinin 
yakın bir zamanda ka.vuşaca.ğı 

en yeni bayındırlık eserlerin. 
den biri olacaktır. EskJ hastane 
binasmm depo olarak kullanıl -
ması takarrür etmiştir. 

Şehrin sağlığı baknnmdan da
imi bir tehlike teşkil eden tabak 

~. 

hanelerin şehir dı ma nakli ya
kında temin edilecektir. 

Bwıdaıı ba.-.ka, pastrrmahane
Jerin de kimllen kapatılması ve 
yeni mezbaha ya.oma nakledil
mesi muvafık görülmüştür. Ge
rek mezbahanın, gerek pastır -
mahanelerin projeleri belediyece 
münakasaya konulmuş ve mtina
kasanm neticeleri Sıhhiye VekD.
Jetine blldirllmiştlr. Projeler tas 
dikten gelir gelmez inşaata ge
~Uecektir. 

Belediye, manifaturacJlar ~ar

§ısmı, ve Kazancılar caddesini 
parke taşı ile c1öşemektedir. Mü
ze meydanlıbrı da tanzim eclilmlı; 
tir. Çok yakında Atatürk Bulva
nnın devamı olan Lise caddesi 
de parkeye ~\Tllecektir • 

TAN 

Yeni Demiryollarımız 

SıvaS - Erzurum hattı 
tamamlanmak •• uzere .. 
Yeni Erzurum mahallesi civarına 
Atatürkün bir heykeli dikilecek 
Erzurum, (Tan muhabirinden) -

Sivas - Erzurum şimendifer inşaatı 
büyük bir hızla ilerliyor. 23, 24 ve 25 
inci kısımlarda imla işleri bitirilmek 
üzeredir. 26 ncı kısım da Erzurum 
şehrinden başlıyarak ilerlemektedir. 
Büyük istasyon binasının inşaatı da 
yakında tamamlanacaktır. 

Yeni Halkevi, şehr:in en bUyük ih
tiyacını karşılıyacaktır. Halkevimi
zin, yersizlik yüzünden istenilen ran
dımanı veremiyen gösteri, kütüpha
ne, neşriyat, halk tedrisatı ve kon
ferans kollan yeni binada büyük bir 
hızla çalışacaklardır. 

Yeni Erzurum mahallesi, Uzer ô'ul 
varının geniş ve ağaçlıklı asfalt yo
lunun civannda kurulacak, Büyük 
Önderin muhteşem bir amdı burası
nı süsliyecektir . 

T ürkiyenin en pahalı fehri: 
Erzurum 

Erzurumun yeni belediye reisi mü-
hendis Şevket, kısa zamanda bir~ok 
mühim işler başarmıştır. Dk olarak fı 
nn ve lokantalarda yiyecek satan 
dükkanlarda çalışan esnafın sağlık 

Sıvaı hattında inşaat faaliyeti 

, kaidelerine riayetkar olmaları temin 
edilmiştir. Meyva ve sebze fiyatları
nın normal fiyatlarla satılması yolun 
da da yerinde tedbirler alınmıştır. 

Ancak, mesken pahalılığı ve yiye
cek fiyatlarının diğer şehirlerden 

çok farklı oluşu Erzurumu, Türkiye
nin en pahalı şehirlerinden biri yap
mıştır. 

Bir /<..öpı·ü 
Yıkıldı Bir 
Şoför ö_ldü 

~rbaanın ı·a,ova köylerinde tütün dizen köylü kad'tnlar 

Erbaada Kuraklık 

Yağmursuzluk yüzün
den ınahsul zarar gördü 

Birçok Nahiye 
Parasile Yeni 

Merkezlerinde Köylünün 
Mektepler Y apdıyor 

Erıbaa, (TAN) - Ziğdi ve Sonusa 
nahiye merkezlerinde köylünün para
sile yapılan mektep binalarının in§a. 
atı yakında bitecektir. Bidevideki bü
yük mektebin bitmesi için Hususi l. 
dare yardımda bulunacaktır. Değir
menlideiri küçük okulda bu yıl tedri
sata başlanılacaktır. Darmadereli 
mektebine de bir pansiyon ili.vesi 
kararlaşmıştrr. Gelecek yıl başka köy 
lerde de yeni mektep binala.n yapıla
caktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu şubesi 
merkez ve nahiyelcrden 35 çocuğu o. 
kutmakta, bunların her türlü eksikle
rini de tamamlamaktadır. 

Eskiden yapılmış olan çocuk bah. 
çesi bakımsız olduğundan çocukların Belediye parkından bir köfe 

sokaklarda bir sürll pislikler içinde Kasabanın Belediye işleri maalesef 
oynadıkları görülmektedir. Yavrula- tam ve verimli bir halde değildir. Hal 
nn bu vaziyetten kurtarılmaları çok km bu hususta bazı istekleri vardır. 
hayırlı olacaktır. Mesela, kasaba parkı kupkuru ve 

Mah6ul kavrulup yandı ağaçsızdır. Burasını gölgelendirmek 
Bu yıl şiddetli kuraklık hüküm aür ve herkesin istifadesine imkan ver. 

düğünden tütün, mısır ve sebzeler iyi mek ISzımdır. Sonra sokakların te
yetişmemiştir. Bilhassa tütüncüler mizliğine fazla itina gösterilmediği 
gelecek yıl için çok endişelidirler. Mı hatta ev sUpUrgelerile sUprülmesine 
sırler ve bostanlar yanmıştır. Sebze çalışıldığı da gözden kaçmamaktadır. 
pahalıdır; hatta hazan bulunamamak Elektrik tesisatı tamamen kaba tas. 
tadır. Bazı meyvalar da hiç olmamı§- lak bir haldedir. Okadar ki birçok 
tır. Bununla beraber hububatın iyi ye kimseler, hususi motör getirtmişler, 
tişmiş bulunması, köylUyU biraz ol. evlerinin ve ticarethanelerinin ışığını 
•m Umitlendirmiştir. Gelecek yıl açı bunlarla temin etmişlerdir.. Elektrik 
llııı:ak kanal sayesinde bol suya kavu- meselesinin sUratle halledilmesi, i>U
C ' •iti lattl de MI wki sararlar tb ilçe halkmm en batta gelen bir eti 
dan doğan sıkıntıyı hafifletmektedir. leğidir. 

Bilhassa sebze 'kitlığr bun'lara mU
him bir ft.mildir. Mest!lô., bu )ril aoma.
tesin kilosu 15 kuruştan 'iişağı c dÜş
memiş, patlıcanın tanesi ucuzladığı 
günlerde 5 kuruştan verilmiştir. Şe
hirde hayatı ucuzlatmak için ciddi 
tedbirler alınmak üzere bulunulması 
da herkesi memnun et~tir . 

Bu yıl vilayet bütçesine konulan 
tahsisatla en evvel fazla ve iyi mah
sul yetiştiren çiftçilere parasız ola
rak krem makinesi veya pulluk dağı-
tılacaktır. 

Sandıkhh Gençler 

Toplantı Yaptdar 
Sandıklı, (TAN) - Yüksek mek

teplerde, liselerde okuyan ve tatil mü 
nasebetile gelmiş olan buralı genç· 
lerle velileri şerefine halkevinde bir 
çay :z.iyafeti verilmiştir. Ziyafette il
çebay ve kazamızın bütün memurla
rı da bulunmuştur. Gençler, kendile
rine her hususta yardımda bulunan 
halkevi başkanı Ahmet Gevreğe te
şekkür etmişler, memleketin terak
kisi yolunda f edakiırlıktan yılmıyıı

ıaklanm bir kere daha bildtmnisler-
dir. 

Biga Hukuk Hakimi 

Konya, (TAN) - Muhacir evleri 
için taş götürmekte olan bır 1 yon, 
Sulama idaresinin bir köprliı>ilnden 

geçerken, köprü yıkılmıştır. Kamyon 

parçalanmış, şofÇ)r beypi dağılarak öl 
mUş, bir amelenin de baccigl kırıl
mıştır. Ba§ka yaralılar da bulunduğu 
söyleniyor. 

Yine sulama idaresine ait köprü -
lerden biri,nohut yUklU bir kamyon 
geçer geçmez yıkıLmıştır. - ., ,.· -~rda 

Sulama idaresinin kurduğu diğer köp 
rülerin de muayeneye ve tamire muh
taç olduğu anla§ılmaktadır. 

Üzerine Ağaç Dü,tü 
Bozöyük, (TAN) - Kereste fabri

kasının Kızılcapınardakl ormanında 

tomruk nakliyatında çalışan lbrahiım 
isminde bir amele, başına düşen bir 
ağaçtan, ağır yaralanmıştır. lbrahim, 

ilk tedavisi yapıldıktan sonra hasta

neye kaldırılarak tedavi altına alın
mıştır. 

Siirt Halkevinde 

Sesli Sinema 
Sürt, (TAN) - Halkevimiz, bu 

aylarda büyUk faaliyet göstermiş

tir. Bir ay zarfında gençler müte
addit ve muvaffak temsiller vermiş
lerdir. Biga, (TAN) - Kasabamız hukuk 

hakimliğine tayin edilen Lfıtfi Teğ- Halkevimizin tam kadrolu bir ban-
men gelip işe başlamıştır. 

Dört mütecaviz 
Tevki/ edildi 

Erbaa, (TAN) - Karayaka nahiye 
sinde oturan Abdurrahman kızı 13 
yaşında Halime, Bağdatlı oğlu Kara 
Mehmet tarafından kandırılarak ka
çırılmış, ve tecavüz edilmiştir. 

dosu, bir piyanosu ve gramofonu var 

dır ve bunlardan çok iyi istifade edil
mektedir. 

Ayni zamanda spor ve tayyare ce
miyeti başkanı olan halkevi başkan 
vekili Lutfi, evin çalışmalarına gU
zel bir düzen vermiştir. Ev için bir 
radyo, bir de sesli sinema makinesi 
ısmarlanmıştır. Pek yakında bunla
rın gelmesi beklenilmektedir . 

Kara Mehmet Halimeyi Abur kö- .. , ................................ 4 ,, ............................. ~ .. -•_ .... _ .. e11114 

yündeki akrabasının yanına götü
rUrken bir tarlada karpuz yiyen Uç 
arkadaşına rastgelmiş, bunların da
veti Uzerine oturup biraz karpuz ye
miştir, 

Fakat tam yola çıkacaklan sırada 
bu üç arkadaştan ikisi arkasından 
gelip Halimeyi elinden almışlardır. • 
Kızcağız, yeni bir tecavUze maruz 
kalmıştır. 

İçlerinde Harputlu Aslan isminde 
bir sabıkalının da bulunduğu dört 
suçlu da tevkif edilmiştir. 

TAN 
ABONE BEDEIJ 

Türkiye Ecnebt 

'400 Kr'- 1 Sene 2800 Kre. 
750 ,. 5 A1 1500 • 
400 .. 3 '\ y 800 .. 
150 •• ı A.., 300 .. 
Milletleraras> Posta lttihadma 

dahil olmıyan memleketler lcin 
30 • 115 • 9 • 3.5 ~:radır. 

RADYOLİN ile 
Sabah ve akşam ht;r yemekten 

80llra. mutlaka dL5leriDizi 
fırçala~,mz. 

Yemeklerin kınnblan, salyanın 
ifraz ettiği mikroplar, dışarıdan 
alman muzır mevad karşısında 

dişler ve diş etleri eğer mütema
diyen temizlenmezse bozulmağa 
ve çürümeğe mahkumdur. Çü
rük dJşler, mide ve barsak ihtllit
lamıdao zatürreeye kadar her 
nevi hastalığa yol açabilir. 

RADYOLIN 
ile muhakkak sabah, akşam ve 
her yemekten sonra, yahut hiç 
değilse günde S defa fır!:.alama.k 

t:artile 

ZAYI - BeşikUış MalmüdUrlüğün. 

den almakta olduğum ma~nna ait 

1879 numaralı cüzdanımı ve mUhürü· 
mü kaybettim. Yenisini çıkartacağım 
hükUmleri kalmamıştır. 

Binbaşı mütekaidi Hasan Caımcı
oğlu. 

1 - 9. 937 ~ 

~-------------~ 
1 

daşı ağrıda_n .. 
c;athyacak gıb1 

NEVROZiN 
En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını 

dindirir. 

NEVROZiH 
Bütün ağrı, sızi ve 

• 

sancıları keser. 

NEVROZiH 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessircir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ---

()()O'' 
1 - Şartname ve ntirnunesine tevfikan tütün denkleri için ''125 

adet beyaz çul "başı bağlı,, pazarlıkla satın alınacaktır. ı6 
2 - Pazarlık, 20-IX-937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat d" 

da Kabataşta Levazım ve Mü:bayaat Şubesindeki Alım Kontlsyonıııı 
~~~~ . ~ 

3 - Şartnameler parasız olarak her yün sözü geçen Şubeden aJın~~'.eıı· 
4 -- It:iteklilerin.pazarhk için tayin edilen gün ve saatte r6c 7,5 gıı~ 

jllle paralariyle bfrlikte iıdl g~Gn :\Çomiayono. golm~ri .ilAn olunUı"• (.6 
fn ~ 

Mekteplere tahsile gelecek talebeıerifl 
.. .. hıı."J 

Yatak, yorgan, çartaf, battaniye, ortu, er 
lu, burnuz, çam~ır ve her türlü mekteP 

yalan mağazalarımızda mevcuttur. 
6 

Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 1 el: z()6Z 

BURSA PAZARI: HASAN H~ 

Cumurbaşkanlığı filarmonik 

orkestirası Şefliğinden: ga10ll 

Cumurbaşkanlığı Filormonik Orkestrasına bağlı, ayni ~man.~:ce!( \·e 
Orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edi zııııa.Ilıııl' 
namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. imtihanda. ka ı;.ıerdi!' 
çaldığı: sazların nevine göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edilece 

Salon müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - Bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) il cek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalab e 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de Çf!lacak) . 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir alet de çalab~tcek) 

- almacaktfr. . "kte iJlltib~ 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bır!ı günUne ıcs. 

edilmek üzere 6 Eylülden itibaren 11 Eylill 1937 Cumartesı . cclc ne.tıl 
dar tstanbulda Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana gır:rbn.Şt<sJl" 
zetlerin ise 15 Eylülden 20 EylUl Pazartesi gününe kadar Cum 
lığı filormonik Orkestrası şefliğine başvurmaları lazımdır. 

2722
) c52z.t) 

Müracaat ve Lmtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. ( 

4' 

~Eti Banktan Mühendis Aranıyor. 
rsanınıı \'il 

Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere Almanca 1 

kufu olan 

Makine veya Elektrik 
Mühendisleri 

aranmaktadır. Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) 
vıapıimalıdır. ~ 

----------~J------------
Ka.ryolalar 

Fabrika Fiatına Satdıyor 

Asri Mobilya Mağazası A:~~ 
İstanbul, Rıza Paşa yokuşu No: 66 Tel, 23401 
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Ke Bilirsin ki. 
. açnıam da 
4ptaldecı 
l~ .. e, başma bir felaket ge. 
lıaı ç~~18Betınişti. Onun için, der. 
lkıış., B an on arşm beyaz bez al. 
'ı 'çık uıı.u boynuna dohyarak, ba.
!eınau;e Yalınayak bir halde Şah 

Şaıı huıuruna girmişti. 
~~ Lsınau, onu görür görmez 

_ "f Yenerneıniş ; 
~&ZJ~! •. Ben seni bir adam 
,rdinı. Meğer sen, aciz bir 
nehliştj başka birşey değilmişsin. 
~IÖ • 
~ . ıler, Aptaldedenin çok gü. rini bulsun .. .Ne yapacaksanız y_a,. · 
lr).arat~işti. Höngür höngür ağ- . pm. 

- ı::ı_ 1 Demişti. ·b. 'ı1lll.~ 1 ' 
~ k •&üll... GörUyorsun ya?.. O zaman; Jc,adın kıyafetile heın 

' efeninı· bo •e.ıdhn ı ynuma doladım da gülünç ve hem hazin bir hale gelen 
~- Beni derhal öldür. Fakat, bu mvalh ihtiyarı bir merkebe bin-
llıe. Yt &§kına bana hakaret et- dirmişlerdi ününde davullar ve zur 

biye rı nalar çalınarak, sokak sokak gez-S ca etmişti.. Fakat hid. dirmişlerdi. 
~ ı.:~ gibi bir hale gelen Şehrin bütün çocukları ve işsiz 
biç hi il:. güçsüz adamları onun etrafını al-
~y dınliyecek halde değildi. mışlar, arkasına takılmışlardı. El-

itıa. 4.lt 11lden, bir yerde duramıyor !erini çırparak: 
'-1 .\pıa 88.kaJlarından yaşlar süzü. - Aptaldedeye bakın .. Ya hey .• 

...._ ~· ~ dedeye bağırıyordu: Diye bağınyorlardr. 
,,ıçuı kaçtın?. Söyle.. Niçin '.Aptaldede, bütün bunlara sahre-
..._~· ı diyordu. Gözlerinden akan yaşlar, 

'·· ~~nn, Şahnn ... Ben kacr bembeyaz kesilmiş olan yanakları-
~ 9ilirsuı ki harp, on şeyle ka nın üzerinden yuvarlanarak, sakal-
,. Bunun biri kuvvet, dokuzu lannm arasından süzülüyor .. Vakit 
"' .. ~e yapaynn ? .. Benim kuv vakit başım kaldırarak hazin bir 
'~tu. Hileye müracaat et- sesle etrafındakilere: 
~ \ia. ıın. Hiç bir askerimin bur - Ibret olsun, size.. Dünyanın 
~ llatmadan geri çekildim. hiç bir ikbaline aldanımayın .. Bir sa 
~ ~ toplayıp düşmana ansızın at evvel Horasanın valisi ve ku-
~ edecektim. mandam idim .. Şimdi, Horasan hal-
' ı:ı...~a.il dinlemiyordu: . kının maskarası oMum. 
~topraklarımı, en büyük Diyordu. 
S a çiğneteceğine; kes
bi~ Ydin. 
~bi ~a~krnyordu. 

' ll l'1ni takip eden bu hakaret
~ lab tında ezilen Aptal dede, ar-
' ~ aınınuı edememişti. 

~eka.ıa., Şahnn .. düşmanların 
ı ~rmedim. Bari, sen ge-

~ ~· onun bu sert cev~ 
ıı._' !fa bUtUn öfkelenıru,ti. 
~ Yır •• Seni gebertmiyece-

S ~ ~?ndan beter bir ceza 
~de . gım. Hem sana ders .. 
~:ıeıne ibret olsun. 
~ tn sonra, orada duran mu 
,~a: . 
~ '-ite §U herifi.. Soyun sırtın
~~ r elbiselerini.. Bir kadın 
~~ l) tiYdirin. Bir merkebe bin
-~~\'ul zurna ile sokaklarda 

~:~·er--! ~~&qJr vermişti. 
la: ,e, bu sözleri işitir işit
~lllt it.A_rnleınişti. Evvela, kulak
~;_ıı.a --nnıak istememişti. Ve son 
~ ~b: bir hakikat olduğunu 
°"'~~ ldeta şuurunu kay

. 'ıt.._'_ 
~~~ b_ • • di ' kl 
bı~~ ~nı mı gez rece er .. 
>\~-o .ha! .. "1

11 
Ylenı~şti Ve hemen, ora-

tıı- baYıhvermişti. 
r '~at 

~111.. _ ira n~ olursa olsun, Şahın 
"ıı.~ııt desı, yerine gelecekti. 
~:~~ar .. beyhuş bir halde olan 
'~di.eyı derhal dışarı sürükle-

! ~'da. ~ \te ~ ınuhteşem işlemeli va 
ııu.:~ On a.ndanhk elbisesini so
~di. a bir kadın .elbisesi giydir 

§ ~<!:-.. Aptaldedenin. aklı 
~ !'\~ l~ti. Evvela; yennden 
tı llt ~ giydirdikleri kadın el
~· ~lt rça parça etmek istemiş
~~ ı.'.. 8a~ki meçhul bir kuv-

: &\lllagına şu sözleri söyle-
~ Clıı 
~~· 'l'ahammül göster. Yaşa 
~ ~e,ı lntikamını al. 
~ 1,t :• bu manevi emre de!'
°'~· koatermişti. Muhafızlara 

~~·bu .. Birdenbire ken
~ ernedim ... Mademki, şa 

'!hı-etmiştir. iradesi yer 

A ptal dedeyi böylece şehrin 
bütün cadde ve sokakların

da gezdirmişlerdi. Ondan sonra, 
kendi haline terketrnişlerdi. 

Olüm acılarından daha beter o
lan bu hakaret, Aptal dedeyi bit
kin bir hale getirmişti. Artık o ~jn 
den sonra, onu Horasanda hiç kim
se germemişti. Birdenbire, halkın 
gözleri önünden silinivermişti. 

Onun için birçokları: 
- Hicaza gitti. 
Demişlerdi. Bazılan da; 
- Kerbeliya gitmiş.. Ömrünün 

bakiyesini, Imam Hüseyinin türbe 
sinde hizmete vakfetmiş. 
Deımişlerdi. 

Halbuki, bu rivayetlerin hiç biri 
doğru değildi ... O, bunca fedakarlık 
!arına rağmen kendisine reva görü 
len hakaretin ıstırapları ile başba
şa kalmak için, hücra bir köşeye 
çekilmişti. Ve çekilirken de: 

- Hoş imdi, Şahım .. Elbet bir 
gün gelir; seninle hesaplaşırız. 

Demişti. 

Ş ah W.ile gelince .. Aptal de 
deden münhal kalan Hora

san valiliğini, (Zeynel Han) a ver
mişti. Saray erki.nından (Dev 
Han) ismindeki bir Anadoluluyu da 
Belhe vali tayin etmişti. 

- Acaba, Demir Handan ~ntikam 
almak için, neden Özbekistan üze
rine yürümemişti. 

-Kimbilir? .. Belki, kaçan bir h:.i 
kümdan takip etmiye tenezzül et
meımişti ... Ve belki de; yakında, Os 
manJı hüküm.dan Sultan Selim ile 
çarpışmak ihtimalini düşünerek, 

son zamanlarda büyük bir ehemmi
yetle yetiştirdiği ordusunu, beyhu
de yere yormak ve kırmak isteme
mişti. 

Karabağ 

Sarayında 

M esut bir talih, daha hi.la 
Şah Ismaili, parlak kanat

lan üzerinde taşıyordu. Şah lsma
ilin en büyük düşmanlarını ka
çırması ve Horasanı onlann elinden 
kurtarması, pek seri olmuştu. 

Şah, bu sefer de büyük bir mu. 

vaffakıyetle avdet etmi§ti. Parlak 
zafer alaylarile Tebriz ve Karaba
ğa girmişti. Tebrizde günlerce de
vam eden şenlikler yaptırdıktan 

sonra, yine Karabağdaki sarayın 
çekilmişti. 

(Şii) alemini, her vesile ile ken-
disile meşgul etmeyi adet edinen 
Şah Ismail, bu son muvaffakıyeti
ni de her tarafta ilin ettirmişti. I
ran ve !rakın büyük şehirlerinde bi
rer hafta devam eden şenlikler ya
pılması ve böylece, kazanılan mu
vaffakıyetin tesit olunması için e
mirler göndermişti. 

Tabüdir ki, bu arada Anadoluyu 
da ihmal etmemişti. Kendisi ile ali. 
kadar olan (Alevi - Şii) muhitleri
ne de hususi mektuplar yollıyarak 
Şiiliğin kazandığı bu yeni zaferle, 
onları de neşelendirmişti. 

Fakat, bütün bu neşe ve meser
retlere rağmen, Şah lsmailin kalbi, 
giili bir helecan içinde idi. GünUn 
birinde, Osmanlı hükümdarı Sultan 
Selim ile de çarpı§acağmı düşün -
dükçe, meçhul bir endişenin, tıpkı 
bir burgu gibi oyula oyula kalbine 
girmesinden muztaripti. 

(Arkası var) 

1 EK O N OM 1 1 
Yüz Vagon 
Buğday 

Satışı Oldu 

Fazla Mala Rağmen 

Fiyatlar Düşmedi 
Dünkü buğday satışları pek hara

retli olmuştur. Cumartesindenberi bi 
riken mallarla beraber dün borsa 

da satışa çıkarılan miktar, 118 va
gon buğday, yedi vagon arpa ve beş 
vagon çavdan bulmuştur. Fazla ma
la rağmen alıcılar insaflı davranmış
lar, fiyatlarda fazla bir düşüklük ol
mamıştır. Satılan buğday miktarı 

yüz vagondur. Bir günde yüz vagon 
luk satış, senede ancak bir iki defa 
görülmüş bir fevkaladeliktir. Yumu
şak buğdaylardan sıra mallan 5,12,5-
5,30 kuruş arasında, 3-4 çavdarlilar 
5,34-5,35 kuruştan, 1-2 çavdarlı Polat 
War 6,02-6,08 kuruş arasında satıl

mıştır. Bu fiyatlar geçen haftaya na
zaran kiloda 7-8 para kadar düşük

lük olduğunu göstermektedir. Sert 
buğdaylar ise 5,07,5-5,35 kuruş ara
sında verilmiştir. Arpaların kilosu 
3,37-3,38 ve Çavdarların kilosu 4,16 
4,30 kuruştur. Piyasada yeni bir de
ğişme olmamıştır. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

• Hayvan yemi için sarfohınan 

kaplıcaların vagooda dökme olarak 
gelen 50 bin kilo mlktannda bir par
tinin kilosu üç kuruştan satılmı~tır. 

* Tekirdağ ve Trakyadan gönderi
len 94 bin kilo çlft çuvallı olarak kuş 
yemi ihracat tacirleri tarafından ki
losu 8,01 kuruşa alınmıştır. 

• Çerkezköyde yetiştirilen kmlca.
laıdaa u ... ldlolak lılr pu1;I ..... 
gelmiş ve kilosu 5,SO kuruştan satıl· 
mıştır. 

Yeni Nizamnameye Göre 

ihraç edilecek fındıklar 
nasıl kontrol edilecek? 
Çuvalların Üzerine Malin Cinsini ve Miktarını 

Gösteren Etiketler Konulacak 
Dıt piyasalarda Türk f ındıklarınm revacmı artırmak maksadi

le hazırlanan yeni nizamname, f ındrk ihracatçıları arasında iyi bir 
tesir yapmıtbr. Alakadarlara bildirilen bu nizamnameye göre, ih~ 
raç edilecek kabuklu ve iç fındıklar temiz, iyi kurutulmut olacak .. 
tır. Rütubet dereceıinin yüzde 10 u geçmemeıi de f&rttır. 
Kabuklu fındıklarda küflü, delik ------------

veya boş fındıklar adet itibarile mec-I 
muunun 3 7 sinden çok olmıyacd.k
tir. İç fındıklar da küflü, kurtlu, 
delik veya boş olanların mecmuunun 
ancak yüzde yarımı kadar olabilece
ği tespit edilmiştir. Kırık veya ezik 
nisbeti de yüzde 1 dir. Vurgun nisbe 
ti, yine adet itibarile, tombul ve iç 
fındıklarda yüzde 8 i, sivri iç fındık
larda ise yüzde 15 i gemiyecek.tir. 

Polonyaya 
iyi Fiyatla 

Üzum SattılC 
Muhtelif seneler mahsulünUn ka.- Üzüm Kurumu. Gelecek 

nştmlarak sevkedilmesi şiddetle ya-
sak edilmiştir. Çuvalların üstüne, 
içindeici malın cinsini ve miktannı 
gösteren yaftalar yapıştırılacaktır. 

Kontrol ncuıl yapılacak? 

Yll, Kavun ve Domates 

te Gönderecek 
Borsa bulunan yerlerde fındık alım lzmir, 31 (TAN) - Tariş üzüm Ku 

ve satımı borsalarda yapılacaktır. rumu tarafından İngiltereye ve Ort.2 
Borsa idareleri gerek kabuklu, gerek Avrupaya ve bilhassa Polonyaya yaŞ, 
se iç fındıkların muayyen nisbetler- üzüm sevkiyatına devam edilmekte .. 
den fazla olarak satılmasına müsaa - dir. Polonyaya gönderilen üzUınleri
de etmiyecektir. miz, kilosu 34 kuruş gibi mühim biı: 

Fındık ihracatçısı veya mümessili fiyatla satılmıştır. Bu haber, şehri. 
tktısat Vekaletine bir beyanname mizdeki alakadarlarca derin memnu• 
vererek ihraç edeceği malın kontro- niyetle karşılanmıştır. 
!ünü istiyecektir. Kontrol, beyanna- Üzüm Kurumu, yaş üzüm, kaVWi• 
menin tevdilnden itibaren 24 saat karpuz ve domates ihracatını, gele.o 
içinde yapılacaktır. lbracatçı veya cek sene <;ok daha geniş mikyasta 
mümessil kontrol esnasında hazır bu,. yapmak için şimdiden li.zımgelen ha,.. 
lunacaktır. zırlıklara başlamış bulunmaktadır. 

Kontrol edilen mal, bu nizamname Uzüm Kurumu bu maksatla birçoli 
hükümlerine uygun görüldüğü tak- bağları kiralamıya karar vermiştir .. 
dirde çuvalları abı bağlanıp mühür- Üzümler, bu bağlarda iyi bir ba.kmX 
lenecek ve alalbhae 4e bir J.braeat ~ altmda ve fevkilide itina ile yetiştiıi 
sikası verilecektir. Kontrol vesikası lecek, istihsal zamanına kadar da İk• 
bulunmıyan ve ağızlan mühürlü ol- tısat Vekileti tarafından Alsancakta 
m.ıyan mallar gümrüklerde tevkif büyük soğuk bava deposu da inşa et .. 
edilecektir. tirilecektir. Bağlardan kesilecek U • 

"GGya Yirminci Asırdayız! .. 

Kontrol memuru kontrol ettiği mal zilmler, bağ mmtakalannda tesis olu.: 
dan bir miktar alarak, sahiplerinin nacak soğuk hava depolarında işlene 
yanında ağzını mühürledikten sonra rek ambalajlan yapıldıktan ve Ug 
üç ay müddetle dairesinde saklıya • dört gün soğuk hava deposun.da.~":~~ 
cak ve kontrolün yapıldığına dair bir 1 kıldıktan sonra Alsancaktaki buyuk 
zabıt varakası tanzim ederek mal sa- depoya nakledilecek, bu depoya yana: 
hibine de imza ettirecektir. Mal sahi- şacak vapurlar doğrudan doğruya 
bi itirazı varsa, zabrt varakasına ya- mahsulü frigorifik tesisatlı amba.r
zacaktır. !arma alarak Avrupaya nakledecek• 

Mal sahibinin veya mümessilinin tir. Bumı yuao da yine on yedi ya
~mda bir okuyucumuz. Hayatın on 
yedi yılı • galiba, medeni kaııunu
muza göre, evlenme çağmm ilk yıh 
olduğundan - hem ümitlerle dolu, 
hem de biraz buhranlı yaş gibi gö
rünüyor .• 

Bu okuyucumuz yüziitlde ergen
lik slvUcelerinden şikayetçi. Müte
hassıs bir hekimin hazırlamış oldu
ğu otuz tane aşıyı yaptırmış, slvU
celerdea kurtuıamamıt. Bulunduğu 
yerde, Karadeniz yalısmda bir şehir 
de müracaat ettiği bir doktor ken
disine : 

- Bu slvUcelerin hiç çaresi yok
tur ,evlidım ! 

Dediği için okuyucumuz da: 
- Gtlya ylnnlncl asırdayız, dtln 

yada çaresi olımyan şey var mıdır, 
bu asırda'! 

Diye bize yazıyor. 

Vi.kıa, insan on yedi yaşmday

keııı, hangi asırda olursa olsun, dün. 
yada herşeyln çaresi bulunmasını 

istemekte haklıdır. Hele ergeallk 
sivUceleri gibi bir genel hakiki ya
tmdan Deri gösteren, hazan yüzüne 
çirkinlik veren bir cilt rahatsahğı 

olursa! Gençlik ve güzellik, kadlD 
erkek, her lnsaom herşeydea tlsttin 

tuttuğu iki sıfattır. Bu sıfatlann el 
de edllmeslne çare olmadığma bir 
insan nasd inanabtılr'! 

Okuyucumuzun ıtfmdlye kadar 
yaptığı türlü türlü "kocakan' Ui.ç
lanna"ve yaptırdığ hekim D~lanna 
rağmen ergenlik sivUcelerinden kur 
tulamamış olması, bünyesinin umu 
mi tedavisini ihmal etmesinden Deri 
gelmlt olsa gerektir. Çünkü bu er· 
genlik slvUcelerlode doğrudan doğ· 
ruya cUt üzerine yapılan tedavUerin 

teslrl ikinci derecede kalır .. Bünye
nin tedavisine çok ehemmiyet ver
mek l&znndır. 

Ergenlik sivUcelerlnlıı pek çok de 
fa mide bozukluğlyle büyük milna 
sebetl vardır. Yemeklerden sonra yü 
ze kan hücum etmesi, ergenllkforin 
kabannası da bumı gösterir. Mide 
bozukluğunun şekline göre aşılarla, 
yahut kalavilerle geçirllmesl lizım
dır. lnkıbaza meydan vermemeyi u
nutmamalıdır. 

SivUceler üzerine dalma ıbk su li 
zım olmakla beraber, 8lnlrll olanlar 
için, btttttn vücut üzerine soğuk soy 
la duş yapmak sivilceleri kaybeıtir
miye hizmet eder. 

YenUecek yemeklere pek ziyade 
dikkat etmelidir .. Baharlı ve biberli 
yemekler, siyah etler, balıklar, sivil 
celem geçmesine engel olurlar. Ye 
meklerin hangisi dokunaeağnu ön
ceden gestlrmek güç olduğundan, bu 
nu ergenlikten rahatsız olan gencin 
kendlsf, birer birer dikkat ederek, 
hangisi slvUcelerlni azdınyorsa, OD· 

lardan vazgeçmesi zaruridir. 

Bu slvUcelerlıı dahllf guddelerln 
ifrazlan Ue de mllnasebetl bulmasa 
gerektir ki, eski hekimler ergenlik 

çeken gençlere çabuk evlenmeyi tav 
siye ederlerdi. Evlenmek sivilceleri 
kaybettirmese blle, her gün ayna-
ya bakarak slvUceleri görüp tlztilme 
ye ~it bırakmaz. 

Fakat on yedi ~da evlemneyl 
tavsiye etmlye ln8aıun dili varama.
dığmdaıı, yttzUıııdeld ergenlik kmm 
ZJlıp lilzuDRJndan fazla merak e
den bu gen~ okuyucumuza : 

- Tann daha btlyttk dert verme 
sin! 

Demek daha doiru olur. 

kontrole itirazları 48 saat zarfında -------------~ 
hususi bir heyet tarafından tetkik e
dilecektir. Heyet itirazı haklı buldu
ğu takdirde malın ihracına müsaade 
edecek, eğer itirazı haksız görürse 
sahibi hakkında takibat yapılmak ü
zere bir zabıt varakasile vaziyeti müd 
deiumumiliğe bildirecektir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

Cinsi 

31-S.937 
Fl~Al'LAB 

Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 5,34 6,-
Buğday sert 5,29 5,30 
Buğday Kızılca 5,30 -,-
Arpa 3,32Yı 4, 2% 
Bakla 4,- -,-
Kuşyemi 8,- 8, 1 
uavdar 4,16 4,32~ 
Keten tohumu · 9,25 -,-
lç fındık 41,20 43,-
Keçi kılı 54,- -,-
Yapak Anadol 57,20 -,-

Buğday 
Arpa 
Çavdar 

0EL1!. N 

Keten tohumu 
Susam 
Kuşyemi 
Un 
Nohut 
Mısır 
Yapak 

Yapak 
Un 
Susam 

G 1 DEN 

1343 Ton 
136% Ton 
90 Ton 
68Yı Ton 
421~ Ton ı 
15 Ton 
59% Ton 
9 Ton 

12 Ton 
23 Ton 

159Yı Ton 
149% Ton 
14 Ton 

BORSA 
31 Ağustos SALI 

PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 123,-
Fransız Fr. 90,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
İsviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 72,-
Şilin A vu.sturya20,-
Mark 28,-
Zloti 19,-
Pengo 25,-
Ley 12,-
Dinar 47,-
Kroo lsveç 30,-
Altın 1048,-
Banknot 257,-

Ç EKLE B 

632,-
127,50 
100,-
115,-
84.-
18,50 

570,-
23,-
63,-
72,-
20,-
31,-
19,-
25,-
14,50 
47,-
32.-

1049,-
258,-

Londra 
New-Yow 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 

631,- 631,-

Prag 
Viyana 
Madri:i 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0,7875 0,7867 
21,05 21,05 
14,9625 14,9620 

4,6725 4,6725 
86,6085 86,6085 

3,4310 3,4310 
63,3914 63,3914 
1,4282 1,4282 

22,6625 22,6625 
4,1838 4,1838 

~ "607 1,9607 
4 ,..ı190 4,1790 
3,9810 3,9310 

106,4975 106,4975 
34,39 34,39 
2,7225 2,7225 

20,435 20,435 
3,0738 3,0738 

\., . -----""""""-"' 
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Ziraa Memurlarımız Arasında 

• Terfi Listesini 
gün Neşrediyoruz 

Birçok Ziraatçilerimiz, Yeni T efkilat Kanununa 
Göre Birer Derece Terfi Ettiler 

r 
, 

(BAŞMAKALEDEN .MABAAT) 1 

Bir Gazete 
Diiellosu 

(Başı 1 incide) 

Bir Türk gazetesinin bir yazısı için
de iyice düşUnlilmemiş bir iki satır 
bulunabilir. ~,akat bundan dolayı 

müfrit bir hassasiyet ve hiddetle yan
lış manalar çıkarmak ve bu derecede 
hiddete kapılmak elbette doğru sa
yılamaz. 

TOPLANTll.AR 

• DAVETLER • -
Ambarh ve Civarınd0 

Avcdcrr Avlanacak 

'.Ankara, 31 (Tan muhabirinden)
Ziraat Vekiı.leti yeni teşkilat kanunu
na göre, terfi eden ziraatçilerimizin 
isimlerini ve terfi derecelerini bildi
riyorum: 

at memuru Kazım, Maraş ziraat me
muru RUştU, Bursa ziraat memuru , 
Rıfkı, Adapazarı ziraat memuru Ek· 
rem, Tavşanlı ziraat memuru Arif, 
Ankara mUcadele memuru Nazım, 
Seyhan mücadele memuru Bekir, İz
mir mUcadele memuru Cel8.l, 'Kll-kla
reli fidanlık memuru Fazıl,Bursa ens 
titüsünden Akif, .Kışlak memuru Sa
dettin, Bursa böcekçilik mektebi mü-

Dün gelen yeni tayyare/erimizi getiren havacılar •• 
Biz bu düelloda kimin haklı, kimin 

haksız olduğu meselesinde ısrar et
meği de faydalı görmüyoruz. Bizce 
ortalığa hakim olması lazım gelen 
bir tek ölçü vardır ki, o da Türkiye 
ile Sovyetlerin eski ve samimi dostlu
ğu ve dUnyanın barış cephesindeki 
müşterek vaziyetleridir. Her türlU ga 
zete mUnakaşaları bu dostluğa ve 
bu müşterek banş alakasına zarar 
\terecek bir şeydir. Bunun için gerek 
(Cumhuriyet) ten ve gerek (Izves
tiya) ile (Pravda) dan ricamız, gaze
te münakaşalarına, bu yüksek dUşün
celer dolayısile nihayet vermeler;dir. 

Istanbul Avcılar Kurumundall~e
Ambarlı ve Avcılar köyü a\'.1 ol· 

raları ve Çakmak tarla da dallı a\"' 

mak üzere heyeti umumiyesinde r-.·~ 
lanmak istiyen üyelerin biran _e' ı
kurumumuzun Eminönü HilSC)rillıııil' 
fendi hanında merkez bürosuna li' 
racaatla mera kartlarını a1rnııl~rI c6 
zımdır. Otobüs seferlerine 20 a~. 
pazar gününden itibaren başl 

Dördüncü dereceye terf1 edenler 
Ziraat fen memuru Aziz. 
Beşinci dereceye terfi edenler 
Hususi kalem müdüril Servet, mü

tehassıs Selim, Süleyman, Ankara 
ziraat müdüril Hamdi, Tekirdağdan 
Cevdet, Tuncelinden Ahmet, lzmir
den Nihat. 
Altıncı dereceye terfi edenler 
Ziraat umum müdür muavini E

sat, mütehassıs Mer.met Ali, şube 
mUdürU Recep, Atıf, Reşat, Hikmet, 
Kayseridcn Zühtü, Konyadan Hilmi, 
Bursadan Avni, dördüncü umumi 'tnÜ 

f ettişllkten Tevfik, Kırltlarelinden 
Fevzi, Yeşilköyden Mirza, Kemal, 
Eskişehirden Ahmet Nazmi, lzmir
den Nadir, Tavukçuluk Enstitüsü 
müdürü Kadri, Ankara:dan Raşit Sa
raçoğlu, mütehassıs Tahir. 

Yedinci dereceye terfi edenler 
Balıkesirden Hüdai, lstanbuldan 

Tahsin, Eskişehirden Recep, Diyar
bekirden Halil, Seyhandan Nuri, Kas 
tamonudan Ali Rıza, Maraştan Ha
san, Sivastan Bahtiyar, Samsundan 
Remzi, Manisadan Ali, Erzincandan 
Omcr, Giresundan Remzi, mütehas
sıs Numan, Ankaradan Nejat, Sey
handan Ali Haydar, Ankaradan Va
mık, Trakya.dan Avni, Adapazardan 
Enver, Eskişchlrden Mahmut, mUes
sese müdüril Zihni, Aydından Nadir, 
merkezden Sadi, Hüseyin, Dörtyol
dan Mustafa, Edirneden Asım, An
talyadan lbrahim, Diyarbekirden Fa
ik, Rıza, mUtehassıs Kemal, Tarsus
tan Vasfi, E-renköyden Burhan, Te
kirdağdan Ata. Manisadan Reşat ve 
merkez!len şef Alaattin. 

Sekizinci dereceye terfi edenler 
Ankaradan mütehassıs Ismet, Af

yondan Tayyar, Aydından Halile, Bi
lecikten Kemal Tan, Burdurdan Cev
det, Zonguldaktan Fehmi, Çorumdan 
Saip, Tokattan Seyfi, Isparta.dan Ha
lit, Kocaelinden Hikmet, Kütahyadan 
Fuat, danadan lbrahim, lçelden Av
ni, Çanakkaleden Tahir, Muğladan 

ŞeVket, Kadri, Ordudan Suphi, De
nizliden Hasan Balıkesirden Niza
mettin, Niğdeden Ekrem, Samsun
dan Etem, Izmirden Şemsi, Ferah, 
Tekirdağından Salahattin, Antalya • 
dan Harun, Yeşilköyden Rahmi, $af
fet, Ankaradan Muammer, Antepten 
Fazlı, lstanbuldan Abdurrahman, Niğ 
deden Ahmet, Çoruhtan Fehim, Kas
tamonudan Hilmi, Ankaradan Cev
det, Seyhandan Rauf. 

Dokuzuncu dereceye terfi 
edenler 

F...dirncdcn Fuat, Kırşehirden Tevfik, 
Trabzondan Ali Rıza, Boludan Ali, 
Çankmdan Ekrem, Antepten Sürey
ya, Erzurumdan Cemal, Sinoptan 
Enver, Malatyadan Fehmi, Urfadan 
Fehmi, Yozgattan Karni, Elazizden 
Mehmet, Karstan Suat, Nazilliden 
Tevfik, Ycşilköyden Fuat, Adapazar
dan Cemal, Ankaradan Mehmet, 
Vahdi, Trakyadan HulQsi, Ankara
dan Fahrettin, Bekir, Bursadan Aziz, 
Adanadan Sadetinin, Kastamonudan 
Ragıp, Kocaelinden Salih, Mnlatya
dan Eyüp, Ordudan Vasfi, .Antalya
dan Şevki, Edirneden Naci. 

Onuncu dereceye terfi edenler 
Afyondan Halit, merkezden Nuret

tin, lstanbuldan Mecit, lzmirden Ce
lal, Ge;nv eden Yusuf, Ankaradan HU 
seyin, Eskişehirden Ali Haydar, Ye
şilköyden Ali, Antepten Kemal, Gü
rnüşaneden Ali Rıza, Dörtyoldan· Nu
ri, Bitlisten Mete, Kocaelinden Sa
dettin, Pazardan Hakkı, lslahiyeden 
Feyzullah. 

On birinci dereceye terfi' 
edenler 

Ziraat işleri umı.ım müdilrlüğünden 
Ekrem, Hullısi, ziraat işlerinde Ömer 
Lfıtfi, Anknra ziraat memuru Gıya
settin, Behcet, Cavidan, Bursa ziraat 
memuru Kazım, Alanya ziraat memu 
ru Feham, Rize ziraat memuru Hüs
nü, Adana ziraat memuru Talat, Kon 
yn ziraat memuru Sadettin, EreğU 

ziraat memuru Reşad, Beyşehh' zira-

dür muavini Nüzhet, Amasya kon
trol memuru Hidayet, Diyarbekl.r 
kontrol memuru Recep, Eskişehir to 
hum islah istasyonu asistanı Saim, 
İbrahim Halil, Adapazarı tohum ıs -
lah istasyonu asistanı Muhsin, Anka
ra mücadele memuru Sait, İç.el ziraat 
mücadele memuru 'Mehmet İstanbul 
gümrilk mücadele memuru MehmC't, 
Orhangazi mücadele memuru İrfan. 

On ikinci dereceye terfi edenler 
Ziraat işlerinden Galip, Hüseyin, 

Pulatlıdan Zekai, Çankından Rıza, Gi 
resundan Remzi, Gümüşhancden Ab
durrahman, Kırşehirden Hasan, Ko
caelinden Y'llDus, Sinekliden Tayyar, 
Lüleburgazdan Necati, Bayramiçten 
Tevfik, Amasyadan Ali Haydar, Bur
sadan .MevlCıd, Bursadan Yaşar, İne
boludan Bünyamin, Ankaradan Şem
si, Denizliden Şevket, Erzincandan 
Halid, Tekirdağdnn Yusuf, Erenköy
den Şadi, Bilecikten Cevdet, Tarsus
tan Zekeriıya, Gemlikten Ahmet, Bur 
sadan Hüsnü, Bandırmadan Mesut, 
Bursadan Kemal, Edirneden nyas, 
Bursadnn Cemal, Hayrettin, Yümned 
din, Mehmet Emin, Şarköyden İsmail 
Hakkı. 

Terfi E en Meslek 
e tepleri 

Mua rmleri 
Ankara, 31 (1'iı.iı muhabirinden) -

Maarif Vek8.leti meslek mektepleri 
muallimleri arasındaki terfi listesini 
bugün tasdik etmiştir. 

Listeyi aynen bildiriyorum: 
40 liradan 45 liraya terfi edenler: 
lstanbul sanat mektebinden Celal, 

Usküdar kız enstitüsünden Fatma, 
Seniha, lzmir orta ticaret mektebin
den Seyfi. 

85 lira.dnn 40 liraya terfi edenler: 
Bursa kız enstitüsünden Ayşe, Sı

dıka, Selçuk Hatun kız enstitüsünden 
Rafia, Trabzon ticaret mektebinden 
Şaban, Ankara ticaret lisesinden Ab
dullah. 

30 liradan 35 liraya terfi 
edenler 

İzmir sanat mektebinden Haydar, 
Üsküdar kız enstitüsünden Cemile, 
Hamdi, lsmetpaşa kız enstitüsünden 
Refia, Ziya, Bursa kız enstitüsünden 
Fahri, Adana orta ticaret mektebin
den Zihni, Ankara ticaret lisesinden 
Cevad, İzmir orta ticaret mektebin
den Enver, Beyoğlu akşam sanat 
mektebinden F..sad. 

25 liradan 30 liraya terfi 
edenler 

İstanbul sanat mektebinden Ahmet 
Bursa kız enstitüsünden Bakiye, Sel
Ç'Ukhatundan Tevhide, Üsküdar kız 
enstitüsünden Kamile, Beyoğlu ak -
şam sanat mektebinden Fehamet, İs
tanbul terzilik mektebinden İhsan, 
Zeki, İzmir cumhuriyet kız enstitü -
sünden Hüsniye, Ruhiye, İsmetpaşa 
kız enstitüsünden Dürdane, Melek, 
Meliha, Edirne sanat mektebinden 
Kemal. 

20 liradan 25 liraya terfi 
edenler 

Üsküdar kız enstitüsünden Ruhi
ye, Rebia, Hamide, Selçu~hatundan 

Belkis, Kazım, tsmetpaşa kız enstitü 
sUnden Feriha, Beyoğlu akşam kız 
sanat mektebinden Nadide, Fahrünni 
sa, İstanbul akşam kız sanat mekte
binden Münevver. 

Su Kanunu Projesi Vekaletlerde 
Ankara, 1 (TAN> - Nafıa Veka

leeti su kanunu projesini tetkik et -
mek üzere Maliye, Ziraat, Iktısat, Ad 
liye ve Dahiliye Vekaletleri arasında 
bir komisyon teşkil etmiştir. Bu ko· 
misyon ilk toplantısını 17 eylülde ya
pacaktır 

Yeni Tayyarelerimiz tır. 

• sn 
Ç. E. K. Eminönil Ilçesi ÇoÇUk 

(Başı 1 :U.clde) 

ni takacak ve ayarlıyacağ'.ı."ll. Fakat 
asıl tayyare hakkında hiç mahima
tım yok. Ben gazetecilikten de an
larım. Bir atlatma yarışına çıktığı
nıza göre ben de size yardım et.meye 
hazırım. 

Mütehasss düşündü, sonra dedi ki: 
- Mademki tayyareler geldi. Bun

ları kuracak adamlar ve tecrübe ede
cek pilot ta lstanbulun bir köşesin
dedir. Bunları bulalım. 
Aradık ve bir otelde bulduk: Tec

rübe pilotu emekli teğmen B. Fene
more, fabrikanın servis mümessilleri 
B. E. Vince ve B. Nickle ... 

Biraz sonra hepsile beraber bir 
yemek sofrasının etrafına yerleşmiş 
bulunuyoı:ıduk. On dakika sonra kırk 
yıllık ahbaptık. 

Bu ahbaplar, bir garete atlatmar 
işinin ehemı.•1ıiyetini derhal kavradı
lar. Pilot bir aralık ortadan kaybol
du. lki resimle döndü: Birisi yeni 
kartallarımızdan birinin Amerikada 
Baltimur şehri üzerinde tecrübeler 
geçirirken alınmış bir resmi, diğeri 
Martin tayyaresinin yerde alınmış 
bir resmi ki önUnde hava tecrübe ko
misyonu reisi binbaşı Hidayet Gök
sel ve mühendis Erarslanla. iki A
merikalı pilot bulunuyor. 

Çok zarif •• 
Bombardıman tayyaresinin zarif 

ve gUrel hatlarına bayıldık: 
- Ne zarif şey, dedik ... 
- Zariften ziyade korkunç... Bin 

kilodan fazla bir bombayı zemine a
tacak, ortalığı yakacak, yıkacak bir 
harp vasıtası ... 

Amerikalılar, binbaşı Hidayetten, 
yüzbaşı Enverden memlektimize da
ir birçok şeyler öğrenmişler, birkaç 
kelime de tUrkçe bellemişlerdi. Tec
rübe pilotu B. Fenemore ilk iş olarak 
Bcrliç mektebinin adresini istedi: 

- Burada bir sene kalacağım. Ni
yetim mUkcmmel türkçe öğrenmek
tir. Fransızcamı tazelemek istiyo
rum, fakat ders almıyacağım. Ko
nuşa konuşa pratik yaparım. Fakat 
türkçe muhakkak bir sene sonra öğ
renımek istiyorum. Kendi kendimin 
türkçe söylediğini duymak ne kadar 
hoş olacak ... 

- Amerikaya giden havacılarımız 
ne tesir yaptı? 

- Biz pek çok ecnebilerle temas
tayız. Bize gelen Türk havacılarının 
ciddiyeti, mesleğe olan alakası her
kes üzerinde derin bir intiba bırak
tı. Türklere kendimizden imiş gibi 
bir gözle bakıyoruz. 

Mükemmel tayyareler 
Pilot çok genç görünüyordu. Bu 

yaşta bir adam nasıl tecrübe pilotu 
olmuş? Hayretle bakıyorduk. Ameri
kalı, aklımızdan geçeni farketmiş gi
bi sordu: 

- Beni kaç yaşında tahmin edi-
yorsunuz? 

- En çok yirmi altı ... 
- Pasaport memurları da pasa-

portumu görünce hayret ettiler. Ben 
otuz iki ya§ındayrm. ltiraf edeyim ki 
ayni yaşta Türk mcımurları daha yaş 
lı görünüyorlardı. Neden böyle? 

- Bizim bu neslimiz çok mihnet
ler çekti. Harp, mütareke, sonra İs
tiklal Harbi... 

- Ya ben? Ben de beş senelik ev
lilik çektim. Arada ne fark var? 

- Bize getirdiğiniz tayyareler A
merika ordusundaki tayyarelerin ay
nı mıdır? 

- Onların daha.. tekemmül etmiş 
nevidir. O tayyareler yapıldıktan son 
ra fabrikanın vardığı bir takım yeni 
neticeler Türk tayyarelerine tatbik 
edilmiştir. Ajantin ve Hollanda için 
yapmakta olduğumuz tayyarelere de 
aşni yenilikler tatbik edilmiştir. Tay 
yarelerde fennin en son tekemmülle
rinin hepsi vardır. 

- Tayyareler hakkında maliımat 
vArir misiniz• 

- Bu malumat, bütün tayyare sal 
namelerinde mevcut olduğu için giz 
li tarafı yoktur. 

Söyliyeyim: SUrat saatte 363 kÜo
metre asgari iniş sUrati 100 kilomet
redir. Dalma istikameitnde 450 kilo
metreye kadar çıkar. Tayyare boş o
larak beş bin metre irtif aa altı daki
kada çıkar. Dolu iken bu mesafe, yü
kUn miktarına göre değişir. 
Boş olarak ağırlık altı tondur. 
Uç buçuk tona yakın normal haınu 

le alır ki, pilotla üç arkadaşı ve 1000 
kiloluk bomba bu meyandadır. 

Bu bombalar bir tek bin kiloluk 
bomba ve yekun bu miktarda kal -
mak ürere istenildiği kadar küçUk 
bomba olabilir. 
3000 kilometrede vazife görecek 

- Tayyarenin faaliyet sahası ne
kadardır? 

- Martin bombardıman tayyaresi, 
tam hamule ile üç bin kilometre da
hilinde vazife görür. Yani 1500 kilo
metre uzağa gider, vazife görür ve 
geri döner. Tayyarenin iki a
det biner beygirlik motörü vardır. 
lki bin beygir elbette çok yem ister. 
Fakat mahlüt kontrolünün iyi tanzi
mi sayesinde bu yemden çok tasarruf 
edilmiştir. 

Otomobiller gibi tayyarelerin de en 
ziyade tasarrufla işliyen bir sürat had 
di vardır. Mesela otomobillerde bu 
had 40 ile 45 kilometre arasındadır. 
Bunu geçince beygir başına sarfiyat 
birdenbire fırlar. Tayyarede idareli 
bir gidiş sürati vardır ki, bu sayede 
<;ok uzaklarda vazife görmiye imkan 
bulunur.,, 

B. Fenemore ve arkadaşları gelen 
tayyareleri derhal kurmıya başlıyor
lar. Yakın bir zamanda hava ufukla
rımız ilzerinde bu yeni ve şirin man
zaralı kartalların kanat .~erdiklerini 
aeyredebileceğiz. 

Uzakşarktaki 
} eni Hadiseler 

(Başı l lncide) 
Mister Roosevelt hadisat ile yakından 
alakadar olmakta ve verilecek karar 
için vaziyeti daima tetkik etmekte
dir. 

Bir hadiıe daha 
Uzak Şarkta bugün de beynelmilel 

bir karşnğa meydan açacak bir hadi 
se daha vuku bulmuştur. Hadise Çin 
mültecilerini taşıyan bir İtalyan va
purunun bombardıman edilmesidir. 
Bu hadisenin de beynelmilel bir ta
kım karışıklıklara meydan vermesi 

Ahmet Emin YALMAN 

Türkiye Amerika 
(Ba.5ı 1 incide) 

Nazırının takip ettiği usul, sulh da
vası ve milleUerarası iş birliği bakı
mından mesut bir yeniliktir. Milletler 
arası hayatın inkişafında bunun fay
dası duyulacaktır. 

Dünyayı sarsan meseleler hakkın
da kendi hükumetinin görüş tarzını 
tesbit etmek ve böylece tesbit edilen 
noktalar hakkında diğer memleketle
ri idare edenlerin neler düşündüğünü 
sormak, cidden en yüksek derecede 
faydalar temin edecek bir usuldür. 
Çünkü anlaşmak ve iş birliği yap -
mak için mÜ§terek bir formül ara
makta alakası olan bütün devletler . . 
arasında karşılıklı bır anlayış uyan-
ması, bu sayede kolaylaşmış olur. 

Türkiye Hariciye Nazırı, muhterem 
Amerika devlet adamını bundan dola
yı en canlı bir şekilde tebrik etmiye 
kı . ' ymet verır. 

Beyannamenin esasına gelince, Dr. 
Aras şurasını hatırlatmıya ehemmi -
yet verir ki, Türkiyenin gerek devlet 
reisi ve gerek Türk siyasetinin mesul 
baı,ları tarafından en muhtelif vesi
lelerle sarfedilen sözler ve Cümhuri
yet hükumetinin bunları teyit eden 
fiilleri, Amerikanın son 16 temmuz 
tarihli beyannamesinin ruhuna daimi 
surette uygun bulunmu§tur. 

Bu görüş birliği, Doktor Arasa A
merika Birleşik Devletleri Hariciye 
Nazırına şu cevabı vermek imkanını 
temin eder ki, Amerikan beyanname
si, Türkiye Cümhuriyetinin görüşleri
ne tamamile uygundur ve tamamının 
ifade ettiği prensip, Kemalist Türki
yenin harici siyasetine esas olan pren 
sibin gerek düşünüş ve gerek tatbikat 
bakımından aynidir.,, 

Prost Hastalandı 
Şehircilik mütehassısı Prost, dün 

memleketine dönecekti. Fakat ken -
disi dört gün evvel hastalanmış olup 
hala yatmaktadır. Hatta avanproje 
hakkında belediye reisliğine henüz i
zahat bile vermemiştir. 

tüpanesinden: 
. kılleıı:tt~ 

Mıntakamız dahilindeki ıl ıı.ııW 
çocuklarından ikmale kaimi§ oll er 
rı imtihana yetiştirmek üzer~. re-' 
lül 937 çarşamba gUnünden _ıobB bt' 
Divanyolu Çocuk Kütüpanesındeıttı!· 
dava hazırlık dersleri ııçılaC~ b 
Istiyen çocuklar devam ede! 
fırsattan istifade edebilirler. 

Galatasa;ayın Aife 
Garden Partisinde 
Galatasaraylılar cemiyctindeJl:w' 
Her sene yapılan pilav toplsJl ıı!J' 

na inzimamen, bütün GalatasııY f 
rın ailelerile bir araya topla~ıp Jllv 
zel bir gece geçirmelerini teıııill d~o 
sadile, bu kere Bilyilkada J\ll~ r 
k~übünde (Eski :at Kl~p) ~er.~ o
dılen gardenpartiyi teşrıflerı t1 

lunur. rp 
Davetiyeler, cemiyet, spar ~-1ıeb 

mektep kapısından tedarik . ~& · 
lir. Resmi elbise anevzuuınahi.5 
dir. 

Yüksek T~ektebİ11~" 
Kurs ff 

Yüksek Ticaret Mektebinde 1'~11:
ne bir akşam kursu açılacıı.lt~~ır!Jl' 
sa, memur ve tahsile istcıkli tU ba!ie' 
alınacaklardır. Kendilerine rıt~li ,i 

be, ticari muhabere, stenogt:'~
lisan öğretilecektir. _4 

Eyüpsultan Bahariye Yol ç~}(J' 
sokak 6 numaralı hanede !ıc ı1ı1'~ 
metgahı meçhul olan ısrnnıl 
ya. ~· 

1 t b 1 
•. il .. . crnorlılP s an u uç ncu ıcra rn 

dan: }# 
Türkiye Cümhuriyeti Zir33t -~e~ 

rıl 1 

kası Eceabad Sandığı nıeırıu ıc veri' 
Banka tarafından avans olara 1z l' 
len mcbaliğden ezgayri tesfü:e.b~ 
ranın 23. 10. 36 tarihindell 

1~ ,1cı..J• 
yüzde beş faiz yüzde on ucretl rı'ri 
let ve sair icra takiplerile b~tl 
tahsiline dair Ziraat :sanka.5

1 
d8- ti' 

bul şubesi tarafından hnkk1rııt6 30l 

kip talebinde bulunuıarnk_k~etf' 
numaralı dosya açılmış ve 1 

. itl ı:ıı 
hınıza gönderilen ödeme ,e;n!'1~e ol~~ 
başir tarafından biJateblig ı::ı filr.t 
ması hasebile 30 gün müddetle·şti!' 
tebliğat icrasına karar verilrıtıı:ı ıııJ' 
Yukarıda gos·· terilen borcu.; ~l · ··ere"' .,. 

faiz ve masarif ve vekıl u Jllıllll ~ .. 
rak tamamına veya bir ıus ııY 

· rnsı .iY 
Harp vaziyeti lunmaktadır. Madam, icra komitesi- hut alacaklının takibat JC sO ~~u 

Son yirmi dört saat zarfında iki ta nin tayyarecilik mese)f leri hakkın - kına dair bir itirazınız v::ır53 ed~ıJ". 
raf arasında mühim bir harp hadise daki bUtUn mesaisile meşgul 01.·nak- içinde bildirmeniz bildirı,11 iııde 1 

muhtemel sayılmaktadır. 

si vuku bulmamıştır. tadır. takdirde yine bu müddet 
1teyıı~ 

Fakat Şanghayda Japonların ilerle Şanghay, 31 (A.A.) - Japon tay- üncü madde mucibince ~:ııız b~ 
mesi devam etmektedir. yareleri Çin bataryalarının bulundu- da bulunmanız bulunma ·1tntc JY 

Muharebenin bugün Cenubi Çiııde ğu Kanton tayyare meydanını saat ile tazyik olunacağınız haltı }1tılliS ~ 
.ki Kantona da sıçradığı göze çarpmı~ 6,30 da bom~ardıman . e~~şle_rdir. halif beyanda bulunursan

1

:.deılleı 
tır. Burada iki taraf arasında tayyare: Tayyareler ~ıraz ~onra ıkincı bır ~- cezalandırılacağınız borcu ~ ra1fll ~ 
bombardımanı hadiseleri vuku bul-" kın yapmak ıstemışlerse de Kantona ya itiraz etmezseniz cebri ıc. Jll~·-• ··d rne eJllrı / 
muştur. Japonların Şanghaydan çe • varmadan evvel Çin hava batarları - vam olunacagım o e "lfıJl 
kilen 200 Çin köylüsünü öldürdüklori nm ateşi karşısında geri dönmeğe mına kaim olmak üzere (~'1643) 
haber verilmektedir. Japonların Vu- mecbur olmuşlardır. nur. (;,•sv· ./ 

-------~-----------------------------------=.---;;;;;· seung'a yeni kuvvetler çıkardıkları ....- · 
bildiriliyor. Çinliler buna karşı yeni • * tebj 
müdafaa hatları vücuda getirme'.rte- lngiliz "H i G H s c H o o L,, M ek 
dirler. ŞanghSô' 31 (A.A.) _Şehrin şima Nitantatı - İstanbul Telefon 41078 
linde şiddetli bombardımanlar yapıl- Derslere 22 Eylülde ba~lanacaktır b'.?~ıı 
mıştır. Sekiz Japon tayyaresi şimal Kayıt ve kabul muamelesi, Cunıar tesi ve Pazardan aııaada 
istasyonunu bombardıman etmişler • saat 10 dan 12 ye 1<adar mektepte yapılmaktadır. 
dir. Hasarat mühimdir. Çin tayyarı~
leri Yangtsepu mahallesini bom bar- _. • 
dıman etmişlerdir. Mahallenin muh- ' 
telif yerlerinde yangınlar çıkmışdtr. 
Şanghay, 31 (A.A.) - Asnhazır 

tarihinde ilk defa olarak bir kadın 
bir harp meclisinde yer almıştır. Bu 
kadın, Madam Tchang - Kai - Chek 
olup Nankin alt kumandanlığmın 

konferanslarında ekseriya hazır bu-

Pazarlıkla 300 Metre Mik'abı 
Kereste 

T afsili.t almak üzere 

ET • 
ı 

satın Allnacaktır 
DERHAL Galata Tahir Hali 

BANK 
lstanbul bürosuna müracaat edilmesi 

___ .... 
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''( Erkek! Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 
er Kıırnı: Münir Pata Konağında - Kızlar Kıımı lie İlk Kısmı: Yeni Yapılan Binada 

J(,ı 

HAYRİYE LİSELERİ Yatı 

Eski 

Boğaziçi 
Feyzi ati 

Liseleri Yetısız Yatıh 
Erkek Gündüz 

Ana 'lk 
8aııı nı • 1 

• orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi li-

Kız ve erkekler için ayn bölilklerde: Ana - Dk - Orta - Lise ımıflan 

llk kısmıduı itibaren yabancı dlller 

' 
~ne kı;~:Uridir. ~çılan şub~ler dolayısile Mün3r paşa konağı anc.ak .erkekl.er kısmına ~a~i g:ldiği~d.en bu 
1fi bUyUk r kısmı ıle ilk kısma Münirpaşa konagı karşısında leyli bır lıseye lazım olan butUn muştemılatı ha
ftndan bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti tara
loJuna/apıJacnktır. Münir paşa konağmm kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nak
edenıer ılk kısnn yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu 
dan a« Irıektebin hususi otobüsU Ue naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. lltiyenlere tarifname gönderiliı . 
.. ______ Amavutköy tramvay caddesi: Çifte aaraylar. l'elefon - S6,210 ______ .. 

11 .Şanı 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

ıııci Ve 8 inci sınıfların bütünleme ve engel smavlan 1 eylülde başlayacak ve 8 eylillde bitecektir. Di-
-._ ğer sınıfların sınavları 8 eylillden 17 eylüle kadar silrecektir. 
'::::: ........................ I ................................... . 

l
, ....... ._ ________ GECEL-GONSEL-----------~ 

""·Erkek YUCA ÜLKÜ LiSELERi Orta-Lise• 

<Eski 1 N K 1 L A P l 
R Kuram Dir~ktörü: NEBlOGLU HAMDt OJkümen 
eırni okullara muadeleti taadiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufaı

ıal tarifname gönderilir. 

~ Çarşıkapı, Tiyatro caddeıi ·Telefon: 20019 ----------· 

4nkara N ·· H + • B t b·pıı·gv 1·nd Is tan bul 4. cü icra memurlugu· n-
b umune as anesı aş a ı en: 
Qast dan: Yeminli 3 ehli vukuf tarafm-

lihine ~enin aşağıda yazılı ihtiyaçlan 22, 8, 937 tarihinden 6, 9, 937 ta- dan tamamına 7200 lira kıymet tak-
~SUt adnr on beş gün milddetle eksiltmiye konulmuştur. 

~ları nıe açık eksiltmedir. Teminat miktarı ve muhammen bedelkri dir edilen Boğaziçinde Arnavutkö
le edil nda işaret edilmiştir. Bu Uç kalem malzemenin hepsi birden iha- yünde eski yeni sokak ve yeni Set so
~es~Cektir. lhale 7, 9, 937 salı günü saat 14 te Ankara NUmune has- kağındaki alik 18 cedit 5 No. lı ha
>ı..'lkar de teşekkül eden hususi komisyonda yapılacaktır. Şartnameler nenin evsafı aşağıdadır: Gayri men
gôruıe~~~ Nümune hastanesinde ve lstanbulda Sıhhat müdürlüğünde kulün etrafı duvarla çevrilmiş ve set 

Dtl{ ılır. 
\oltıls lCA.'l': Muvakkat teminat olarak para ve para .mahiyetindeki evrak 
deıı e;onca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale günün
~ine veı hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti vez
~her ~atıracaklardır. (2875) (5396) 
tı%arn etrcsi Muvakkat teminatı Cinsi 

Lira men bedel Miktarı 
Kuruş 

11 
23 

105000 M. 288 Li. 75 Kr. 
5000 M. 93 Li .. 75 Kr. 

2000 M. 37 Li. 50 Kr. 

. "Gaz hidrofil,,,, 
Sargılık Amerikan 
bezi 
Tarlatan bezi ~25 

.. ~stQn_b_ul-Z-ir_a_a_t_M_e-kt_e_b_i _S_a_t-ın-a-lm_a_K_o __ _ 
··•ıs" 10nundan: 
~i Kilo 

Miktarı 

Beher kilosunun Dk teminatı 

~ Fiati Kuruş Lir:ı. 

~ıı~~ 5500 6 

~ ıı~lrteb· 4000 22 90.75 
~ llıtıtoti ın rnayıs 1938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda miktarı yazı
;rlla.ea: Ve benzinin 13, 9. 1937 pazartesi günU saat 14 te açık eksiltmesi 
~6ebetı~ .. _J?ksiltme Istanbul Kültür DirektörlUğU binasındaki liseler 

t~la4:1tıu cı.Ugı nezdinde toplanan komisyonda olacaktır. 
'iltııı e?'in §a.rtnaımede yazılı vesikalardan başka teminat makbuzu ile 

>'aıl:~l> e s~a~~ndc komısyona gelmeleri, ilk teminatı belli ~nden evvel 
~ trrı;aı:Udurlüğünden alacakları yazı ile lisel~~ muha~.e~sı ~eznesinc 
~ ııartııameyi mezkür muhasebecılıkte gorup oğrenme. 

ltıı.ı Damlryollırı " limanları lşlelme U. idaresi llinları 
h~Uh ............................ _. .......... .. 
i;'l~nıen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif ka2ma ve kürek 
~ btnl937 Cuma gUnU saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
q İte as'.nda satm alınacaktır. . 

~ 11\ııı ta git'lnek isteyenlerin 1.383.75 liralık muvakkat. temınat ile ka
~ 'hıı Yi? ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesıkası ve teklifle
~~~lla &'Un saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
"-~ ~ llleler parasız olarak An karada• Malzeme dairesinden, Haydar-

~seııum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5727) 

~~Yoğlu Akşam Kız San'at Okulu 
~, Direktörlüğünden : 
Ş tı~aZiz ve Manisa.da açılan Akşam Kız Sanat Okulları için muhtelif 
~'~?narasında (132) adet manken kapalı zarf usuliyle eksilt.meye 

le l{ ur. 

~~ \'u au ihalesi 1937 Eylülünün 16 ncı Perşembe günü ~kşamı saat 
a ~~1~k mektepler muhasipliği odasında toplanan Komısyon buzu
~' )duacaktır. 

ı.~ ~~ hanıınen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
ile il:! ~il} sıttrneye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale için 
~, &eııı.Qer·~n saatten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta 
~~Ilı. 1 

ecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş o1maları ve 
~ ).ı~ıı ltlı.ihUr mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. _ 
'Ilı ~l<enleı in evsafı ve teslim §Craitini anlamak isteyenler Beyog-

1~ Sanat okulu ldaresine müracaat edebilirler. (5731) 

~<ııı~~tahya Vilciyetinden: · 
~~!lı~ rnu~ammen bedelli Vilayet matbaası kağıt ve sair malzeme
b~~ 2:n ıhalesi günü olan 27--S-1937 tarihinde yine talip çıkma
~ ~ ~f 90 nuanaralı ithalat kanununun 43 üncü maddesi mucibince 
~.ı~ ~\.i~tıda pazarlıkla ihalesine karar verilmiş olduğundan isteklile

~llt-ac det zarfında muvakkat teminatlarile Vilayet daimi encüme
~ h aauarı. (5716) 

'iltiir bakanllğı erkek terzi okulu 

lerden müteşekkil olup 2 kısımdan 

ibarettir. 1. ci kısma Set üstü soka
ğındaki kapıdan girildikte cephesi 

yarım duvar ve üstü deı.'tlir parmak

lı olan bu kısmın içinde 31 çam ağa

cile evvelce yanmış köşkün temel du-

var ve mermer merdivenleri vardır . 
Buradan arka kapısı ile üst taraftaki 

2. ci kısma geçilir. 2. ci kısım: Bu 

kısımda 1 kuyu 12 incir 1 armut 2 
kiraz 1 dut 3 ıhlamur 2 atkestanesi 

4 şeftali 3 nar 2 asma fidanı ve bun

lardan başka zemini çimento bir ko· 

ridor üzerinde kagir 3 oda 1 hela ve 
.zemini toprak 1 ahır vardır. lşbu 

gayri menkul açık arttırma.ya vaze

dilmiş olduğundan 4-10-937 tari

hine müsadif pazartesi gUnü saat 14 

ten 16 ya kadar dairede 1. ci arttır
ması icra edilecektir. Arttırma bede

li kıymeti muhaınmenenin % 75 ni 

bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 

bırakılacaktır. Aksi takdirde en r.Ön 
arttıranm taahhildü baki kalmak Ü· 

zere arttırma 15 gün müddetle tem
dit edilerek 19-10-37 tarihine nıti
sadif salı günü saat 14 ten 16 ya ka
dar keza dairemizde yapılacak 2. ci 
açık arttırmasında arttırma • bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni bul 
madığı takdirde satış 2280 No. lı ka 
nun ahkamına tevfikan geri bıra -
kılır. Satı§ peşindir. Arttırmaya i§ -
tirak etmek istiyenlcrin kıymeti mu
hammenenin % 7,5 nispetinde pey 
akçası veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 

n.lakadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ev
rakı müsbitelerile birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hnkları ta -
pu sicilli ile sabit olımıyanlar satı§ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır 
tar. Müterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden mütevellit belediye rüsumu 
ve vakrf icarcsi bedeli milzaye~erlen 
tenzil olunur. Daha fazla maltımat 
almak isteyenler ilan tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için ıiai

rede açık bulundurulacak arttırma 

şartnamesi ile 934/ 555 No. lı dosya
ya müracaatla mezkur dosyada mev
cut vesaiki görebilecekleri Han olu
nur. (34952) 1 _______________________ ! 

Istanbul lkinci Iflis Memurluğun- 1 

dan: Beyoğlunda Istiklal Caddesinde 1 
Tokatlıyan karşısında perlikar lstav. 1 

ridis halefi Oskar Cilaciyan Masa 1 

Memurlarından ve masayı alacaklı -ı 
lann kararile milnferiden temsile me· 
zun avukat Nurullah istifa etmiştir. 
Diğer Masa Memuru sıhhi mazeretin 

den dolayı alacaklıların malfımatı al· 

tında taşrada bulunmaktadır. Alacn.k 
lıların istifa cihetini tetkik ve icap 

ı 

Mektep, 1 ngilizceyl en iyi Gtreten bir mtessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öeretilir. Milll terbiye ve kDllOre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. KOıDphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlu tılebenrn bedeni tekemmOIOnO temin eder .. lhe kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri cıssterllır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli vr nazarı usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeıiştırır. 

KAVIT G0NLERI· Çarşamba. ve Cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 EylUlden sonra 
her gün. 

Fazla nıa10mat lÇ°ln rtt~lctupla veya.. blsant möı-ftCHftt edlleblll.,..._ .. 

\ 

llAYRE"ı"M 
f:İZl/f. 

BiR 

.. , 

________ .......... _ ......................... _____ __ 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No. Semti ve mahallesi 

542 Üsküdar Mirahor 

656 Çengelköy Yenimahalle 

927 Kumkapı Muhsine Hatun 

136 Anadolu Hisar 

357 Tarabya 

?988 · Boğaziçi Yeni Mahalle 

l9·10 

)086 

3575 

Erenköy Bostancı lkin· 
ci Yarım Ada Mevkii 
Hasköy SütlUce 
Mahmut Ağa 
Mercan Dayaha.tun 

Sokağı 

Doğancılar 
Caddesi 
Çeşme 

Kilise Mahal-
len Telli odalan 
Çarşı Yokuşu 

Dere 

Çayır 

Karakol 

Mirahor 
Caddesi 
Tığcılar 

3621 Edirnepakı Salma Toonruk Yeşildirek 
Kariyei Atik Ali Pqa 

Kapı No. 

E. ve Y. 
157 
E. 10 
Y. 14 

E. ve Y. 
2 

E. 16 
Y. 8 

E. 99 
Y. 91 
Tapu 
93 

E. ve Y. 
20 

E. 30 MU. 

E.12 Mü. 

E. 9 
Y.11 

E. ve Y. 
24 

Clııll ve hluesl 

Evvelce dükkan 
Elyevm arsa 
Aheap Hanenin 
1/4 His. 
Arsa 

Arsa 

Evvelce Bahçeli 
Hane Elyevm 
Arsa 

Arsa 

Arsanın 10/ 24 His. 

Arsa 

Ki.gir dükkanın 
67 /2!l0 Hiıı. 
Arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

200 Açık 
Arttnını 

130 ,, 

1360 Kapa
lı, zarf 

320 Açık 
Arttırın 

200 " 

150 " 

1100 
Kapalı zai 
1020 .. 

180 Açık 
Arttırın: 

330 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menk kuller on gün müddetle aatı,a çıkarılmıştır. !haleleri 13.9.937 tarihin· 
lUşen Pazartesi günU saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bo nolariledir. ~·' olt direktörlüğünden; 

~ ~~luıı dikiş ve biçki kısımlarına talebe kaydına başlanmıştır. 
~lll ~: t Ve kabul şeraiti için okula müracaat olunması. 

taıı,% 

eden kararlan vermek üzere 8-9- , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
937 ç·a.rşamba günü saat 16 da daire-

et Divanyolu. Telefon 22480 (5764) 
de hazır bulunmaları bilinmek üzere 
ilan olunur. (34963) 

• Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı tdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limltet Şirketi Bıt~ılorğt \'Pi TAS matbaası 

' 



12=========================================================T AN 1-9-937 ~ 

Ne gülüyorsun Allah aşkma? 
HASAN Gazoz özünden içirdim Fransız 
Şampanyası Zannetti. 

Hasan Gazoz Ozü şekerli ve meyvalı olup en leziz gazoz ve en nefis 
bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere 
ve Italyada §erıbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayit.. • " HASAN 
GAZOZU midevi ve hi.zmıdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı 
içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN GAZOZ OZU 
alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 50, 
sekiz misli 00 kuruştur. 

Hasan 
•• 
Ozü Meyva 

Ek§ilik, şişkinlik, ağn, hazımsızlık, 4Jtahsızhk gibi hallerde dolgun 
"~ gazli mi~elere yemeKteıı sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı I' 

nudevi ve hazımdır. lnkıbaz ve ba.rsaklarda atalet halinde sabah aç kar
nına 1-2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvalann 
özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört misli 
100 kuruştur. 

~ BEOGRAD 
Beynelmilel Daimi ilk Sergi 

11 - 21 Eylill 1937 
Her türlü marn.mat ve izahat için 

Galata, Frenkyan Hanında 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel 22740-

lzm ir Fuarı 
Münasebetile 
Fevkallde posta 

Mevcut postalara ilaveten 
ANKARA vapuru eylülün bi
rinci çarşamba gUnU saat 15 te 
Galata rıhtımından kalkarak 
doğru Izmire gidecektir. Fuar a
çık bulunduğu müddetçe fotoğ
raflı gidiş - dönüş bileti alan
lara yüzde elli tenzilat yapılm!i.k
tadır. 

Sayın yolculann Karaköydeki 
acentalığımıza müracat etmele 
ri. (5627) 

KARADENiZ HATTI 
POSTALARI 

1 Eylülden itibaren Karade
niz hattı postalan Istanbuldan 
Pazar ve Salı günleri saat 12 
de ve pe11embe gUnleri saat 16 
da. kalkacaklardır. Pazar posta
sından başka. Salı Postası da 
Hopaya kadar gidecektir. 

MERSiN HATTI 
POSTALARI 

Istanbuldan Salı günleri kaik
makta ve ve dört aydanberi on 
beş günde bir yapılmakta olan 
Mersin birinci postaları 1 ~y
lülden itibaren her hafta yapı
lacaktır. 

MUDANYA HATTI 
POSTALARI 

1 Eylülden itibaren Mudan
ya hattı yaz ikinci devre prog
ramlarının tatbikine başlanaca
ğından yaz birinci devre tarife
si mucibince Istanbul ve Mudan
ya.dan Cumartesi günleri 14 de 
kalkan postalarla. Pazar günleri 
lstanbuTdan 18 de ve Mudanya
dan 18,30 da aklkan postalar 
yapılmıyacaktır. Yeni Tarifeye 
göre her gün Istanbuldan 8,30 
da ve Mudanya.dan 11 de va
pur vardır. (5734) 

Istanbul Asliye 3 üncü hukuk mah 
kemesinden: Ortaköy Taşrnerdiven 

Nar sokak 8 No. da mukim Nedime 
tarafından Ortaköy dereboyu Haıni
diye sokak 6 No. da mukim Ali aley
hine mahkememizin 937 /499 No. lu 
dosyasile açılan boşanma davasının 
tahkikatında: Müddeialeyhin ikamet 
gahı meçhul olması hasebile ilanen 
tebliğat yapılacağı halde tahkikat DABKOViÇ ve Şki 

.... Vapur acentasma müracaat edilmesi. Telefon: 44708 

11 • Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • 

EKZAMiN 
1 günü mahkemeye gelmediğinden hak. 
kında gıyap karan ittihazile duruş
manın 14 9 937 saat 14 de talikı
na karar verilmiştir. 

' 111 kullanınız. Binlerce hastayı kurtarın ıştır. Eczanelerden isteyiniz. 41 ,. 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan : 

Miktarı Cinsi Tahmin 
bedeli 

Metre Lira Ku. 

Dk Te-
minatı 

Lira Ku. 

8.000.000 
2.000.000 

Beyaz Makara Makine Ipliği 2616 00 19& 20 
Haki u .11 ,, ,, 656 00 49 20 

3272 00 245 40 
1 - Jandarma Dikim evi ihtiyacı için şartnamesine uygun 8.000.000 

metre beyaz, 2.000.000 metre haki makara makine ipliği 16-9-937 ta
rihinde perşembe günü saat 15 de Gedikpaşa.daki Jandarma aatınalma 
Komisyonuanuma açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin ve ilk teminat bedelleri tutan yukarıda yazılmıştır. 
13 - Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir. -... 

4 - isteklilerin şartnamede yazılı evrak ile belli gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. (5736) 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemiz Elektrik Santralı ve şebekesi için alınacak 11 kalem muh

telif yedek parça ve tahtelarz kablo hata mesaha aleti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Umumunun muhammen bedeli 7906 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 592 lira 95 kuruştur. 
3 - Ihale 7-10-937 tarihine rastlıyan Perşcımbe günü saat 15 de 

Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Satın alınacak yedek parça ve tahtelarz kablo hata mesaha 8.le

tinin evsafını gösterir fenni şartname. 
B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Bu evrakı görmek isteyeriler Samsun Belediye Elektrik işletme

sinde ve lstanbul Belediyesi heyeti fenniyesinde görebilirler. 
5 - istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 
6 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Samsun 

.Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lizmıdır. Bu müddetten 
sonra verilecek teklif mktuplan kabul edilmez. 

7 - lhale 2490 No. lu kanun htikümleri?rıe tevfikan yapılır. (5723) 

Mumailyeh Alinin mezkur gün VP 

saatte mahkemeye gelmesi veya bir 
vekili kanuni gönderımesi ve aksi tak 
dirde gıyabında tahkikata devam o
lunaraık bir daha muhakemeye ka
bul olunmıyacağı tebliğ makamına 

kainı olmak üzere ilin olumrr. 

-- S Eylül Cwna Günü 

lp!g~~A 
Büyük sünnet düğünü 

ıı r;n ~ükreşin en meşhur 1 

L;;= b?;kks~!!::!sı 
1 Tel: 41065 

Bf$İR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
ICZllNllıi 

1181llcl 

/ 

• .... . -.... 
~ 
~ 

• 

HER AYIN BiRiNDE 
CiiEEMiZOEN PARANIN FAiZiNi A'-

TURK TlCA.RBT BAHKAJI,, 
Siz de bu kremden , • 

1aş111avınız! l l<IZILA "S 

Bütiin cihanda elll senedir daiına üs. 
tün ve eşsiz kalmışhr. 

KREM BALSAMIN 
8tıyU.k bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak vücude getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlataohlda değil, 
sıhhi evsafının Paris, Londra, Der. 
lin, Nev. York güzellik enstitülerin_ 
den yüzlerce krem arasında birin. 
cillk mükafatım kavrnmış olmakla 
ispat etmiştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSJ..MIN 

Gündüz için yağs&:ı, gece için yağh 

ve h.alis acı badem kremleri olarak 
dört nevi '\'ardır. 

KREM BALSAMIN 
Ötedenberi tanınmış hmm"i vazola. 

rmda satıldığı gibi son defa sureti 
mahsusa.da imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşrmıya elverişli hu
susi tüpler derununda dahi satılmak
tadır. 

Fiyatça daha. ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAMIN 
Tüpleri bütün nevUerlle tanınmış ec
za, ıtriyat ve tuhafiye mağazaıaniıda 
bulunur. 

lNGfLtZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

HAST ABAKICI HEMŞiRELE~ 
Okuru Direktörlüğün~e": 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul ıı;eceli ve P-:;;. 

dır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi b ,1>• 
yeti,erek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar ola.O 

easeselerde çalıtmalarına mahsustur. · _.; 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Denler b 

doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. ait' 
isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahıili b ~ 

mit olmaları tarttır. Diğer prtlarımızla fazla izahat içiıı Ot-' 
ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddeıiııde ,oıtl' 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylül 1937 deO 

müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanla11 

lbale ~ Muhammen bedeli Dk teminat 
C I N S 1 Mikdarı Lira Kuruş Lira kuruş ~I 

Kok kömürü ~: 17 75 t;;,; 37,5 5.9.937 P~~ 
Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mi~darık:;: f 

mür kapalı zarf usu!ile eksiltmeye konulmuştur. lhalesı yu goıııi' 
zılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında :oplan~rUiebUit' 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kalemı~de gö bile IJ 
tekıiler teklif mektuplarını "2490" sayılı kanunun tarıfatı veÇ keJl 
ladıktan sonra ihale saatinden bir saat evvel komisyon ~;ş e1' 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile. gönderı ~ 
mektuplarr yine ihale saatinden bir saat evvel komısyona ge ) 
malan meşruttur. . cf!JtjJ 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. /, 

Giimrük Muhafaza Genel Komutafll~ 
lstanbul Satına ima komisyonund• 5 ı .. .. patı 

1 - Fort Marka 9 Kamyonun 22-9-937 Çarşamba gunu 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 23400 liradır. ' 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. G~rülebilir. b1lfll f 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1755 lrralık vezne mak 14 6f ,J 

Banka mektupları ve kanuni vesikalariyle bir~~kte ?. ~ saa~atd ~ 
dar teklif mektuplarını Galata Eski Ithalit gümrüğü binaSIO 

tanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (5638) 


